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Het woord van Christus wone rijkelijk in u in alle

wijsheid; leert en vermaan?, malkanderen met psalmen

en lofzangen en geestelijke liederen, zingende den

Heere met aangenaamheid in uw harte.

Colossenzen 3. v. 16.



Advent.

1.

Mei.: Jesu, komm doch seibst zu mir.

1. Dochter Sions , wees verblijd

En juich zeer, Jeruzalem!

Zie , uw Koning komt tot u
,

Ja Hij komt, de Vredevorst.

2. Hosianna Davids Zoon

,

Wees gezegend aan uw volk

!

Rigt nu op uw eeuwig rijk,

Hosianna in de de hoogt'

!

3. Hosianna Davids Zoon !

Wees gegroet, o milde Heer!
Eeuwig staat uw vredestroon

,

Grii , des eeuw'gen Vaders Kind

'

2.

Mei. : Nun komm der Heiden Heiland.

1. God zij dank van jong en oud,
Die zijn woord krachtdadig houdt,

En der zondaars troost en raad

Tot ons nederdalen laat.

2. Dat der oude Vad'ren schaar
Wensch en hijgen was , is daar

,

Dat zij hadden lang verwacht
En voorzegd , is thans volbragt.

3. Sions hulp en Abrams loon
,

Jacobs heil, Maria's zoon,

Vrede-Vorst en Wonder-Held
Heeft zich in onz' plaats gesteld.



4. Welkom , o mijn zalig Heil

!

Mijne vreugd gaat boven peil.

Baan toch in mij nu uw pad.

Och, dat U mijn' ziel bezat!

5. Wil, o Koning, binnen treên

,

Ik behoor aan U alleen.

Koei, gelijk Gij gaarne doet,

Alle kwaad uit mijn gemoed.

6. En gelijk uw' komst weleer

Vol van goedheid was, o Heer!

Laat mij dus te aller tijd

Door uw' goedheid zijn verblijd.

7. Schenk Gij aan mijn harte troost.

Als het zwak van schaamte bloost,

En des Satans listigheid

Mij te jammerlijk misleidt.

8. Treed der slang den kop aan stuk

,

Dat ik , vrij van angst en druk

,

In 't geloof bevestigd blijv',

En mijn hoop op U beklijv'.

9. Opdat , als Gij , Levensheer

!

Heerlijk komt als Regter neer

,

Ik moog vrolijk tot U gaan
En voor uw gerigt bestaan.

Mei.: Valet will ich dir geben.

1. Hoe zal ik U ontmoeten,
Mijn Jezus, mijn sieraad!

Hoe zal ik U begroeten

In 't menschelijk gewaad?
Laat mij uw' geest bestieren

,

Ontsteek mijn' lamp en geef

Mij kracht , om regt te vieren

Uw' gunst, zoo lang ik leef!

2. Uw Sion strooit de palmen
,

Bij takken , U ter eer'

;

Ik zal met dank'bre psalmen
U prijzen meer en meer.

Mijn vurigst zielsbegeeren

Bedoelt uw' eer en roem



Ik zal U eeuwig eeren,

Dien ik mijn' Eedder noem.

3. Niets hebt Gij nagelaten
,

Om m' uit de slavernij

,

Daar lijf en ziel in zaten ,

t' Ontslaan; nu ben ik vrij.

Het rijk was mij ontnomen .

Waar d' eeuw'ge blijdschap lacht;

Toen zijt Gij zelf gekomen
En hebt mij 't weer gebragt.

4. Ik moest in banden zuchten
,

Toen Gij mij hulpe boodt:

'k Moest niets dan schande duchten

;

Toen maaktet Gij mij groot.

Gij doet mij triomferen

En schenkt mij 't hoogste goed
,

Dat nimmer kan verteren

Door tijd of tegenspoed.

5. Nu zal geen zondaar schromen
,

Om vrij tot God te gaan

;

Want Jezus is gekomen
En maakt ons ruime paan.

Hij , Hij onthaalt den armen
Aan zijnen rijken disch,

En staaft door zijn erbarmen
Onz' eeuwig' erfenis.

4.

Mei.: Xun koram der Heiden Heiland.

1. Lof en dank en beerlijkheid

Zij der hoogste Majesteit,

Die in 't ongenaakbaar licht

Haren zetel heeft gesticht.

2. Eng'len , rondom 's Hoogsten troon

!

Ziet, God schenkt ons zijnen Zoon.
Zingt een nooit gezongen lied

!

Zingt het wonder nu geschied!
3. Aarde, zing des Hoogsten lof!

Nimmer hadt gij schooner stof;

Hij verschijnt, der Vad'ren wensen

,

't Woord wordt vleesch, Gods Zoon een mensch.
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4. Menschen
,
juicht! de Hooge God,

Diep bewogen met uw lot

,

Schenkt u zijnen lieven Zoon,

't Loflied rijze tot den troon

5. 't Zaligst heil , den waren vree

Brengt u Jezus komste meê

;

Hij verschijnt in vleesch en bloed,

Om te sterven u ten goed.

6. Halleluja, looft den Heer!

Hoogste heem'len geeft Hem eer'

!

Halleluja, loof Hem aard'!

God geeft zijnen Zoon aan d' aard'

Mei.: Wie gross ist des Allruaeht'geu Güte.

1. O Liefde! die den hemel scheurde

En zelv' in mijn' ellende kwam!
O liefde! die op d' aarde treurde

En mijne zonden op zich nam!
Is 't mooglijk, dat het vuur der liefde

Zoo groote wond'ren werken kan ?

De jammer, die mijn' ziel doorgriefde,

Treft mijnen Maker, mijnen Man.
2. De Liefd' is in het vleesch verschenen

;

Jehovah wordt een menschenkind

,

Dat zich , om hulp ons te verleenen
,

Op 't allernaauwst met ons verbindt.

Het leven komt tot ons beneden

;

Ja, d' Eeuwigheid daalt in den tijd;

Nu , zondaars ! hebt gij niet meer reden
,

Om bang te treuren ; weest verblijd

!

3. Welaan, mijn geest! staak al uw kermen;
Wees vrolijk, kwel u verder niet!

De Liefde zal u wel beschermen

,

Al is 't, dat gij geen' raad meer ziet.

Blijft mij de zonde nog omgeven
,

Om dat hier geen' volmaaktheid is:

Voor allen , die in Christus leven
,

Is nogtans geen' verdoemenis.



6.

Mei.: Vom Himmel hoch da kom ich her.

1. O Sion, hef omhoog uw oog!

Verlossing nadert van omhoog,

Dat aard' en hemel zich verblij

:

De Koning komt ! Hij is nabij !

2. d' Ontfermer stort op Adams kroost

Een rijken stroom van vreugd' en troost;

Hij droogt de tranen , heelt de smart

,

En Hij verbindt het bloedend hart.

3. Wees welkom, Koning in uw pracht!

Verbreek des Satans rijk en magt;

O eeuwig Woord ! uw kracht bewijs

,

En schep een tweede Paradijs

!

Mei. : Herr Gott, dich loben alle wir.

1. Zijt welkom, o mijn eed'le gast!

O Jezus, met mijn' schuld belast!

Gij hebt mij zondaar niet versmaad

,

Schoon 't mijn begrip te boven gaat.

2. Uw' liefd' is onbegrijp'lijk teer
;

Gij daalt in mijn' ellende neer;

Gij wordt ellendig en gering,

Maar ik daardoor Gods gunsteling.

3. Mijn allerliefste Jezus, kom!
Maak van mijn hart uw heiligdom!

En druk daarin uw beeld , o Heer

!

Dit 's al mijn wensch, 'k verlang niets meer.

Christus geboorte.

8.

Mei.: Meine Seel' ermuntre dich.

1. Adam had in Edens hof

Het verbond met God verbroken

;

Maar God dacht: het zondig stof

Zal niet altijd zijn verstoken



Van mijn' gunst; naar mijn behagen

Zal het vrouwezaad opdagen.

2. Eedder van 't rampzaligst lot,

Kom, o Heiland, help ons armen!
Gij wordt mensch en Gij zijt God,
Om U over ons t' erbarmen.

Wie kan van den dood bevrijden

Zonder Jezus en zijn lijden ?

3. Maar , o God ! wie ben ik toch
,

Dat Gij m' uwen Zoon wilt schenken,

En met uw' genade nog
Aan uw' vijand steeds blijft denken ?

Wat zal zij toekomstig geven
Zulken , die in Christus leven !

4. Is de kribbe niet te slecht?

Is de stal niet te versmaden ?

Wordt de Heer een ned'rig knecht,

Mij met zegen t' overladen ?

O Heer Jezus! uw beginnen

Gaat toch boven all' mijn zinnen.

5. Neemt Gij zelfs geen' Eng'len aan

,

Ook gevallen ,
ook verloren ?

Wat heeft dan de mensch gedaan ?

Zijt G' om zijnentwil geboren ?

Wat kan vleesch en bloed U geven

,

Dat wij eeuwig kunnen leven ?

6. Juich, mijn hart, in uwen God!
Juich! want Hij is nu gekomen.
Uwe zonden en uw lot

Heeft Hij reeds op zich genomen.
Eerlang zal Hij voor u sterven

En den Hemel u verwerven.

7. Dankt dus, dankt den Opperheer

,

Hem , dien Vader vol genade!

Valt voor zijnen Zoon ter neer,

Die ons redt uit alle schade.

Hemelwaarts zal Gods lof klinken,

't Rijk des Satans moet verzinken.



9.

Mei.: Herr Gott, dich loben alle wir.

1. Dit is de dag, dien God ons schenkt,

Waaraan thans ieder Christen denkt;

Hem viere, wat in 't groot heelal

Door Jezus is en wezen zal.

2. Men had hem eeuwen lang verwacht,

Tot dat Gods tijdperk was volbragt;

Toen zond Hij ons van zijnen troon

Het heil der wereld, zijnen Zoon.

3. Als ik dit wonder vatten wil,

Staat mijn verstand vol eerbied stil

;

't Verstomt bij 't geen het niet doorziet

;

'k Aanbid, maar ik doorgrond het niet.

4. Opdat de zondaar leven moog,

Daalt zelfs de Schepper van omhoog,

Verbergt zijn' hooge majesteit,

Wordt vleesch, wordt onze zaligheid.

5. U, die voor ons geboren zijt,

U zij ons hart, ons lied gewijd

!

Wij voegen juichend onze stem

Bij 't Englenheir van Bethlehem.

6. Geloofd, die komt in 's Heeren naam!
Wij Cbrist'nen zeeg'nen U te zaam,

U, Vredevorst, der Vad'ren wensch

!

U, Zaligmaker, God en mensch!
7. Gij, al ons heil, ons hoogste goed,

Vereenigt TJ met vleesch en bloed,

Wordt onze vriend en broeder, Gij,

En o! Gods kind 'ren worden wij.

8. Gedachte, vol van zaligheid,

Die ons de ware vreugd bereidt

!

Gedachte, vol van majesteit,

Die heel ons hart ten hemel leidt!

9. Door éène misdaad vielen wij,

Door één Verlosser zijn wij. vrij.

Wie vreest nog, die een' Heiland heeft,

Die voor ons bij den Vader leeft?

10. Roem, hemel, dien geboortedag,

Den schoonsten, dien de wereld zag!
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Juich, aarde nu g' uw' Koning ziet,

Zing Hem een nooit gezongen lied!

11. Dit is de dag, dien God ons schenkt,
Waaraan eens heel de wereld denkt.

Hem viere, wat in 't groot heelal

Door Jezus is en wezen zal.

10.

Mei.: Gelobet seist du, Jezu Christ.

1. Geloofd zijt Gij tot allen tijd,

Jezus, die geboren zijt

Uit eene maagd, waarachtig Mensch,
Der Eng'len vreugd, der Vad'ren wensch.

Kyrieleis

!

2. Des eeuw 'gen Vaders eenig kind

Men in eene kribbe vindt;

Met ons ellendig vleesch en bloed

Bekleedt zich 't eeuwig zalig Goed.

Kyrieleis

!

3. Dien 's werelds omtrek nooit besloot,

Ligt hier in Maria's schoot;

Die alles op zijn wenk verrigt,

Ziet men een kind, een teeder wicht.

Kyrieleis

!

4. Het eeuwig licht, al schijnt het klein,

Maakt de wereld licht en rein.

Het schijnt ook midden in den nacht

En heeft ons 't kindschap aangebragt.

Kyrieleis

!

5. Des Vaders Zoon, God van 't heelal,

Wordt vreemd 'ling in 't tranendal.

Hij rukt ons uit het zondenslijk

En plaats ons in zijn hemelrijk.

Kyrieleis

!

6. Op dat Hij onzer zich erbarm',

Komt Hij neder naakt en arm.

En Hij beschenkt ons met een' kroon,

Als die der Eng'len voor zijn' troon.

Kyrieleis

!

7. Dus toont ons dit zijn' goedheid aan:

Alles is voor ons gedaan

;
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Waarom de christenheid nu juicht

En Hem voor eeuwig dank betuigt.

Kyrieleis

!

11.

Mei. : Lobt Gott, ihr Christen alle gleich.

1. Heft, zondaars, dat uw' vreugde blijk,

Uw' stem tot 's Hoogsten troon

!

Gods liefd' ontsluit ons 't Hemelrijk.

Hij schenkt ons zijnen Zoon

!

2. Hij komt, Hij komt uit 's Vaders schoot,

En wordt een teeder kind

;

In armoe en van pracht ontbloot,

Zie daar des zondaars vriend!

3. Hij wordt een knecht, ik wordt een Heer,

Dat buigt mij neer in 't stof.

Zing, zing, mijn ziel ! zing Hem ter eer

!

Zing Jezus, zing Hem lof!

4. God komt (wat is zoo wonderlijk?)

Omkleed met vleesch en bloed,

En schenkt ons in zijn koningrijk

Zijn heil in overvloed.

5. Hij, Hij ontsluit, na lang getreur,

Ons 't hemelsch Paradijs.

Geen Cherub staat meer voor de deur.

Zing, zing zijn' naam ten prijs!

12.

Mei.: Eigene melodie.

1. Jezus! ons tot heil geboren,

Zie ons voor uw aanschijn staan

,

Wil ons vurig danken hooren

;

Neem ons ned'rig loflied aan.

Gij, aan ons tot heil gegeven,
Zijt het leven van ons leven.

U zij lof en eer en kracht,

Nu en eeuwig toegebragt!
2. Rijst nu zangen! klinkt nu, snaren!

Stijg ons danklied van Gods troon!
Zingt, verloste Christenscharen

!
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Broeders! juicht, op blijden toon:

Jezus, ons tot heil gegeven,

Is het leven van ons leven.

Hem zij lof en eer en kracht,

Nu en eeuwig toegebragt.

13.

Mei.: Kommt her zu mir spricht.

1. Looft God! de tijd reeds lang verbeid,

't Begin van onze zaligheid

En redding is gekomen

!

Des Vaders eeuwig, eenig kind,

Die met het menschdom zich verbindt,

Heeft 't vleesch nu aangenomen.
2. Zijn groot gebrek, Zijn arm bestaan,

Brengt ons den grootsten rijkdom aan,

In Hem zijn wij geborgen
;

Had Adam ons gebragt in nood,

En door zijn' schuld van heil ontbloot,

Die Borg zal voor ons zorgen.

3. Daar ligt dat kind. des Vaders Woordt
De hooge God, wien 't al behoort,

Op wien wij vast vertrouwen.

Kom, gansche wereld! kom elk een!

Hier kunt gij Gods goedgunstigheên

En zijn' gena aanschouwen.

4. Wees welkom, driemaal waarde Gast!
Wees welkom, drager van mijn last!

Mijn licht, mijn troost, mijn leven

!

Wat zal ik, hooge Majesteit!

Mijn zalig deel, uit dankbaarheid,

Voor U ten offer geven ?

5. 'k Geef U in ijzel ven, neem mij aan,

Wil deze gift toch niet versmaan;
Kan ik iets anders geven ?

Gij, die 't heelal hebt voortgebragt,

't Geringe offer niet veracht,

O Springbron van mijn leven !
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14.

Mei. Voni Hiramel hoch da komm ich her.

1. Nog juicht ons toe die zaal'ge nacht,

Waarin 't gestarnt' met nieuwe pracht,

En 't Englenbeir met nieuwe vreugd,

Zich over Jezus komst verheugt.

2. Hij komt, die 't beeld des Vaders draagt,

Geboren uit een reine maagd;
Gods Zoon in 't vleesch, der Eng'len Heer,

God zelf, Hij komt, elk zing' Hem eer!

3. O Zoon van God, den mensch gelijk,

Voor wie verlaat G' uw' troon en rijk,

Voor wie wordt Gij in 't stof verneêrd,

Die met een' wenk 't heelal regeert?

4. Voor wie? voor heilig' Eng'len? neen!

Die zingen 't heil der aard' alleen.

Voor zondaars daaU der Eng'len Heer,

Voor arme zondaars daaU Hij neer.

5. 't Is hier, waar niets dan zonde woont.

Dat God zijn welbehagen toont.

„Geluk voor d' aard', den mensch gena!"
Zoo juicht Gods koor, Halleluja!

6. Ons hart herhaal nog eens dat lied

!

Wij booren 't, maar doorgronden 't niet.

Gena den mensch, Gods Zoon daalt neer,

Geluk o aarde! God zij d' eer!

7. Kom, Christenschaar, kom! zingen wT
ij !

Het is voor ons, voor u, voor mij,

Dat God zijn' Zoon gegeven heeft,

Het is voor ons, dat Jezus leeft.

8. God mensch voor ons! voor raenschen ? ja!

O diept
;

, o rijkdom van gena!
Buig, zondig menschdom, buig u neer!
Aanbid Gods liefd' en zing Gods eer!

9. Wij buigen ons op Gods bevel,

Voor U, voor U, Immanuël!
Voor U, die smart en armoe lijdt,

Om dat Gij onze Heiland zijt.

10. Verberg hier vrij uw' majesteit,

Ons heil is in uw' sterflijkheid:
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Wat zou uw leven zijn voor d' aard",

Zoo Gij als mensch niet sterflijk waart ?

11. Dies loven w' U, Immanuël!
Uw dood verwint en dood en hel,

Uw dood maakt ons van zonden vrij :

Dies juichen en aanbidden wij.

12. Geloofd zij God, die ons bemint,

Om U in ons behagen vindt,

En d' aard' vervult met zijn' gena!

Geloofd zij God, Halleluja!

15.

Mei.: Warum soilt ich mich denn grameu.

1. Vrolijk mag mijn hart opspringen

In deez' tijd,

Daar verblijd

Englenscharen zingen.

Aard' en Hemel, neemt ter ooren,

Wat geschiedt

;

Hoort dit lied:

Christus is geboren

!

2. Wilde God het menschdom haten

En ons doön,

Zou Gods Zoon
Niet zijn' troon verlaten.

Hadd' Hij lust in onze kwalen,

Hij zou vast

Onzen last

Dan niet op zich halen.

3. Hij wil mij van straf bevrijden,

Biedt zich aan,

Om, belaan

Met mijn' schuld, te lijden.

Hij wil 't Lam zijn om te sterven,

En door bloed

't Hoogste goed

Voor mij te verwerven.

4. Daar ligt onze God, ons leven,

En roept blij :

Komt tot Mij

!

Komt, komt zonder beven!
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Lieve broeders, wilt verzaken

Al 't verdriet.

Juicht, want ziet,

'k Zal u zalig maken.
5. Komt tot Jezus, zonder schromen,

Groot en klein!

Zalig zijn,

Die tot Jezus komen.

Ziet zijn hart van liefde branden
;

Leest uw' naam,
Allen zaam,
In zijn' dierb're handen.

6. Wie kan zoo als Hij beminnen ?

Geeft Hem d' eer,

Mint Hem weer
Met uw' ziel en zinnen.

Hij wil 't waar geloof u geven.

Hoort zijn' stem,

Ziet op Hem,
En uw hart zal leven.

7. Voelt g' u in den grond des harten

Gansch vervaard

En bezwaard
Met ondraagb're smarten:

Weest getroost!

Hij is gevonden,

Die geneest

Hart en geest

Van de ergste wonden.
8. Gij ellendigen en armen

!

Komt gezwind,

Uwen vriend

In 't geloof t' omarmen.
Hier zijn alle goede gaven.
Schept nu moed:
Jezus bloed

Zal uw harte laven.

16.
Mei. : Vom Himmel hoch da komm ich her.

1. Wat keurzang dringt mij door 't gehoor,
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Tot in mijn hart, en streelt mijn oor?

Mij dunkt, ik hoor een' Englenstoet,

En in hun zang een' hemelgroet.

2. Ik zie de herders in het veld

Verbaasd orn 't geen hun is gemeld.

Zij spoeden zich naar Bethlehem,
Voldoend' aan de gehoorde stem.

3. Kom, volg, mijn ziel! o vreemd geval!

Mijn God ligt in een' beestenstal

En in een' Jaïb: wat grootseh verschiet

Van heil, dat hier ons zielsoog ziet!

4. Ligt hier mijn Schepper voor mijn' schuld?

O ja ! thans wordt de Schrift vervuld

:

Ons is geboren 't heilig Kind,
De langbeloofde zondaarsvriend.

17.

Mei.: Eigene melodie.

1. Zie mij hier bij uw kribbe staan,

O Jezus, Gij mijn leven!

Ik bied U ten geschenke aan

't Geen Gij mij hebt gegeven
;

Hier is mijn hart, mijn geest en zin,

Neem alles wat ik heb en min
En laat 't IJ welgevallen.

2. Gij hebt me, o Wonderkind, vervuld

Met uwe liefd' en goedheid,

Mijn hart geniet uw glans, zoo mild,

't Aanschouwt uw beeld vol zoetheid.

Hoe zou 't ook anders kunnen zijn,

Hoe kon ik uw genadeschijn

Ooit uit mijn harte bannen ?

3. Ik mengel mijn Halleluja's

Met die der Engel koren,

Want eer ik nog geboren was,

Werdt Gij voor mij geboren

!

Eer ik U kende, Heer! hebt Gij

Mij uitverkoren, dat ik zij

De uwe en Gij de mijne!

4. Gij werdt me in diepen doodschen nacht

Tot eene zon gegeven
;
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Een zon die mij heeft aangebragt

I^icht , vrede , vreugd' en leven !

O Hemelzon , die 't dierbaar licht

Yan 't waar geloof in 't harte sticht

,

Hoe schoon zijn uwe stralen

!

5. Voor konings kindren moeten er

Vergulde wiegen wezen

;

Hoe is dan voor die schoone ster

Een kribbe uitgelezen ?

Ach! hooi en stroo is dan zijn deel;

Purper en zij' was niet te veel,

Om Hem daarop te leggen.

6. Neemt weg dat stroo , neemt weg dat hooi

,

Brengt leliën en rozen

,

En maakt mijns Heilands rustbed mooi:
Maar neen ,

Hij heeft gekozen

Het dorre gras, de kribbe klein,

Want Hij , Hij wil mijn Heiland zijn !

Zijn armoed' is mijn rijkdom.

7. Gij zoekt geen aardsche heerlijkheid

Noch vreugde van dit leven

;

Gij komt , in diepste ned'righeid

,

Uw bloed voor ons hier geven.

Gij zoekt den vrede van mijn hart,

O Liefde ! door uw eigen smart

,

Dit wil ik blij erkennen.

8. Maar één ding , smeek ik , zult Gij mij
,

Mijn Heiland! niet ontzeggen,
Geef dat mijn hart uw woning zij

!

En wil Gij daarin leggen

Uw licht, uw liefd' , uw geest en zin:
Immanuël , kom in , kom in

Met al uw vreugd' en zegen!

Nieuwe Jaar.

18.
Mei.: Es ist gewisslich an der Zeit.

1. God zij geloofd! al weer een schreê
Gedaan tot d' eeuwigheden.
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'k Wil , bij 't gevoel van 's Heilands vree

,

Getroost nu verder treden.

O Levensbron, bij wien gewis

Zoo moed als kracht te vinden is

,

Laat na' alles uit U nemen.
2. Ik tel mijn' jaren,

J

t maandental

,

Mijn' dagen , zelfs all' d' uren.

't Is of de tijd in 't jammerdal
Mij al te lang wil duren.

'k Brand van begeert', om U te zien

;

Mijn Liefste! wanneer zal 't geschiên?

Och ! ging de poort al open.

3. Kom, Bruigom, kom! Dus roept de Bruid,

Laat mij niet lang meer v/achten !
--

O ja, dus roept zij overluid.

Ach , hoor haar liefdeklagten !

Zoo kom dan, kom! vertoef niet lang!

Kom spoedig! 't Wordt mij veel te bang:
Laat U door niets weerhouden.

4. O Jezus ! ik ben menigmaal
Zoo met U ingenomen

,

Als of ik in de bruiloftszaal,

Reeds tot U waar' gekomen.
O tijd, vaar heen! Kom, eeuwigheid!
Daar is voor mij 't geluk bereid,

Hem ondertrouwd te wezen.

19.
Mei.: Eigene melodie.

1. Liefdevolle llemelvader!

Eindloos groot en eindloos goed,

Bron , wier nooit verdroogende ader

Menschen laaft met overvloed!

Van de milde zegeningen

,

Die ik van mijn moeders schoot

Dag aan dag van U genoot,

Van uw goedheid wil ik zingen.

Hoe vergeld ik U, wat Gij,

God en Vader , deedt aan mij !

2. Als ik lag in slaap gedoken,

Hieldt Gij bij mijn bed de wacht,
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Tot de dag , weer aangebroken

,

Nieuw genot des levens bragt.

Kracht en welvaart en vermogen,

Dak en dek, en spijs en drank,

En herstelling , was ik krank

,

Alles gaaft Gij uit den hoogen.

Hoe vergeld ik U wat Gij

,

God en Yader ! deedt aan mij ?

Als ik bad, Gij wondt mij hooren;

Als ik afweek , Gij vergaaft

;

En uw Woord , ook mij bezworen

,

Hebt Gij altijd trouw gestaafd.

Hadt Gij mij voor duizend klippen

Niet behoed, ik was gestrand;

Maar Gij hieldt mij bij de hand

,

Schoon ik uwe hand liet glippen.

Hoe vergeld ik U wat Gij
,

God en Vader ! deed aan mij ?

O ! wie ben ik , dat ik heden

,

Na de jaren die ik zag,

Ondanks al mijn overtreden

,

Zoo veel goeds herdenken mag!
Anderen vielen vroeg en spade,

En hun mond zwijgt in het stof,

Maar ik leef en zing uw lof,

En ik sta door uw genade.

Hoe vergeld ik U , wat Gij
,

God en Yader ! deedt aan mij ?

Wil den dank van mij ontvangen

,

Dien ik stamel op dit feest.

U behooren mijn gezangen.,

U mijn ligchaam en mijn geest.

U te dienen al mijn' dagen
,

Die ik nog op aard' verkeer',

Is mijn lust en keuz' , o Heer!
Laat dit offer U behagen,
't Is gebrekkig; maar Gij ziet,

Andere gaven heb ik niet.

2*
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20.

Mei. : Nun laszt uns Gott dem Herren.

1. Nu laat ons gaan en treden,

Lofzingend , met gebeden
,

Tot Hem , die aan ons leven

Tot hiertoe kracht wou geven.

2. Wij wandlen met elkander

Van 't eene jaar naar 't ander.

Wij volgen 's Heeren leiden

Bij 't wisselen der tijden.

3. Door goede en kwade dagen,

Door onheil en door plagen,

Door rampen, nood en krijgen,

Die 't menschdom steeds bedreigen.

4. De Heer was onze Hoeder

;

Gelijk een trouwe moeder
Haar kind dekt in gevaren

,

Zoo wou Hij ons bewaren.

5. Ach ! Hoeder van ons leven

,

Wat voordeel kan ons geven

Ons eigen doen en maken

,

Als niet uw' oogen waken ?

6. Geloofd zij al uw zorgen
,

't Was nieuw , Heer ! eiken morgen
;

Die handen zijn geprezen

,

Die zich zoo trouw bewezen.

7. Laat verder U verbidden
,

Blijf, Vader! och, blijf midden
In al ons kruis en lijden

Een bronwei van verblijden.

8. Wil mij en al degenen

,

Die dorstend naar U weenen

,

Van alle schuld ontbinden

,

En laat in gunst U vinden

!

9. Sluit toe de jammerpoorten

,

En laat aan alle oorden

Na zoo veel bloedvergieten

Uw' vredestroomen vlieten!

10. Verzel ons met uw' zegen

God ! op onze wegen

,
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En laat aan groot' en kleinen

Uw heilzon lieflijk schijnen.

11. Breng de verdwaalden nader,

Wees der verlaat'nen Vader

,

Der onverzorgden gave

,

Der armen steun en have.

12. Schenk kranken troost en krachten,

Geef vrolijke gedachten

Aan diep bedroefde harten,

Ter neergedrukt in smarten.

13. Laat bovenal in stroomen

Uw' Geest , Heer ! in ons komen
,

Die ons hier toebereide

En naar den hemel leide

!

14. Wil toch dit alles geven
,

O Gij , mijns levens leven !

Mij en der Christenschare

Ten zaalgen nieuwen jare.

21.

Mei.: O dass ich tausend Zungen.

1. O dat van mijne levensdagen

Geen' uur geheel verloren ga!

Verloren' uren, zij doorknagen

Het hart door naberouw te spa'.

Elk levensuur , daar vliegt het heen

,

't Keert nooit terug op ons geween.

2. Dat ieder oogenblik van 't leven

Mij boven alles dierbaar zij

!

Geen uur, mij tot mijn nut gegeven,
Ga immer ongebruikt voorbij.

Nog is het dag , straks komt de nacht

,

Mijn taak zij voor zijn' komst volbragt,

3. Ik zie mijn' tijd daar henen snellen

,

O Heer van tijd en eeuwigheid!

Leer mij mijn oogenblikken tellen

,

En houd mij tot uw komst bereid.

Elk stipje van mijn' levenstijd

Zij U alleen geheel gewijd.

4. Leer mij naar mijn' volmaking streven
,

En in mijn' roeping al den dag,
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Steeds waakzaam door 't geloove leven

,

Tot ik U daar aanschouwen mag

,

Waar eens de mensch te rijker maait

,

Hoe meer hij hier op aarde zaait.

22.
Mei.: Es ist gewisslich an der Zeit.

1. Tot hiertoe heeft mij God gebragt

,

Die 't aanzijn heeft gegeven
;

Tot hiertoe heeft Hij dag en nacht

Bewaard mijn' ziel en leven.

Tot hiertoe heeft Hij mij geleid

,

Tot hiertoe heeft Hij mij verblijd

,

Tot hiertoe mij geholpen

!

2. Met lof en eer en roem en dank
Zijt Gij, o God! geprezen;

Omdat Gij, al mijn levenlang,

Mij hebt veel goeds bewezen.
In mijn geheugen schrijf ik aan

,

Hoe veel Gij hebt aan mij gedaan

,

En hoe Gij hebt geholpen.

3. Help verder ook
,
getrouwe Heer

!

Help mij te allen stonden,

Eed mij , en help mij keer op keer

,

Help mij door Jezus wonden

!

In leven en in stervensnood

,

Help mij door Christus bloed en dood

,

Help als Gij hebt geholpen

!

23.

Mei. : Freu dicli selir , o meine Seele.

1. Wederom een jaar verdwenen,

Nader weer aan d' eeuwigheid

,

Sneller vliegt- een pijl niet henen

Dan mijn snel gewiekte tijd.

O Jehovah Zebaoth

!

Onveranderlijke God

!

Ach , 't ontbreekt ons zelfs aan klanken

,

Om uw' gunst naar eisch te danken.
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2. Ik verschrik , almagtig Wezen !

'k Word door angst en vrees vervaard

;

Want mijn bidden, zingen, lezen

Gaat met sluimerzucht gepaard.

Heilig zijt Gij, heilig, Heer!

Vlekkeloos in glans en eer

!

Wee mij Heer, ik moest verderven

En in mijne zonden sterven.

3. O hoe schrikk'lijk is 't te vallen

In de hand van zulk een' God

,

Die regtvaardig roept tot allen

:

Wee den mensch , die mij bespot

!

Dwaalt niet, zondaars! wie dit doet,

Zal Ik in mijn' ijvergloed,

Die in eeuwigheid zal blaken
,

Straffen en te schande maken,
4. Maar Gij zijt ook, Heer! genadig,

En toont ons uw Vaderhart
In den Borg, die zoo weldadig

Ons bevrijdt van helsche smart.

Ben ik niet in uwe hand
Aangeteekend als een pand,
Dat Gij eeuwig zult behoeden

,

Hoe de vorst der hel moog' woeden.
5. Wil, mijn' ziel! u overgeven

Aan uw' Borg en Middelaar.

Prijs Hem dankbaar al uw leven

,

Die den dag kroont en het jaar.

Yang het nieuwe leven aan
,

Dat u boven zon en maan
Opwaarts voert, en na uw sterven

Hemelvreugde doet beërven.

6. Moet ik dan in deze woning
Nog een' tijdlang zijn geplaagd,

Gij zult maken, groote Koning!
Dat mijn' ziel het willig draagt.

Blijf Gij , Heere ! steeds bij mij
,

Jezus dan blijf ik U bij,

'k Zal 't op nieuw dan onderschrijven
,

Dat ik U getrouw wil blijven.

7. Dat van d' avond tot den morgen
Mij uw' liefd' en trouw bewaak'

!
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Dat geen twij felrnoedig zorgen

Tusschen ons ooit scheiding maak' !

Proef mijn hart en nieren , Heer !

Rigt mijn' schreden tot uw' eer!

Leer mij waken, bidden, strijden!

Wil mij van 't verderf bevrijden !

24.

Mei.: Eigene melodie.

1. Wijk, wereldsch gewemel,
Ik moet naar den hemel

,

Verhinder mij niet.

Weg zonden! zwijgt lusten!

Ik wil hier niet rusten

In 's vijands gebied.

2. 'k Zal bosschen en stroomen

En rotsen niet schroomen

;

Maar 't veilige pad

Kloekmoedig betreden

,

Dat Jezus beneden

In 't reizen betrad.

3. En moet ik al dolen
,

Door rotsen en holen

,

Geleidt mij mijn Hoofd

,

Hoe lang ik moog dwalen,

Het eind' zal niet falen;

Dat is mij beloofd.

4. 'k Zie soms aan de kimmen
Mijn vaderland glimmen;
Maar is 't al eens nacht

,

'k Blijf echter aan 't loopen
;

Gelooven en hopen
Geeft ijver en kracht. '

5. Verkeer ik in 't eenzaam
Met Jezus gemeenzaam

,

Dan wensch ik niets meer:
En reiz' ik met and'ren

,

Wij troosten malkand'ren

,

En loven den Heer.

6. Hoe digter ik nader

Aan 't huis van mijn' Vader

,
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Hoe sterker ik hijg

Naar (Teeuwige woning
,

Het feest van mijn' krooning

,

En 't eind' van den krijg.

En wat zou mij hind'ren ?

'k Zie d' uren reeds mind'ren:

Laat 's werelds gedruisch

Mijn moed niet verslappen
;

Nog weinige stappen
,

Dan ben ik te huis

!

Epifanie.

25.
Mei.: Wie gross ist des Allmachtgen Güte.

De 72. Psalm.

1. Geef, Heer! den Koning uwe regten,

Versterk door uw' geregtigheid

Des Konings Zoon, om uwe knechten

Te ondersteunen met beleid.

Dan zal Hij al uw volk beheeren

,

Getrouw, regtvaardig, wijs en zacht,

En uw' ellendigen regeren,

En hen verlossen op hun klagt.

2. De bergen zullen vrede dragen

,

De heuvels brengen heilig regt

;

Hij zal hun vrolijk op doen dagen
Het heil, door U hun toegezegd.

't Ellendig volk wordt dan uit lijden

Door zijnen sterken arm gerukt

;

Hij zal nooddruftigen bevrijden

,

Verbrij z'len ieder, die verdrukt.

3. 't Regtvaardig volk zal welig groei] en.

Bij Hem, daar twist en wrok verdwijnt,

Zal alles door den vrede bloeijen ,

Tot dat geen licht der maan meer schijnt.

Van zee tot zee zal Hij regeren

,

Zoo ver men land en volk'ren kent

;

Men zal Hem van d' Eufraat vereeren

Tot aan des aardrijks uiterst end.
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Het woeste volk zal voor Hem knielen
,

Zijn tegenstander likt het stof;

En Tharsis voert met rijke kielen

Geschenken naar zijn vorstlijk hof.

Met giften zullen langs de stroomen

De Koningen zelfs van de zee

,

En Scheba nevens Seba komen,
Hem smeekende om zijnen vree.

Ja! elk der vorsten zal zich buigen

En vallen voor zijn aanzigt neer;

Al 't heidendom zijn' lof getuigen,

En zijn dienstvaardig tot zijn' eer.

't Behoeftig volk , in hunne nooden

,

In hun ellende, angst en pijn

,

Gansch hulpeloos tot Hem gevloden

,

Zal haast'lijk Hij ten redder zijn.

, „Zoo moet de Koning eeuwig leven!"

Bidt iedereen met diep ontzag;

Men zal Hem 't goud van Scheba geven

;

Men zal Hem zeeg'nen dag bij dag

,

En 't nageslacht zijn
1

grootheid zingen,

Zoo lang als hier het zonlicht schijn'

;

En ook een schat van zegeningen

Zal hun in Hem ten erfdeel zijn.

. Dan zal na zooveel gunstbewijzen

Het hooggezegend heidendom
't Geluk van dezen Koning prijzen

,

Die Davids vasten troon beklom.

Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen;
Men loov' hem vroeg, men loov' hem spa.

De wereld hoor' en volg' onz' zangen
En roepe Amen, Amen na.

26.

Mei. : Eigene melodie.

1. Nu gaat uw dienstknecht henen,

O Heer ! in vrede naar uw woord

!

Zijn morgen is verschenen,

Zijn smeeking is verhoord.

Laat vrij de groeve gapen:

Nu wordt mijn sterven slapen,
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En 't graf mijn hemelpoort!

Uit godlijk mededoogen
Hebt Gij mijn dierste hoop bekroond:

Gij, Heere! hebt mijne oogen

Uw zaligheid getoond,

Den Vorst der zaligheden

,

Die boven wensch en beden

D'ootmoedige beloont!

Voor 't aanschijn aller volken

Bereidt G' uw eeuwig licht in Hem

!

Hoog flikkerde in de wolken
De ster van Bethlehem

;

En straks — aan alle landen

,

Tot aan de verste stranden

,

Weerklinkt zijn liefdestem

!

Hij is den armen heiden

Een hemellicht, een zonneschijn;

Hij zal de schapen weiden

,

Die zonder herder zijn,

Hij , Isrels glorie wezen
,

Van eeuw tot eeuw geprezen
,

En — eeuwig , eeuwig mijn

!

27.

Mei.: Ich zinge dir mit Herz und Mund.

1. O Bethlehem! hoe blinkt g' in eer

Ver boven 's heerschers stad

,

Gij zaagt hoe aller heem'len Heer
Als mensch te voorschijn trad.

2. De star , die aan den hemel rees

,

Verdonkert zon en maan
;

Hoe God verscheen in 't mensch'lijk vleesch
,

Toont ons haar luister aan.

3. De Wijzen hebben 't Kind aanschouwd

,

En off'ren uit hun land

,

De keur van wierook, myrrk' en goud
Met eene ruime hand.

4. Die wierook meldt zijn godlijkheid

,

Het goud "zijn koningsrang

,

De myrrhe voor Hem neêrgeleid

,

Voorspelt hem 't graf zoo bang.
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5. U, die voor ons verschenen zijt,

Zij lof met blij geklank

;

Den Vader zij all' eer gewijd

,

De Geest ontvange dank!

Lijden van Christus.

2 8.

Mei.: Luth. Gezang 215.

l.Ach, Jezus! ach! wat is door U misdreven?
Waarom zijt Gij veroordeeld om te sneven ?

Wat is uw schuld , daar niemand U in zonden
Ooit heeft bevonden ?

2. Gij wordt gehoond
,
gegeeseld en geslagen.

Gij moet , bespot , een kroon van doornen dragen.

Men doet, helaas! U aan het kruishout klinken,
En edik drinken.

3. Waarom, o Heer ! wordt Gij zoo wreed geschonden ?

Ach! 't is mijn schuld ; 't is straf voor mijne zonden.

O godd'lijk Lam! Gij lijdt, Gij lijdt geduldig,

En ik ben schuldig.

4. Geduchte straf, waarvan wij heil verwachten!
De Herder laat zich voor zijn schapen sïagten.

De Heer betaalt, naar strengheid van Gods regten
,

Voor zijne knechten.

5. De vrome sterft , die altoos heilig wandelt.

De booze leeft, die telkens godd'loos handelt.

De inensch ziet zich van nood en dood bevrijden;

Gods Zoon moet lijden !

6. Ik was besmet met ongeregtigheden

;

Ik was onrein, door schand'lijk overtreden;

Ik had , helaas ! verdiend de straf en plagen

Der hel te dragen.

7. Maar, welk een liefd', een liefde zonder voorbeeld !

Gij zijt, o Heer! om mijne schuld veroordeeld.

Opdat ik zou het eeuwig leven erven
,

Wilt Gij zelfs sterven.

8. Geen vriend, hoe trouw , is ooit bij U te noemen.
Hoe kan ik ooit, naar eisch, uw weldaad roemen ?

Wat dankbewijs ,' o Redder van mijn leven!

Zal ik ü geven ?
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9. Wat is er toch ,
hoe hoog geschat op aarde

,

Dat bij uw liefd' ooit halen kan in waarde ?

'k Erken z\ o Heer! maar mijn volstandigst pogen

Toont onvermogen.

10. Nog kan het U, hoe groot G' ook zijt, behagen,

Dat U mijn hart wordt ned'rig opgedragen,

Ik mij verzaak, en, aan uw dienst verbonden,

Mij wacht van zonden.

11. Maar zelfs hierin voel ik mijn kracht bezwijken.

Laat mij de hulp van uwen Geest dan blijken.

Dat zijne kracht ten goede mij bewerke,
En mij versterke

!

12. Dan zal ik bij 't herdenken van uw lijden

,

Uit dankbaarheid aan uwen dienst mij wijden,

'kZal naar uw' wil,waarvoor mijnwil moet zwichten,
Mijn' wandel rigten.

13. 'k Zal tot uw eer dan alles rustig wagen.
'k Zal niet ontzien uw kruis U na te dragen.

Geen nood zal ooit, hoe zwaar die mij moog'drukken,
Mij van U rukken.

14. 'k Ben dit, o Heer ! 'k ben meer aanU verschuldigd;

'k Heb in mijn hart als Koning U gehuldigd.

Laat mij dan eens, in" 't zalig rijk , hier boven,

U eind'loos loven

!

29.
Mei.: Christus, der uns selig macht.

1. Christus, die het heil ons bragt,

Hij, zijns volks verlangen,

Werd voor ons ter middernacht,

Na verraad, gevangen.
Zijner moordenaren rot

Sleepte Hem gebonden
Voor den raad. Hij werd bespot
En op 't wreedst geschonden.

2. Zondaars waren stout genoeg
d' Onschuld aan te klagen;
En des knechts hand , die Hem sloeg

,

Moest Hij ook verdragen.

Zondaars zag men over God
Eenen bloedraad houden,
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Hoe zij . tegen Gods gebod
,

Jezus dooden zouden.

3. Welk een' daad! Ach, zondaarsvriend!

Dat heb ik misdreven.

Ja ik heb den dood verdiend

;

Ach , schenk mij het leven.

Help mij , U steeds onderdaan

,

Alle zonden mijden,

Ziel en ligchaam U voortaan

Ganschelijk toewijden.

30.
Mei.: Ein Lammlein geht und tragl die.

1. Daar gaat een Lam, en draagt de schuld

Van wreede schuldenaren.

Het draagt dien last met groot geduld,

En wil zich zelf niet sparen.

Daar gaat het heen, wordt mat en krank,

Begeeft zich op de slagtingsbank

,

En wil niet tegenstrijden',

Neemt op zich hoon en spot en haat,

Angst, wonden, striemen, kruis en smaad,
En zegt: 'k wil 't gaarne lijden.

2. Dit Lam is zelf de groote God
De Vorst der eeuwigheden

;

Hij zelf, wiens liefderijk gebod

Door ons werd overtreden.

O wond're liefd' , o liefdemagt

!

Gij maakt (wie had dat ooit gedacht?)

God tot den borg der snooden.

Gij doodt Hem, die ons 't leven gaf,

En legt Hem in het donker graf,

Die ons hadd' moeten dooden.

31.
Mei.: Die Seele Christi lieü'ge mich.

De ziel van Christus heil'ge mij
,

Zoo dat ik één geest met Hem zij !

Zijn ligchaam, om mijn' schuld verwond,
Maak' mij , naar lijf en ziel

,
gezond.
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2. Het water, dat, op 's krijgsknechts stoot

,

Uit Jezus heil'ge zijde vloot

,

Dat zij mijn bad, en al zijn bloed

Verkwikk' mijn hart en mijn gemoed!

3. Het angstzweet van zijn aangezigt

Laat mij niet komen in 't gerigt

;

Ja, al zijn lijden, dood en pijn

Zal mij tot troost en laafnis zijn.

4. Ofschoon mijn harte somtijds steent,

En van ellende voor Hem weent,

Verheug ik m' echter, wijl zijn Geest

Mij zegt , dat Hij mij vast geneest.

5. Tot Hij, de goede Herder, naakt,

Die 't arme schaapje trouw bewaakt

,

En 't brengen zal in zijnen stal

,

Waar Hij steeds zigtbaar wezen zal.

32.

Mei. : Eigene melodie.

1. Eeuw'ge Eots
,
gekliefd voor mij,

Laat mij schuilen in uw' wonden

!

't Bloed en water uit uw zij'

Geev' mij dubbel voor mijn' zonden

,

't Make mij met wonderkracht
Vrij van hare schuld en magt!

2. Ach ! de werken mijner hand
Troosten niet mij zwaar vermoeiden

;

Schoon mijn ijver stadig brand'

,

Schoor, mijn' tranen eeuwig vloeiden

;

Niets verzoent de zonde , neen

,

Gij moet redden , Gij alleen.

3. Daar 'k dan zelf geen uitkomst weet

,

Kom ik , om uw kruis t' omarmen

!

Naakt , smeek ik U om een kleed

,

Hulp'loos , zoek ik uw erbarmen

,

'k Vlugt tot U , de heilfontein :

Lam van God , o maak mij rein

!

4. Levend is 't mijn wensch en zucht,

Stervend blijft het mijne bede,

Ja ook dan , als 'k door de lucht

Voor des regters vierschaar trede:
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Eeuw'ge Rots
,
gekliefd voor mij

,

Laat mij schuilen in uw' zij !

33.

Mei.: Herzlich thut mich verlangen.

1. Gij , leven van mijn leven !

Gij , dood van mijnen dood

!

Gij , die U hebt gegeven

Voor mij in bitt'ren nood

,

In lijden, angst en sterven,

Uit echten liefdegloed

,

Om 't heil mi] te verwerven ,

Dank zij U , hoogste Goed

!

2. Duld , dat ik U mag volgen

Naar 't bloedig Golgotha.

God toont zich daar verbolgen

,

Maar groot ook in gena.

Wil mij die gunst verleenen
,

Dat ik vol liefdesmart

,

Bij U , Lam Gods ! mag weenen
Uit een bewogen hart.

3. Eerst kom ik in die streken

,

Waar Jezus voo>r mij strijdt

En , onder angstig smeeken
,

Zielsfoltefingen lijdt.

Bloedzweet dringt uit zijn ad'ren

,

Hij worstelt met den dood

;

Dus doet Hij mij vergad'ren

Een' balsem in mijn' nood.

4. Mijn Heiland wordt verraden,

Gesleurd tot hoon en spot.

Ach, door. mijn' euveldaden
Geraakt Gij , Zoon van God

!

In 't regthuis van een' heiden

En in des vijands hand.

Mij moest men derwaarts leiden,

Mij zondaar, tot mijn' schand'.

5. Ziet, welk een mensch ! geduldig

Staat Hij daar , als een lam

,

En nu wordt Hij, onschuldig,

Verhoogd aan 's kruises stam,
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Daar zie ik Jezus boeten .

Daar stroomt dat heilig bloed

Uit handen en uit voeten

,

Dat voor mijn' schuld voldoet!

6. Gij bidt voor wreedgezindén

;

Mijn Jezus! wie was ik?

Gij zorgt voor uwe vrienden

;

O gun ook mij een' blik.

Den moorder, op zijn' bede,

Belooft G' uw eeuwig rijk
;

Dat geeft mij troost en vrede,

Mij zondaar , hem gelijk.

7. Gij klaagt, vol angst des harten:

„Mijn God! verlaat Gij mij?"

Gij dorst in bange smarten
,

En niemand staat U bij.

Nu roept Gij , van 's doods banden

Verlost: het is volbragt!

Beveelt in 's Vaders handen

Uw' geest met volle kracht.

8. Ik zie mijn' Jezus hijgen

Naar zijnen laatsten snik;

Ik zie zijn hoofd nu nijgen
,

O zalig oogenblik!

Gij sterft, mijn Borg! ik leve,

Hoe groot mijn' schuld ook zij.

Gij , wien 'k mij overgeve

,

Gij gaaft U ook aan mij.

9. O Gij , die mij tot zegen
Den geest aan 't vloekhout gaf,

Die stervend neergezegen
,

Voor mij daald't in het graf!

Op uw verdienst'lijk lijden

Vertrouw ik , Heer ! alleen
;

Dat doet mij, met verblijden,

Eens voor uw aanzigt treên.

10. Bewaar mij uwen vrede

En 't zalig heilgenot;

Dat is mijn wensch en bede
Tot U, mijn Heer en God!
Dan zal ik eens daar boven

,

In 't hemelsch Paradijs
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U voor uw' zoendood loven

,

IJ brengen dank en prijs.

34.
Mei.: Herr und Aelt'ster deiner Kreuzgemeine.

1. 'sHoogsten Zoon ging, om voor mij te lijden

In den hof Gethsemané

;

Om mij van den zielsangst te "bevrijden

,

Bad Hij hier, vol angst en wee.

Ach, wat waren 't ij slijk' oogenblikken

,

Vol mistroostigheid , vol doodsche schrikken !

Biddend' was Hij nu verflaauwd

,

Nu getroost , dan weer benaauwd.
2. Ach ! voor mij vermengden zich zijn' tranen

Met zijn heilig bloed en zweet;

Om voor mij den weg tot God te banen,
Streed zijn' ziel, met duld'loos leed.

Ach ! voor mij moest Hij van doodsangst steenen,

Daar Hem 'toog gezwollen was door 'tweenen.

Dus voldeed Hij voor mijn' schuld,

Hij , die nu mijn hart vervult.

35.

Mei. : Wie gross ist des Allmacht'gen Güte.

1. Ik zie den Heiland onzer zielen

In bange boetgedachten staan
;

Ik zie Hem van beangstheid knielen

;

Verschrikking grijpt Hem hevig aan.

Dus drukken Hem mijn' zware schulden

,

Ik maak Hem moeit' , ik zondenworm

;

Wat ik verdiend had , moet Hij dulden

;

Dat overvalt Hem als een storm.

2. Ik zie den nood Hem overstroomen

:

Hem overzwemt de treurigheid.

Ik zie een' Engel tot Hem komen

,

Op 't hooren , dat zijn Schepper schreit.

Hoe jammerlijk hoor ik Hem smeeken
,

Daar d' angst Hem 't hart te morsel slaat

,

Hier moest mij 't hart in stukken breken

,

Dewijl Hij in mijn' plaats hier staat.
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3. Zou zich mijn oog onthouden kunnen
Van tranen, bij zijn' hangen kreet?

Ziet het zijn dierbaar bloed niet runnen,

Met zweet verzeld , door smart en leed ?

Zweetdropplen 't voegt ui u optevatten

,

Daar g' om mijn heil vergoten wordt.

Gij zijt mijn' onwaardeerb're schatten

,

Bloedtranen , die mijn Jezus stort

!

36.

Mei. : Herzlich thut mich verlangen.

1. Is dat, is dat mijn Koning?
Dat aller Yaad'ren wensch ?

Is dat, is dat zijn' kroning?
Zie, zie, aanschouw den mensch

!

Moet Hij dat spotkleed dragen?
Dat riet , die doornenkroon ?

Lijdt Hij dien smaad , die slagen

,

Hij, God! uw eigen Zoon?
2. Ja , ik kost Hem die slagen

,

Die smarten en dien hoon

;

Ik doe dat kleed Hem dragen,

Dat riet , die doornenkroon.

Ik sloeg Hem al die wonden
,

Voor mij moet Hij daar staan

;

Ik deed door mijne zonden
Hem al die jamm'ren aan.

3. O Jezus! man van smarten!
Gij , aller Vaad'ren wensch

!

Herinner alle harten

't Aandoenlijk „ziet de mensch!"
Laat mij toch nooit vergeten
Die kroon , dat kleed , dat riet

;

Dit trooste mijn geweten!
't Is al voor mij geschied.

37.

Mei.: Höchster Priester, der du dich.

1. Jezus! drager onzer straf,

Gij vondt rust in 't eenzaam graf;

3*
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Hoor ons zuchten
,
geef ons nu

,

Dat wij rusten , Heer ! in U.

Geef ons vrede door uw bloed

,

Door uw doodsangt vreugd' en moed

!

Leid ons tot des hemels licht

Voor uws Vaders aangezigt.

Lof en dank zij U gebragt,

Lam Gods ! aan het kruis geslagt

,

Laat ons , zondaars , uwe pijn

D' ingang tot het leven zijn

!

38.
Mei.: Alle Menschen mussen sterben.

1. Jezus, Leven van mijn leven!

Jezus , dood van mijnen dood

!

Gij hebt U voor mij gegeven
In den zwaarsten zielennood.

Gij wilt zelfs uw leven derven

,

Op dat ik niet zoude sterven

;

Daarvoor zij in eeuwigheid
U , mijn Jezus ! dank gezeid.

2. Gij , mijn Heiland ! hebt verdragen

Lasteringen , hoon en spot

,

Strikken , banden , speeksel , slagen
,

In mijn' plaats , o Heer ! mijn God

!

Om mij zondaar vrij te maken

,

Van 't geweld des doods te slaken

;

Daarvoor zij in eeuwigheid

U, mijn Jezus ! dank gezeid.

3. Gij liet U op 't ergste honen

,

Waart bij alle last'ring still

,

Zonder ongeduld te toonen

;

En waarom? Om mijnentwil,

Om mij , die Gods beeld moest derven

,

Doen de eerekroon beërven

;

Daarvoor zij in eeuwigheid

U, mijn Jezus! dank gezeid.

4. O Verzoener mijner zonden!

Gij leedt d' allerwreedste pijn
,

Vloek en oordoel , dood en wonden

,

Opdat ik mogt' zalig zijn.
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Troost'loos hebt G' aan 't kruis gehangen
,

Opdat ik mogt' troost ontvangen;

Daarvoor zij in eeuwigheid

U , mijn Jezus ! dank gezeid.

5. Ik zal uwen lof verbreiden,

Waar' het moog'lijk , overal

;

Ik zal in uw' mart'ling weiden
,

Tot mijn' troost in 'tjammerdal;

Ja, voor all' d' ontelb're plagen,

Die G-ij voor mij hebt gedragen,

En voor 't uiteind van uw' pijn

Zal ik eeuwig dankbaar zijn.

39.

Mei.: Herzlich thut mich verlangen.

1. Komt herwaarts , menschenzielen !

En ziet dit schouwspel aan

;

Ziet hier uw' schepper knielen

,

Met uwe schuld belaan.

Ziet Hem zijn' handen wringen

Van angst en zielepij

n

9

Hoe groot , o stervelingen !

Moet uwe schuldlijst zijn!

2. Voor ons zijn al zijn' leden

Met bloedzweet overspat

;

Voor ons wordt Hij bestreden

,

Ter dood toe afgemat

;

Voor ons kruipt 's werelds Koning
Hier als een worm langs d' aard'.

Mijn God, welk een' vertooning!

Zijn w' U dan zóó veel waard ?

3. Nu kan men rust genieten

,

Wijl Jezus heeft geboet;

Dit stroomen en dit vlieten

Van zweet en purperbloed,

Gemengd met heete tranen,

Heeft ons den weg bereid

En heerlijk kunnen banen

Ter zaal'gen eeuwigheid.
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40.

Mei.: Mijne liebe hangt am kreuz.

1. Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,

Hangt ten spot van snoode smaders;

Zoon des Vaders!

Waar is toch uw almacht thans.

Waar uw goddelijke glans?

2. Mijn Verlosser hangt aan 't kruis

,

Al zijn grootheid is verzwonden

:

Niets dan wonden
,

Builen , striemen overal

,

Niets dan smarten zonder tal.

3. Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,

En Hij hangt er mij nentwegen

,

Mij ten zegen.

Van den vloek maakt Hij mij vrij ,

En zijn sterven zaligt mij.

4. Mijn Verlosser hangt aan 't kruis
,

Ook voor mij heeft Hij zijn leven

Veil gegeven.

Brand, mijn hart! ontbrand in gloed

Jegens Hem , mijn hoogste goed.

5. Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,

En ik zou den lust der zinnen

Nog beminnen ?

Neen , ik ken geen kwaad zoo groot

:

Deze kostte Hem den dood.

6. Mijn Verlosser hangt aan 't kruis

,

En ik zou naar uw vermaken

,

Wereld! haken?
Neen , o wereld ! neen , ik zij

U gekruist, en gij aan mij.

7. Mijn Verlosser hangt aan 't kruis

,

En ik zou mij zijns nog schamen ?

Zijns nog schamen ?

Neen ! wie mij hier ooit om sma',

'k Draag zijn kruis Hem vrolijk na.

8. Mijn Verlosser hangt aan 't kruis
,

En ik zou in droeve dagen
Troost'loos klagen ?
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Klagen? neen! bij dit gezigt

Valt mijn zwaarste last mij ligt.

9. Mijn Verlosser hangt aan 't kruis
;

Hem verheerlijk' al mijn handel,

Al mijn wandel :

.

Hem , die met zijn bloed mij koopt

,

In wiens dood ik ben gedoopt.

10. Mijn Verlosser hangt aan 't kruis:

'k Heb mij , Heer ! in dood en leven

U gegeven

;

'k Leef , in vreugd en tegenheên
,

'k Leef en sterf voor U alleen.

41.
Mei.: O Traurigkeit , o Herzeleid.

1. O heilig Bloed!

Mijn hoogste Goed

!

Gij moest voor mijne zonden
Stroomen, tot mijn eeuwig heil,

Uit des Heilands wonden.
2. Hij liet zijn hart,

In bitt're smart,

Tot mijn rantsoen doorsteken

,

Om des vijands wreede magt
In mijn hart te breken.

3. O Heilfontein!

Schoon, heilig, rein!

Gij kunt mijn' ziel genezen,

Ik ben krank, dies laat mij toch

Steeds nabij U wezen

!

4. Van eeuwigheid
Waart Gij bereid,

Op Golgotha t' ontspringen; (Zach. 13, 1.)

Ach
, laat toch uw' rooden vloed

Mij geheel doordringen!
5. Een' eedier steen

,

Dan wel voorheen, (Exod. 17, 6.)

Ontvloeit , om mij te laven.

Jezus, U zij eeuwig lof

Voor deez' dierb're gaven.
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42.

Mei.: Herzlich. thut mich verlangen.

1. O Hoofd, vol bloed en wonden,
Vol smarten en vol hoon

!

O Hoofd, ten spot geschonden

Met eene doornenkroon

!

O Hoofd, weleer omgeven
Met glans, doch nu bebloed!

G-ij liet voor ons het leven

:

Wees teederlijk gegroet!

2. O Schoonheid, die voor dezen

Vol waart van Majesteit!

O Gij lieftallig Wezen

!

Hoe ziet Gij zoo beschreid ?

Waar zijn uw' lieflijkheden ?

Hoe bloedig is uw mond!
Wie heeft toch al uw' leden

Zoo doodelijk gewond ?

3. Doodverwig zijn uw' wangen

;

Uw' lippen, ach, hoe bleek!

Uw hart werd snel bevangen
Met doodsangst en bezweek.

Gij hebt den geest gegeven

;

Gij smaakt't den bitt'ren dood.

Wie bragt U toch om 't leven ?

Wie bragt U in dien nood ?

4. Ach, Heer! wat Gij geduldig

Verdraagt , draagt Gij voor mij.

Gij lijdt, en ik ben schuldig;

Gij zijt bedroefd, ik blij.

Ontfermer , vol meêdoogen !

Beschijn mij , die hier sta

Tot in de ziel bewogen

,

Met stralen van gena!

5. Erken m', o mijn Behoeder!
Mijn herder ! neem mij aan.

Ik weet, dat G', als mijn Broeder,
Mijn' schulden hebt voldaan;

En dat Gij , Man van smarten

!

Mij daardoor, dat Gij stierft

,
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Den nieuwen mensch des harten

En 't eeuwig heil verwierft.

6. 'k Wil hier mijn woning bouwen ;

Versmaad mij zondaar niet!

Laat m' in den geest aanschouwen

't Geen uit uw' zijde vliet!

'k Zie ieder lid verkouden

;

Gij geeft ü in den dood

;

Mogt' ik uw ligchaam houden

Op mijnen arm en schoot!

7. 't Is mij tot zielsverblijden
,

Dat ik nu weiden zal

In uw' verdienst en lijden

Altijd en overal.

Zoo vaak ik mag genieten

Uw ligchaam en uw bloed

,

Laat ik mijn' tranen vlieten.

Wat is Gods vrede zoet!

8. Ik dank U regt van harte

,

O Jezus! vriend in nood!

Voor al uw' zielesmarte

En voor uw bloed en dood.

Wil mij in 't harte drukken
't Geloof in uwe trouw !

Wie zou mij van U rukken

,

Voor dat ik U aanschouw ?

9. Wil m', als een schild, verschijnen

In 't eind van al het kwaad

!

Laat m' U zien in uw' pijnen

,

Vooral uw doodsgelaat.

Ik weet, wat groote schatten

In al uw lijden zijn;

Laat dan mijn' ziel omvatten
De vrucht van al uw' pijn.

10. Ik , die Gods toorn moest vreezen

,

Kan nu in Jezus hand
Blij mijn' verkiezing lezen;

Zijn geest is 't onderpand.

Hij is mijn' ziel verschenen;

Ik weet, dat Hij (wat lot!)

Zelf been is van mijn' beenen,
Mijn Vriend, mijn Heer, mijn God.
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11. Mijn aanschijn zal verbleeken

In Jezus arm en schoot

;

Maar 't zoenbloed voor mij spreken,
Dat Hij aan 't kruis vergoot.

Daar ben ik in mijn' haven

,

En zie Hem onbedekt;
Mijn ligchaam wordt begraven
En weder opgewekt.

43.
Mei.: O Lamm Gottes unschuldig.

1. O Lam Gods , dat onschuldig

Aan 't kruishout U liet slagten,

Gij bleeft altijd geduldig

,

Hoe wel G' U zaagt verachten.

Wij moesten eeuwig klagen,

Hadt Gij dit niet verdragen:

Erbarm U onzer , o Jezus

!

2. O Lam Gods , dat onschuldig etc.

Erbarm U onzer , o Jezus

!

3. O Lam Gods , dat onschuldig etc.

Laat ons uw' vrede , o Jezus

!

44.
Mei.: Freu dich sehr, o meine Seele.

1. O mijn Jezus ! tfwe wonden
Uwe mart'ling, bloed en dood
Geven mij te allen stonden

,

Troost in ziel — en ligchaamsnood.

Als mijn zin verkeerd zou zijn,

Doe mij denken aan uwJ
pijn,

Dat ik moog' uw' angst en smarte

Altijd dragen op mijn harte.

2. Wil in wellust zich verblijden

Mijn verdorven vleesch en bloed

,

Laat mij denken , dat uw lijden

Heeft gebluscht den helschen gloed

;

Niet op dat ik naar mijn' lust,

Leven zoud' in 't kwaad gerust

,

Maar dat ik , door kruis en plagen

,

Hierin ook uw beeld zou' dragen.
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3. Wil de wereld mij doen dwalen

Langs het breede zondenpad;

Laat uw' Geest mij zoo bestralen ,

Dat ik dan te regt bevat,

Wat al smart met schand' gepaard

Gij geleden hebt op aard',

Dat ik, Heer! nabij U blijve,

Allen boozen lust verdrijve.

4. Wil de Satan mij verschrikken ,

En mijn' schuld mij doen verstaan,

Laat dien troost mijn' ziel verkwikken,

Dat Gij hebt voor mij voldaan.

Dringt hij brullend tot mij in
,

Geef, dat ik hem overwin
Door uw' wonden , zoo zal 't blijken

,

Dat hij van mij af moet wijken.

5. Geef in al wat mij kan krenken
,

Dit uw' dierb're wonden kracht;

Wil mij levens-sappen schenken

,

Als mijn hart door druk versmacht.

Dat uw troost mijn' geest bewerk'

En in alle nooden sterk',

Wijl Gij hebt mijn heil verworven

,

Toen Gij voor mij zijt gestorven.

6. Doe mij op uw' dood vertrouwen

,

O mijn God en toeverlaat!

Doe mij vast'lijk daarop bouwen,
Dat de dood mij nimmer schaad'.

-Laat uw' doodsangst aan mijn hart

Laaf'nis geven in mijn' smart;

Heer! laat toch uw' dood mij geven

Op te staan tot heil en leven.

7. O mijn Jezus! uwe wonden,
Uwe mart'ling, bloed en dood

Geven mij te allen stonden

,

Troost in ziel — en li'^chaamsnood.

Geef, dat in mijn levensend

Ik vooral mij tot U wend',

Uit uw lijden troost mag halen

En vol heerlijk zegepralen.
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45.
Mei.: O Traurigkeit! o Herzeleid!

1. O Treurigheid!

De schepping schreit:

Na zoo veel pijn en plagen

,

Wordt, o God! uw eenig Kind
Nog naar 't graf gedragen.

2. Ach, welk een nood!
Gods Zoon is dood.

Hij heeft den geest gegeven.

Zie, zijn bleek en bloedig lijk

Ligt daar , zonder leven.

3. O rnensch ! belijd,

Dat gij het zijt,

Die Hem den dood deedt smaken !

Zonder dien kondt gij tot God
Nimmermeer genaken.

4. Dit is 't , waarom
Mijn Bruidegom
Het bloed uit zijne wonden
Uitgestort heeft

,
ja voor mij

;

't Was voor mijne zonden.

5. Gods Lam! Gods Zoon!
Eijn , heilig, schoon !

Mijn toevlugt , mijn vertrouwen!

Wie kan toch uw lijk en graf

Zonder liefd' aanschouwen ?

6. Gods Zoon! mijn lust!

Mijn hulp en rust!

Ach, hoor mijn zielsverlangen

:

Dat ik U, tot aan mijn graf,

Eer' in ziel en zangen

!

46.
Mei. : O Welt ich muss dich lassen.

1. O wereld, zie uw leven

In doodsbenaauwdheid beven

,

Uw Schepper hangt aan 't hout!

Hoor Jezus jammerklachten;
Hij laat aan 't kruis zich slagten

;

Hebt gij Hem dus ooit regt beschouwd?
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2. Kom , Golgotha betreden
,

En zie uws Heilands leden

Bedekt met zweet en bloed!

Ach, zie den nood zijns harten;

Hoor, hoe de Man van smarten

Met zucht op zucht uw' doodschuld boet!

3. Wie heeft U zoo geslagen ?

Wie heeft U deze plagen
En mart'ling aangedaan?
Gij hebt toch niets misdreven;
Gij zijt steeds rein gebleven

;

Geen zielsmet kleefd' U immer aan.

4. Ach neen! het zijn mijn' zonden,
Die zijn voor God bevonden
Gelijk het zand aan 't meer.

Gij boet mijn overtreden
En ongeregtigheden

;

Zij liepen op U aan, o Heer!
5. Ik ben het, ik had moeten

Voor mijne schulden boeten,
In 's afgronds nacht geboeid.

Gij hebt op U genomen
't Geen over mij moest komen

;

Mijn zonden hebben U vermoeid.
6. Den last der euveldaden

,

Waarmee ik was beladen
,

Xaamt G' op U met geduld.
Gij werdt een vloek, daartegen
Verwierft Gij mij den zegen;
Uw bloed vernietigt mijne schuld.

7. Gij wilt, als Borg, uw leven

Vrijwillig overgeven
A oor mij en mijne schuld;
Voor mij laat Gij U kroonen
Met doornen , die U honen

;

Gij lijdt dat al met groot geduld.
8. Gij voelt de felste smarte

Des doods, dat voor mijn harte
De dood niet vreeslijk zij

;

Gij sterft , dat ik niet sterve

,

Voor eeuwig niet verderve

;

Door al uw lijden word ik vrij.
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9. 'k Heb heil door U gevonden

'k Ben steeds aan U verbonden

,

Uw eigendom, o Heer!
Mij dankbaar te bewijzen,

Zal mond en hart U prijzen,

En U te volgen zij mijn' eer.

10. Yeel kan ik II niet geven;

Maar hart en zin en leven

Zijn, Heer! in uwe hand.

Ook zal uw bitter lijden

Mijn dankb're ziel verblijden

,

Tot in het hemelsch vaderland.

11. 'kZal steeds, met vast vertrouwen,

Dat tot mijn' troost beschouwen,

Waar ik mij ook bevind.

Een spiegel zal 't mij wezen

,

Waarin mijn' ziel zal lezen

Uw' liefde, heil'ge zondaarsvriend.

12. De wreedheid mijner zonden

,

Die mijnen God weerstonden

,

Gods toorn en zijn gerigt,

Gods vreesselijke plagen,

En zijn' geregte slagen

Stelt mij uw dood in 't helderst licht.

13. Ik wil daaruit ook leeren,

Heer ! hoe ik moet verkeeren

Met wie mij hoont of haat

;

Hoe ik Hem moet beminnen.

Ik breng mij dan te binnen

,

Uw voorbeeld Heer ! in smart en smaad.

1 4. Als booze tongen steken

,

Wil ik mij zelv' niet wreken

;

Gij zweegt in hoon en smart!

Het -onregt wil ik dulden;

Mijn' naasten zijne schulden

Vergeven met een teeder hart.

15. Ik sla mijn' lust in boeijen,

Ik zal altijd verfoeijen

Al 't geen U, Heer! mishaagt:

Al 't geen uw' oogen haten

,

Dat zal ik vliên en laten,

Door U , die mijne krachten schraagt.
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,

Uw angst, de nood uws harten,

Uw dierbaar bloed , uw dood
,

Dit alles zal mij lijden,

Tot ik van hier zal scheiden

,

En rusten Heer ! in uw' schoot.

47.
Mei: Wenn mijne Sünd' mich kranken.

1. Wen mij mijn zonden krenken
,

Laat mij dan aan uw' dood
,

Mijn liefste Heiland ! denken
,

Aan 't bloed , dat Gij vergoot

,

Aan al wat Gij hebt doorgestaan
,

Toen G\ aan het kruis gehangen
,

Hebt voor mijn' schuld voldaan.

2. O wonder boven maten

,

Als men het regt betracht:

Voor knechten , die Hem haten
,

Wordt Hij , de Heer, geslagt.

Hij geeft zich, Hij, de ware God,
Voor ons, verloren' menschen

,

In nood en dood en spot.

3. Wat schaadt mij nu der zonden
En wandaan gioot getal?

Ik heb gena gevonden.
Mijn schuld is eens voor al,

Betaald door Christus dierbaar bloed,

'k behoef dus niet te vreezen
Voor 's Hoogsten gramschapsgloed.

4. Daarom, o Man van smarte!
Breng ik U prijs en dank.
O Lam! ik zing van harte

Uw' lof met blijden klank

,

Voor al uw' liefd' en groote trouw

,

Voor uw onschuldig sterven ,
'

Waar ik mijn' hoop op bouw.
5. Heer! laat uw bitter lijden

Altoos mijn voedsel zijn

;

Laat zich mijn' ziel verblijden

Alleen in uwe pijn,
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Dat mij 't nooit kom' uit hart en zin,

Hoe duur Gij mij moest koopen !

Uw dood is mijn gewin.

Christus opstanding.

48.
Mei. : Herr und Aelt'ster deiner Kreuzgemeine.

1. Arts, die 't leven geeft aan al uw' kranken

!

Naauw'lijks zijt Gij weer ontwaakt,
Of Gij zorgt, o Wijnstok, voor uw' ranken,
Daar uw hart van liefde blaakt.

Dus laat Gij den een' zeer minzaam groeten
;

And'ren lokt G' aan uw' doorboorde voeten
,

En laat niemand zonder troost

,

Hem zelfs niet, die schaamrood bloost.

2. Zijt Gij dan niet ook voor mij verrezen ?

Ach , vertoon U aan mijn' geest!

Ja, Gij, Gij alleen kunt mij genezen;

Tot U naak ik onbevreesd.

Bruidegom , versierd met duizend wonden

!

Hart en ziel blijft vast aan U verbonden

;

Zelfs mijn ligchaam zal voortaan

U alleen ten dienste staan.

49.
Mei.: Lobe den Herren, o raeine Seele.

Christus de Heere is hoog te loven

Voor zijne liefde, trouw en magt,
Hulp en verlossing is nu van boven

Allen verloor'nen toegebragt.

Sion , verhoog Hem, uwen God,
Die u bereidt een zalig lot.

Halleluja.

Christus de Heere , voor ons gestorven

Aan het vervloekte jammerhout,
Heeft ons genade bij God verworven

;

Zalig is hij die op Hem bouwt!
Sion, verhoog Hem, uwen Heer,
Nu is de vloek der wet niet meer.

Halleluja.
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3. Christus de Heere is weer verrezen
,

Zit eeuwig op des hemels troon
;

Wordt door de zaligen all' geprezen:

Wijsheid en kracht zij 's niensehen Zoon

!

Sion , verhoog Hem hier in 't stof

,

Hemel en aard, zingt 's koning's lof!

Halleluja.

~5ÖT
Mei.: Eigene melodie.

L. Christus leeft, Hij 's opgestaan

!

Christ'nen , heft een lofzang aan.

Zingt Hem, die aan 't kruishout stierf

. En ons 't eeuwig heil verwierf.

Halleluja.

2. Onzen Koning Christus zij

Dank en lof en heerschappij
,

Die door 't bloedig kruis en graf

Zondaars Gods genade gaf.

Halleluja.

5. Ja, zijn lijden, dood en strijd

Geeft ons d' eeuw'ge zaligheid

;

Aard en hemel, buigt u neer,

Eng'len , menschen
,
juicht den Heer!

Halleluja.

L Hem , die zit op 's hemels troon

En het Lam, Gods grooten Zoon,
Met den Geest , zij heerlijkheid,

Dank en kracht in eeuwigheid.

Halleluja.

51.

Mei. : Herr Gott , dich loben alle wir.

1. De Vredevorst bleef nog op d' aard',

Zijn' kudde, door Hem zelv' vergaard,

Dit klein , doch zalig huisgezin

,

Was 't voorwerp van zijn' teed're min.

2. Wat onuitspreek'lijk heilgenot:

Het bijzijn van mijn' Heer en God!
Ach , dat het mij gebeuren mogt

,

Dat Hij mij dag aan dag bezocht!

4
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3. Hem , dien ik in den geest ontmoet,

Die mij altijd met liefde groet,

Hem waar' ik gaarne zoo' nabij

,

Als 't voor een' sterv'ling moog'lijk zij.

52.

Mei. : Eigene melodie.

1. Dit is de dag van heil en vreugd;

De dag, die 't wereldrond verheugt.

D' Algoedheid zij geprezen

!

Hef Christenschaar ! het feestlied aan

:

Triomf ! de Heer is opgestaan
,

En van den dood verrezen.

Hij zegepraalt , triomf ! Hij leeft

,

Die ons 't onsterflijk leven geeft

!

2. Geen menschentong, geen englentaal

Kan zulk een grootsche zegepraal

Ooit naar waardij bezingen
;

Maar 't hart verheugt zich in dien lof.

Ja, Jezus roem klinkt hier in 't stof

,

En daar in hooger kringen.

Dat elk den Overwinnaar eer'!

Hij velt de magt des doods ter neer.

3. Halleluja! Gij hebt volbragt.

Gij deedt, o Heer! voor ons geslacht

Een bron van heil ontspringen.

Triomf! de nacht des doods verdween;

De schoonste dageraad verscheen

,

Aan onbewolkte kringen.

Triomf! G' ontneemt aan 't graf zijn buit,

En treedt , als overwinnaar uit.

4. Triomf! de Heer is opgestaan!

Heft, Christenschaar! het feestlied aan!

Hij schenkt ons eeuwig leven.

Triomf! triomf! wat lot ons wacht',

Voor ons is zelfs de donkre nacht

Des doods met licht omgeven.
Looft Hem , die ons dat heil bereidt

;

Hem zij de roem , in eeuwigheid

!
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53.

Mei.: Jezus, meine Zuversicht.

1. Halleluja! Jezus leeft,

En ik mag tot Hem genaken

;

Die zijn bloed vergoten heeft,

Laat mij zijn' verzoening 'smaken.

Halleluja ! prijs en magt
Zij Hem daarvoor toegebragt.

2. Jezus leeft in eeuwigheid

,

En Hij wandelt in ons midden

;

Waarom wij zijn' Majesteit

Met ontzag en liefd' aanbidden,

Tot wij eens , na 's ligchaams dood

,

Overgaan in Jezus schoot.

3. Jezus , Hij , die dood was , leeft

!

Weest verblijd en wilt niet vreezen

Voor den dood , wiens magt nu beeft

,

Wijl uw Heiland is verrezen

!

Arme zondaars! juicht nu blij :

Wie gelooft, is eeuwig vrij.

4. Jezus ! ik val voor U neer

,

En ik kus uw' dierb're wonden.
Gij, Gij zijt mijn God en Heer;
't Hart op 't naauwst aan U verbonden

,

Blijft uw dood mijn vaste grond

,

't Zegel van het Nieuw Verbond.

54.
Mei. : Lobt Gott ihr Christen ailzugleich.

1. Heil ons! de Koning vol van kracht,
Vernietigde den dood;
Hij kwam, voor wien de hel, verschrikt,
Zijn kerker opensloot.

2. Hij, die in 't graf , met angst bewaakt,
Zich 't rustbed zag gespreid

,

Verschijnt, te sterk voor boei' en wacht,
En rijst vol majesteit.

3. Geen zucht meer om een lijk geslaakt!
Geen tranen meer geplengd!

4*
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Een heilboó daalt in 't lichtgewaad
,

Die 's levens tijding brengt.

4. De jong'ren zien zijn aangezigt,

Zij zien zijn wond'ren aan

,

En* luid' en blijde klinkt hun stem:

„De Heer is opgestaan !"

5. Gij vestigt in ons hart uw troon

,

Gij, Koning! vol gena,

En eeuwig klink', uw naam tot eer,

Ons blij Halleluja!

55.

Mei.: Jezu komm doch selbst zu mir.

1. Ja, de Heer is opgestaan!

Laat ons moedig grafwaarts gaan.

Eng'len wachten bij dit graf

Zijn bedrukte vrienden af.

2. Uit Maria's lievend hart

Vlugten kommer , angst en smart

,

Nu zij onverwacht ontmoet

Hem , die haar bij name groet.

3. 't Reizend' paar naar Emmaus zag

Bij het nijgen van den dag,

Hunnen Heer aan 't avondmaal

,

Petrus hoort zijns Meesters taal.

4. Door de vastgesloten deur

Brengt Hij zijner gaven keur

:

Vrede , blijdschap ,
zaligheid

,

Dit is ook voor ons bereid.

5. Allen die den Heer bemint

,

In zijn leven blijdschap vindt,

Zoekt Hem , zonder angst en pijn
,

Waar Hij wil gevonden zijn.

6. Ja , de Heer is opgestaan

!

Ieder heff' een lofzang aan
,

Niemand treur' op zijnen dag,
Dien men zalig noemen mag

!
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56.

Mei.: Jezus, raeine Zuversicht.

1. Jezus leeft, en wij met Hein;

Dood , waar is uw schrik gebleven ?

Jezus leeft, en zijne stem

Roept ook ons eens weer in 't leven

,

Zal ons eens met eer bekleên;

Dit is onze troost alleen.

2. Jezus leeft, zijn is het rijk;

Elk moet Hem als Koning eeren.

Wij ook zullen, Hem gelijk,

Eeuwig eens met Hem regeren.

Zou Gods woord ooit wank'len? neen!

Dit is onze troost alleen.

3. Jezus leeft, wie nu nog vreest,

Zou en Hem en God onteeren.

Zondaars mogen onbedeesd

Zich tot zijn' genade keeren.

Jezus zendt geen' zondaars heen:

Dit is onze troost alleen.

4. Jezus leeft, ons hoogste goed;

Hem behoort geheel ons leven.

Ons past reinheid van gemoed

,

Ons , het kwaad te wederstreven.

Jezus sterkt der zwakken schreên:

Dit is onze troost alleen.

5. Jezus leeft, dit is gewis. p

Waar ons pad ook heen moog' leiden,

Zelfs geen' magt der duisternis,

Niets zal ons van Jezus scheiden

:

't Steunen op zijn' mogendheên
,

Dit is onze troost alleen.

6. Jezus leeft, nu is de dood
Ons een ingang tot het leven.

Welk een' rust in stervensnood

Zal dit woord ons harte geven:

„Gij, o Heiland! Gij alleen,

Gij zijt onze troost alleen
!"



54

57.

Mei.: Jezus, meine Zuversicht.

1. Juicht, o Christnen, Jezus leeft!

Jezus heeft den dood gebonden ;

Juicht , o Christnen ! Jezus leeft

!

Jezus heeft den dood verslonden

:

Dat dit heil ons hart verblij !

Jezus leeft ! nu leven wij !

2. Jezus leeft! ons godlijk Hoofd
Zegeviert en heerscht als Koning,
't Leven, ons door Hem beloofd,

Wacht ons in des Vaders woning.

Onwaardeerbre zaligheid

Heeft ons Jezus dood bereid

!

3. Juicht, o Christnen! angst of nood,

Ligchaamsfoltring , zielesmarte

,

Bange vrees voor graf en dood

Heerschen nimmer in ons harte

!

Neen, wie voor de toekomst beeft,

Vrede is onzer ! Jezus leeft

!

4. Jezus sprak: „wie overwint,

Zal in *t rijk des lichts regeren;"

Zalig, die zijn dienst bemint!

Ja , wij zullen triomferen

,

Vorsten zijn bij 's Vaders troon:

Eeuwig heerschen met Gods Zoon

!

5. Juicht, o Christnen! heerschappij
,

Eer en roem heeft Hij verkregen
;

Overwinnend treden wij

Onzen Vriend en Eedder tegen

:

Juicht ! o Christnen ! Jezus leeft

,

Die ons 't graf geheiligd heeft

!

58.
Mei. : Herr Gott dich loben alle wir.

1. Juicht, zondaars! wie en waar gij zijt;

Staakt, staakt uw weenen ; weest verblijd!

Uw Schepper, met uw' schuld belaan,

Was dood , en is weer opgestaan.
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2. Het aardrijk schudt, en trilt, en beeft,

Zoo ras Gods Zoon daarin herleeft.

Hij, die, wat leeft, het leven gaf,

Rijst zegepralend uit het graf.

3. Nu heeft het onbevlekte Lam

,

Dat onze doodschuld op zich nam

,

De zonde , duivel , hel en dood

Geveld en hen van magt ontbloot.

4. Ja , lieve Heiland ! uwe kracht

Heeft ons den vrede weêrgebragt.

Gij waart voor ons in zwaren strijd

,

Gij , die voor ons verrezen zijt.

5. Leeft Jezus , dan vrees ik geen kwaad

;

Hij is mijn Borg, mijn Toeverlaat,

De troost, daar mijne ziel naar streeft.

Ik weet, dat mijn Verlosser leeft.

59.
Mei. : Wacli auf mein Herz mul singe.

1. Laat ons met blijdschap zingen

Van d' aangename dingen
,

Die bij "het graf gebeuren

,

Terwijl de jong'ren treuren.

2. Ziet , overkleed met stralen

,

Gods Engel nederdalen

,

Om in den vroegen morgen
Een' boodschap te bezorgen.

3. Ziet hem den steen bewegen

,

Waaronder 't lijk gelegen.

Al d' aard' begint te beven

;

Gods Zoon treedt weer in 't leven.

4. De wachters zijn als dooden
En vlieden tot de Joden.
Maar gij , o zondaarsscharen

,

Wilt u bij 't graf vergaren!
5. 't Lam heeft den dood verslonden

,

Verrijst weer met de wonden

,

Die w' aan het kruis beschouwden,
En wil z' altoos behouden.

6. Wie wil ons 't heil bestrijden?

Die teekens van zijn lijden
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Bewijzen Gods voldoening

En onze schuldverzoening.

Looft God! de Man der smarten

Verrijst met vreugd' des harten.

Wie nu zijn bloed wil eeren
,

Kan met Hem triomferen.

60.
Mei. : Eigene melodie.

1. Mijn rots is sterk bevonden,
De draak ligt krachtloos neer,

Met ketenen gebonden

;

De zonde kan niet meer
Mij door de wet verdoemen,
Daar Jezus , wien 'k zal roemen

,

Haar wraakvuur heeft gebluscht.

2. Wil dan uw vreugd bewijzen

,

Mijn ziel, zing 's Keeren lof,

Verdrijf de vrees ; wil rijzen

Geloovig uit het stof;

Werp uw gewetensknagen

,

De zorgen , die u plagen

,

In Jezus ledig graf.

3. Is 's levens Vorst verrezen

,

Met heerlijkheid vereerd,

Wat hebt gij dan te vreezen ?

De dood is overheerd;

Geen vloek is meer gebleven
,

De losbrief is geschreven
,

Wijl alles is betaald.

4. Geef mijn geloove klaarheid

,

Opdat ik, Heer, belijd',

Dat Gij de weg, de waarheid
En 't zalig leven zijt.

Wil in mijn harte schijnen,

Doe twijfeling verdwijnen

,

Versterk mijn zwak geloof.

5. Laat mij niet langer beven
,

Gelijk een teeder riet

Wordt ginds en weer gedreven

;

Zoo Gij mij rust'loos ziet,
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Breng rust in mijn gedachten ,

Gij schenkt gena en krachten

,

Die bij U ruste zoekt.

6. Hebt Gij den dood bedwongen ,

Verslind hem ook in mij

;

Daar Gij zijt doorgedrongen,

Houd mij steeds aan uw zij
;

Vervul Gij mijn verlangen

,

En laat den kop der slangen

In mij vertreden zijn.

7. Verdrijf de eigenliefde,

Dat schaad'lijk zielegift

,

Dat mij zoo dikwijls griefde

;

Verniel de zondedrift.

Als Leeraar , Priester , Koning
,

Kies U mijn hart ter woning:
Leef Christus , leef in mij !

61.

Mei.: Psalm 140.

1. Ons Pascha is voor ons gegeven
,

't Is 't Lam , dat 's werelds zonden draagt

,

De Christus en zijn heilig leven
,

Het Paaschbrood , dat aan God behaagt.

2. O , heerlijkst' aller offeranden

!

Die 's afgronds magt verbroken heeft

,

En aan het volk , verlost van banden

,

De kroon van 't eeuwig leven geeft.

3. Het graf zag Christus zegepralen,

De hel gevoelde 's Heeren kracht

,

Ontsloten zijn des hemels zalen

,

Verbroken is des Satans magt.
4. U zij de lof en roem , o Heere

!

Die uit het donker graf verreest,

En aard' en hemel breng' steeds eere

Aan U, den Vader en den Geest.
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62.

Mei.: Triumph, Triumph, es komrat mit pracht.

1. Triomf! Triomf! des menschen Zoon
Rijst uit het naar verblijf der doón,

Met groote pracht en majesteit,

Gelijk de zon haar' stralen spreidt.

Triomf, triomf, triomf, triomf;

Victoria en eeuwiglij

k

Halleluja

!

2. Hij is 't, wiens dood de gansche magt
Des doods nu t' onder heeft gebragt.

Hij heeft den vijand
, als een Held

,

Met zijn' doorboorde hand - geveld.

Triomf, enz.

3. Wat is er , dat ons nog kan schaan ?

De zondenschuld is afgedaan

;

De Satan is in 't stof gelegd

,

En wij ontvangen 't kinderregt.

Triomf, enz.

63.

Mei.: Eigene melodie.

1. Verschenen is de heerlijk' dag
Waarop men blijde juichen mag:
De Heer staat op en triomfeert

,

Hij heeft den vijand overheerd.

Halleluja.

2. Hij lag en rustt' in Jozefs graf

;

Tot dat de aard' Hem wedergaf;

Ten derden dag' verrijst de Held,
Die dood en hel ter neder velt.

Halleluja.

3. De zon gaat op, de aarde beeft,

De wachters vliên , de Heiland leeft;

Hij treedt het graf verheerlijkt uit.

En voert met zich den Paschabuit.

Halleluja.

4. De vorst der wereld is gerigt,

De vrede nu met God gesticht,

Hij leeft en in Hem leven wij

;
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Dies roemen wij en zingen blij :

Halleluja

!

64.
Mei.: Nim freut euch lieben.

1. Waar is uw prikkel nu, o dood!

Waar uw triomf, o helle!

Want voor den duivel is geen nood
,

Hoe gruwzaam hij zich stelle

!

God zij gedankt, die ons bevrijdt,

En door des Heilands dapp'ren strijd

De zege heeft gegeven.

2. Hoe kromde zich de oude slang ,

Toen zij dien kamp moest wagen,

En trots haar' listen, kracht en drang

Door Christus werd verslagen.

Schoon zij Hem in de verz'nen steekt;

Geen nood, wijl Hij haar' kop verbreekt,

Ligt zij gansch overwonnen.
3. Vorst Jezus neemt weer 't leven aan

,

De magt der hel moet wijken;

Zij moet haar' roof, haar' prooi ontslaan,

En 's Hemels erf verrijken
;

Wat is er dat in grootheid haal'

Bij deez' doorluchte zegepraal

;

't Ligt alles overwonnen.
4. De heiangst, doodsvergif en pijn

Heeft onze Borg geleden.

Wat schaadt ons Satans boos venijn
,

De list, die hij wil smeden;
Al klaagt hij ons gedurig aan,

Zijn' boosheid kan niet verder gaan,

Dan d' Almagt wül gedoogen.

5. Gods regterhand is zeer verhoogd

,

Zijn arm moet zegepralen.

Wat ooit zijn' magt te stuiten poogt

,

Kan niets dan schand' behalen.

Dood , duivel , hel , al w^at ons deert

,

Of haat, heeft Jezus overheerd

,

Zij zullen kracht'loos woeden.

6. Al zwicht de Heiland voor den dood,
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Zijn' magt doet Hem herleven

,

En wijl ons hoofd het graf ontvlood,

Zal Hij ons 't leven geven.

Wie ooit geloof aan Christus gaf;

Blijft nimmermeer in dood en graf,

Maar leeft zelfs na zijn sterven.

7. Wie, schoon hij daag'lijks schuld belijdt,

Met Christus is verrezen

,

Is van den tweeden dood bevrijd,

Die kan hem niet doen vreezen.

De dood is gansch beroofd van magt,

Gena en heil is aangebragt,

En 't onvergankelijk leven.

8. Die rijkdom kent geen' maat of peil

,

Die aan ons wordt gegeven.

Geregtigheid en vree en heil

,

En in en na dit leven.

Al wand'len wij in 't aardsche slijk

,

Wij wachten , dat wij eens gelijk

Aan Christus ligchaam worden.
9. De draak met zijn rampzalig rot

Heeft zijn verderf te vreezen.

Hij ligt ter neer met schimp en spot,

Nu Christus is verrezen

;

Daar 't hoofd reeds met de zege praalt,

Het ligchaam ook triomf behaalt,

Geen Satan kan ons schaden.

10. Waar is uw prikkel nu , o dood

!

Waar uw triomf, o helle!

Want voor den duivel is geen nood

,

Hoe gruwzaam hij zich stelle.

God zij gedankt, die ons bevrijd,

En door des Heilands dapp'ren strijd

De zege heeft gegeven.

65.
Mei. : Herr und Aeltster deiner Kreuzgemeine.

Wees gegroet, gij eersteling der dagen,
Morgen der verrijzenis,

Bij wiens licht de magt der hel verslagen

En de dood vernietigd is!
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Heere Jezus ! Trooster aller smarten
;

Zon der wereld! schijn in onze harten,

Deel ons zelf den voorsmaak meê
Van den zaalgen Sabbats-vreê'.

2. Op uw woord , o Leven van ons leven

!

Werpt ons hart het doodskleed af,

Door de kracht Uws Geestes uitgedreven,

Treden w' uit ons zondengraf.

Leer ons daaglijks, leer ons duizendwerven

,

Meêgekruisigd in uw kruisdood sterven

,

En , herboren opgestaan
,

Achter U ten hemel gaan

!

3. In uw hoede zijn wij wel geborgen

;

En , schoon eerlang 't oog ons breek',

't Zal ontsluiten op den grooten morgen
,

Na deez' aardsche lijdensweek

!

Heere ! welk een Sabbat zal dat wezen

,

Als w' onsterflijk uit onz' asch verrezen,

Knielen voor uw dankaltaar:

Amen, Jezus! maak het waar!

Christus Hemelvaart.

66.

Mei.: Twijfling zwijg, zwijg, bange smarte!

1. Groote Vorst en Eerekoning,
Hoogverheven Majesteit

,

Die de heem'len hebt ter woning
En regeert in eeuwigheid:

Zou 'k niet vallen aan uw* voeten
,

Niet met vreugde u begroeten

,

Als ik in 't geloof betracht

Uwe heerlijkheid en magt?
2. Zie ik U ten hemel varen

,

Zie 'k U op den Konings troon

,

Hoor ik, hoe der Englenscharen
U verhoogen , Menschen Zoon !

Zou 'k niet vallen aan Uw' voeten

,

Niet met vreugde U begroeten,
Daar de gansene hemel juicht

En zich voor U nederbuigt?



62

3. 'k Zie uw klaarheid zich verspreiden
,

Hemelzonne! wijd en zijd:

'k Zie de geesten zich verblijden

,

Stralend van uw majesteit

;

Al de heiFgen , al de vromen

,

Hoe ze U juichend tegenkomen !

Wil ook mijn lied niet versmaan

,

Neem ook mijn Hosanna aan !

4. Zou ik uwen kelk niet drinken,

Daar ik uwe kroon aanschouw?
Zou mijn moed nog durven zinken,

Daar ik op uw' magt vertrouw?

'k Zal , al woedt de hel verbolgen

,

Zonder vrees mijn Koning volgen:

Jezus Christus is mijn Heer,

Slechts voor Hem buig ik mij neer.

5. Ja , vervul nu alle oorden

,

Christus ! met uw' Geest en zin

;

Ook mijns harten eeuwge poorten

Staan U open : Heer , kom in

!

Kom , o Koning , dien wij eeren
,

Kom, bij mij ook in te keeren;

Leef in mij , Heer , werk en woon

,

Als in uwen hemeltroom
6. Door uw' opvaart tot den Vader

,

Groote Koning! brengt gij mij

Zions pracht en schoonheid nader:

God en hemel hoe nabij !

Geef dat 'kU, den Ongeziene,

Als of 'k U aanschouwde , diene

,

Tot Gij komt, Halleluja!

Trek mij • en ik volg U na

!

67.

Mei.: Herr Gott dich loben alle wir.

1. Hij leeft! de groote Heiland leeft!

Wat blijdschap dit aan zondaars geeft!

Hij is bij God voor hen tên goed

,

En pleit de kracht daar van zijn bloed.

2. Hij leeft! eens was Hij voor ons dood.

Hij leeft, de trouwe vriend in nood.
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Thans deelt Hij zijne gaven uit,.

En ziet nu zijnen rijken buit.

3. In elke troostelooze nacht,

Als Satan woedt door list en magt

,

Verzacht die troost toch onze smart,

Dat Jezus ons draagt op zijn hart.

4. O Voorspraak en «almagt'ge Vriend

!

Gij hebt ons eerst het heil verdiend

,

En nu bewaart G' ons erfenis.

Zoo is ons d' zaligheid gewis.

68.
Mei. : Es ist das Heil uns kommen her.

1. Looft God! de weg is nu bereid,

Waar langs wij moeten loopen.

Thans staat de deur ter zaligheid

Voor 't menschdom weder open.

Want z' is door Jezus opgedaan
,

Zijn' hemelvaart toont duid'lijk aan,

Waarop wij mogen hopen.

2. Des Hoogepriesters hemelvaart

Kan onze smart verzachten,

Laat dau de harten, los van d' aard',

Naar d' eeuw'ge woning trachten

!

Op dat wij hier, als in 't verschiet,

Aanschouwen , wat men daar geniet

,

Dat wij nu nog verwachten.

69.
Mei.: Herr Gott, dich loben alle wir.

1

.

Nu zit op zijnen glorietroon
,

Gods en Maria's wonder-zoon.
Daar zij ons hart , daar is de schat,

Die al ons heil in zich bevat.

2. Is Hij ons hoofd, zijn wij zijn' leen,

Dan voegt het ons , Hem na te treên.

Hij baande 't spoor ons hemelwaart

;

Ons burgerrecht is niet op aard'.

3. Nu aan Gods regterhand gekroond,
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Ziet zijnen arbeid Hij beloond.

Komt, volgen wij ons heerlijk hoofd

!

Ook ons is zulk een' kroon beloofd.

4. Maak, Jezus! maak ons los van d' aard',

Trek zelf ons harte hemelwaart,
Schenk ons den Geest , door U beloofd

,

Dan volgen w' U
,
gezegend hoofd

!

70.

Mei.: Wie schön leucht't uns der.

1. O Held, o zegenrijke Vorst,

Die 's werelds zonden hebt getorscht

,

Gij hebt U zelv' verheven

Aan uwes Vaders regterhand;

Den vijand bondt Gij aan den band
,

Ontrukt hem zelfs het leven.

Magtig,
Prachtig

Zegepraalt Gij, Eer behaalt Gij, Dood en leven

Zijn in uwe hand gegeven.

2. U dienen, Heer! de Cherubim.

U loven , Heer ! de Serafim
,

Met al de Hemelscharen.

Wijl Gij , die ons het heil aanbragt

,

Met majesteit en groote pracht

Ten hemel zijt gevaren.

Klinkt vrij
,

Zingt blij
,

Eerepsalmen , Vreugdegalmen , Nu de Koning
Opvaart naar zijo' hemelwoning.

3. Gij zijt ons Hoofd , en wij , wij zijn

Uw' leden , zelfs in druk en pijn

;

Schenk Gij ons troost en leven

,

Heil, vrede, licht, vreugd', nieuwe kracht,

En wat een' ziel, door druk versmacht,

Verkwikt, wil ons toch geven.

Leer Gij,

Keer mij

Naar uw' wille, Dat ik stille U moog' prijzen,

En met lofzang eer bewijzen.



65

4. Trek , trek ons , o genadig Heer

!

Geef, Jezus, dat wij meer en meer

Naar uw' gemeenschap trachten.

Godvruchtigheid stuur' onze daan

,

Laat ons in ootmoed tot U gaan
,

En dartelheid verachten.

Nooit spreid'

Trotschheid

Ons haar' lagen, Dat w' in plagen Christ'lijk

Trachten, uw' gena te krijgen. (zwijgen,

5. Zijt, Jezus! onze schild en schat,

Zijt onze" roem en sterke stad,

Waarop wij ons verlaten.

Ons hart zij hemelwaarts gekeerd,

Terwijl trouwloosheid hier regeert

;

Er is op alle straten

Loosheid

,

Boosheid,

Angst en plagen, Die steeds knagen, Dreigen,

En het Christendom ontstellen. (knellen,

6. Heer Jezus, kom van uwen troon;

O Vredevorst , Held , Davids Zoon

,

Verhoor uws volks gebeden.

Want Gij , Gij zijt ons eenig Goed

,

En met uw onwaardeerbaar bloed
In 't heiligdom getreden.

Kom neer,

Help, Heer!
Laat uw' stralen Op ons dalen , Dan zoo danken
WT

ij U steeds met vreugdeklanken.

71.

Mei.: Was mein Gott will, gescheh allzeit.

1. Trek, trek ons, Heer! zoo loopen wij,
Daar w' op uw bloed vertrouwen

,

Tot w' in uw' binnenkamer, blij,

Uw aangezigt aanschouwen.
Wij zoeken onzen besten achat
Niet in dit arme leven;
Wij hebben ons naar Salems stad
Voorlang op reis gegeven.

5
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2. Gij wildet , door uw' hemelvaart

,

Voor ons een' plaats bereiden.

Dit is geschied ; Gij zult van d* aard'

Ons tot uw 1

Vader leiden.

Daar zijn de schatten; ja, rnijn God,
Die zijn bij U te vinden.

O Schatten , die noch roest noch mot
Verteren of verslinden.

3. Wanneer word ik in 't Paradijs

Door Jezus opgenomen ?

Wanneer smaak ik de hemelspijs ?

Wanneer , wanneer zal 't komen ?

Wanneer zal ik mijn' Bruigom zien

,

' Die been is van mijn' beenen ?

Heer! laat dit haastiglijk geschiên

,

Dan houd ik op met weenen.

72.

Mei.: Hen* Gott, dich loben alle wir.

1. Triomf! het zoenwerk is volbragt.

Gods groote Zoon, aan 't kruis geslagt,

Zit nu in hoog verheven' stand

,

Gekroond aan 's Vaders regterhand.

2. Verlosten! juicht, geeft Jezus eer!

Nu is er geen' verdoem 'nis meer.

De Regter wijst Immanuël
De sleutels toe van dood en hel.

3. Verlosten ! juicht , Gods eigen Zoon
Strekt u ten voorspraak bij den troon;

Hij pleit op zijn verworven regt,

En eischt het heil u toegezegd.

4. Juicht! waar nu uw Verlosser is,

Wacht u een' eeuw'ge erfenis,

Die g', als uw loop eens is vervuld,

Voorzeker met Hem deelen zult.

5. Juicht, vromen, juicht! uw Vorst bestuurt

Een koningrijk, dat eeuwig duurt!

Laat hemel , aard' en zee vergaan

,

Zijn troon blijft altoos vast bestaan.
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73.

Mei.: Was raein Gotl will, gescheh allzeit.

1. Wij knielen voor uw' zetel neer,

Wij, Heer! en al uw' leden,

En eeren U als onzen Heer
Met lied'ren en gebeden.

Dat alle inagt , hoe hoog, hoe groot,

Voor U , o Gods getuige

,

O Eerstgeboorne uit den dood!

Zich diep eerbiedig buige.

2. Die ons
,
gewasschen in uw bloed

,

Tot Priesters hebt verheven

,

En ons den hoogen rang, den moed
Van Koningen gegeven,

II zij de roem, U zij de lof,

U d' eerkroon opgedragen.

Geheel deez' aard' en 't hemelhof

Moet van uw' eer gewagen.
3. U , die als Heer der heerlijkheid

Verreest tot heil der volken
,

Verwachten wij in majesteit

Eens weder op de wolken.
Hij komt! elks ooge zal Hem zien,

Ook die Hem heeft doorsteken;

Elk zal Hem juichend hulde biên,

Of om ontferming smeeken.
4. Hoe ras of traag de tijd verdwijnt,

Die dag zal zeker komen

;

Het licht, dat aan de kim verschijnt,

Wordt reeds van ver vernomen.
Ja, Halleluja! ja Hij komt!
Juicht, menschen , Englen, zamen !

Juicht met een' vreugd', die 't al verstomt

,

Juicht allen : Amen ! Amen !
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De Heilige Geest.

74.

Mei.: Komm, heiliger Geist, Herre Gott.

1. Kom, Heil'ge Geest! o Heere God!
Kom

,
geef ons allen 't waar genot

Van Christus volheid! Laat uw' stroomen

Yan liefd' en waarheid op ons komen.
O Heer! uw' wijsheid heeft op aard'

Een groot, geloovig volk vergaard

Uit alle natiën en tongen

;

Dat prijst uw' goedheid, nooit volzongen.

Halleluja , Halleluja

!

2. O Heilig Levenslicht! uw gloed

Zij tot een' lamp voor onzen voet

!

Leer ons den Vader regt erkennen
,

En wil ons hart aan hem gewennen!
Behoed uw volk voor vreemde leer

,

Dat onder ons niets triomfeer'

,

Dan 't bloed des Lams, waarop wij bouwen,
Tot w' onzen Meester blij aanschouwen

!

Halleluja , Halleluja

!

3. O Heilig Vuur ! wil ons gemoed
Verkwikken door uw' liefdegloed

,

Dat w' in uw' dienst manmoedig strijden

,

Geloovig Jezus naam belijden

;

Dat tegenspoed noch 't brooze vleesch

De zwakke ziel vervuil' met vrees

!

Ach , help ons arme stervelingen

Door dood ten leven heen te dringen.

Halleluja , Halleluja

!

75.

Mei. : God des Himraels und der Erden.

1. Kom, o Geest, Gij bron van leven,

Ware God van eeuwigheid

!

Wil ons uwen invloed geven,

Ons zij steeds uw' gunst bereid;
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Zoo zal geest, ja glans en schijn

In ons hart geboren zijn.

2. Geef in onze ziel en zinnen

Wijsheid, verstand, raad en licht,

Dat wij anders niets beginnen,

Dan wat naar uw' wil zich rigt.

Geef, dat wij U kennen meer,

En de dwaling van ons weer.

3. Wil ons uwe waarheid leeren

;

Houd ons op de regte baan.

Wil het booze van ons weeren
;

Laat opregtheid met ons gaan.

Waar berouw tree weder voor

,

Als wij dwalen van het spoor.

4. Doe gevoelen onze harten

,

Dat wij 's Heeren kind'ren zijn

,

Die , in 't woelen van de smarten

,

Bij Hem zoeken medicijn;

Want des Vaders liefderoê

Brengt ons niets dan welzijn toe.

5. Trek ons, dat wij tot Hem treden

Met een vrij en blij gemoed

;

Bid in ons , aan onze beden

Geev' uw' leiding klem en gloed

:

Dan wordt ons gebed verhoord

En 't vertrouwen aangespoord.

6. Wordt ons hart om troost zoo bange

,

Dat het dikwerf roepen moet

:

Ach, mijn God, mijn God ! hoe lange?
Maak bij d' uitkomst haast en spoed.

Spreek de ziel dan troost'lijk aan,
Dat zij moedig blijve staan.

7. Gij , o Geest, die ons kunt sterken,

En altoos dezelfde zijt,

Sterk — wat Gij in ons woudt werken,
Als de Satan ons bestrijdt;

Schenk ons waapnen in 't gevecht;
Zege blijv' ons toegezegd!

8. Heer, bewaar ook ons gelooven

,

Dat geen duivel, dood noch spot

Ons die hemelgaaf kan rooven
,

Zijt Gij ons ten schild en God!
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Wil het vleesch ons tegengaan

,

Laat uw woord te vaster staan.

9. En als wij eens zullen sterven
,

Zoo verzeker ons, o Heer!
Dat wij eeuwig zullen erven

's Hemels heerlijkheid en eer
,

Die ons God heeft toegezeid

En geen' tonge regt verbreid.

76.

Mei.: Nun bitten wir den heiligen Geist.

1. Nu' bidden wij den Heiligen Geest

Om 't waar geloof, op dat w', onbevreesd,

't Einde van dit leven

Verwachten mogen,
En vrolijk heengaan , om met onz' oogen

Het Lam te zien.

2. Bestraal de zielen , o Heilig Licht

!

Breng Christus Jezus ons voor 't gezigt

!

Op dat wij van harten

In Hem gelooven,

En niets in staat zij , om ons t' ontr.ooven

Den eeuw'gen troost.

3. O Geest der liefde ! verwek met magt
De broederliefd' in haar* volle kracht!

Op dat d' een den ander'

Met lust moog' toonen

,

Hoe lieflijk 't is, bij malkaar te wonen
In liefd' en vree.

4. O Hoogste Trooster in allen nood

!

Help , dat wij niet vreezen smaad noch dood

;

Dat de zwakke zinnen
Toch nooit versagen

,

Tot aan het zalig eind' aller plagen !

Ontferm ü, Heer!

77.

Mei.: Eigene melodie.

1. O Geest der hoogste Majesteit!

Mijn hart zij U ten troon bereid.
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Verlicht, versterk mijn zwak gemoed;

Schenk mij uw' troost in tegenspoed!

2. Geest! licht mij, in 't heilig spoor

Der zuivre waarheid , immer voor

,

Daar dwaling, die vaak stout beslist,

Altoos den waren heilweg mist.

3. Geest! vermeerder mijn geloof;

Maak mij voor valsche leering doof!

Geef, dat uw woord mijn zwakheid schraag',

En ik , in liefde , vruchten draag'

!

4. O Geest! op wien ik, biddend', wacht,

Schenk mijn gebed en vuur en kracht!

Ach ! dat het stil , eerbiedig , blij

,

Kaar 's Heeren wil geregeld zij !

5. O Geest! lacht mij verleiding aan,

Moet ik haar invloed tegenstaan

,

Dat dan uw liefde mij bestier',

Opdat ik , strijdend , zegevier'

!

6. O Geest! ach! heilig mijn gemoed!

Geef, dat het deugd en liefde voedt!

Zoo draag' mijn ziel de beeldtenis

Van Jezus , die mij dierbaar is.

7. O Geest! schenk mij uw troost in smart!

Xooit knaag' de wanhoop aan mijn hart!

Geef, geef mij, zwakken sterveling,

Van Gods gena verzekering!

8. O Geest der hoogste Majesteit!

Wij roemen uwe heerlijkheid.

Wij juichen, allerhoogste God!
In onze hoop op 't zaligst lot.

78.

Mei. : ïreu dich sehr, o meine Seele.

1. O Gij, allerzoetst Verblijden!

O Gij, allervriendlijkst Licht,

Dat, in voorspoed en in strijden,

Ons bezoekt, vertroost en sticht!

Ach, mijn Trooster! kom, ja kom;
Xeern mijn hart ten eigendom

;

Laat mij naar mijn' wensch genieten

Al hetgeen uit U komt vlieten.
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2. Als een vruchtb're zomerregen,

Daalt gij van des Hoogsten troon

,

En brengt overvloed van zegen

Yan den Vader en den Zoon.

Laat toch , dierbre Geest ! den vloed

Yan dien zegen mijn gemoed,
Ja, mijn lijf en ziel besproeijen

,

En m', al stroomend', overvloeijen.

3. Ik ben zwak, maar wil mij sterken.

Trouwe Helper ! sta mij bij

In den nood , als Gij zult merken

,

Dat uw' hulp mij noodig zij.

Wees mij, als ik zink ten staf,

Ondersteun mij tot in 't graf.

Redder ! wil mij nooit begeven

,

Dat ik kom in 't eeuwig leven.

79.

Mei.: Wie schön leuchtet der Morgenstern.

1. O Heirge Geest, daal tot ons neer;

Maak in ons uwe woning , Heer

!

O Heilzon! schiet uw' stralen.

O Hemelslicht! kom, laat uw' schijn

In onze zielen werkzaam zijn

,

Zoo kent de vreugd' geen' palen.

Geef Gij

,

Dat wij

TJ ons leven Overgeven , En met beden
Tot uw' troon gedurig treden.

2. Gij bron, die staag van wijsheid vliet,

En zich in 't hart der vromen giet

,

Laat ons geen' troost ontberen
;

't Geloof , door eendragt aangespoord

,

Doe ons ook anderen ttw woord
En uw getuig'nis leeren.

Hoor, Heer!
En leer

Hart en zinnen , U te minnen , U te prijzen

,

Hulp den naasten te bewijzen.

3. Yerzel ons steeds met uwen raad

,

Wijs ons het pad, dat opwaarts gaat,
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Wij kennen hier geen' wegen.

Geef ons standvastigheid, dat wij

Getrouw in druk U blijven bij
,

Al zijn wij neergezegen.

't Geen , Heer !

Ligt neer
,

Rigt dat spoedig; Leer ons moedig, Te betrouwen

En op U alleen te bouwen.

4. Laat ons uw' balsem in zijn' kracht

Ervaren, schenk ons nieuwe magt,
Doe ons kloekmoedig wezen

,

Opdat wij onder uw beleid

,

Wat strikken ons de vijand spreid',

Zijn' hoogmoed nimmer vreezen.

Ai wil

Toch stil

Dalen neder , Dat wij weder Troost ontvangen

En de zegepraal erlangen.

5. Geef kracht en nadruk aan uw woord

,

O laat die gloed steeds ongestoord

In onze zielen branden

,

Dat wij den Yader en den Zoon
En U , o Geest , op éénen troon

,

Als God doen offeranden.

Blyf Gij

Ons bij
,

Wil toch werken En ons sterken In 't geloove,

Dat het niemand van ons roove.

6. O Hemeldaauw, zoo honigzoet,

Vereenig U met ons gemoed,
Dat ons uw' liefde roere;

Opdat ons hart , van valschheid vrij
,

Den evenmensch genegen zij
,

Den liefdepligt volvoere.

Geen nijd,

Geen strijd

Geef U smarten ; Onzen harten Wil toch geven
Liefd' en ootmoed daarbeneven.

7. Geef, Heer! dat onze levenstijd

Der heiligheid zij toegewijd

,

Wil onzen geest versterken;

Geef, dat wij voortaan zijn bewust,
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Hoe ijdel zij des vleesches lust

En al zijn* booze werken.
Roer Gij

,

Yoer Gij

,

Ons vermogen Naar den hoogen-, Tot wij boven
U als uwe kind'ren loven.

80.
Mei. : Eigene melodie.

1. U, Heil'ge Geest! U loven wij.

Gij blijft, naar Jezus woord, ons bij;

Gij zijt het, die ons troost en leert,

Waar 't hart uw licht en troost begeert.

2. U, Heil'ge Geest! U loven wij.

Dat ons de waarheid dierbaar zij !

Verlicht en sterk ons meer en meer,
Daal in ons , als uw' tempel , neer

!

3. U, Heil'ge Geest! U loven wij.

Maak ons van alle zonden vrij !

Geleid ons hier van deugd tot deugd

,

En vorm ons hart voor hemelvreugd!

D ri e ë enigheid.

81.

Mei.: Allein Gott in der Höh' sei Ehr.

1. Den Hoogen God alleen zij eer

,

En dank voor zijn' genade,

Omdat voortaan geen kwaad ons meer
Verstrekken kan tot schade;

Wijl God in ons behagen heeft,

Ons overvloed van vrede geeft

;

Al onrust heeft een einde.

2. U loven en aanbidden wij

Met opgeheven handen

,

God , Vader , die uw' heerschappij

Voert over alle landen!

Gij heerscht met onbepaalde magt

;
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Eens wordt al, wat Gij wilt, volbragt;

Uw' goedheid is ons leven.

3. O Eenig' en geliefde Zoon
Uws Vaders , afgezonden

Tot ons van 's Hemels hoogen troon!

Genezer onzer wonden!
O Lam, dat zich ter slagting bood!

Verhoor ons smeeken in den nood.

O Heer , ontferm U onzer

!

4. O Heil'ge Geest, Gij hoogste Goed,
Ten Trooster uitverkoren!

Gij zijt het , die hen nu behoedt

,

Die 's Hoogsten Zoon te voren

Verlost heeft door zijn bloed en dood.

Sta ons ook bij in stervensnood;

Dan gaan wij niet verloren.

82.
Mei. : Eigene melodie,

'k Geloof in God , en bid hem nedrig aan

;

God , die eeuwig is verheven
;

Den Schepper, die alleen 't bestaan

Aard' en hemel heeft gegeven

:

Die, als vader, vol ontferming,

Ons naar lijf en ziel wil voeden

,

En , door magtige bescherming

,

Ons, zijn kroost, voor leed behoeden;
Hij , onze God

,

Bestuurt ons lot, Bestuurt ons lot,

't Eer' all' eerbiedig zijn gebod!
'k Geloof dus ook in zijnen een 'gen Zoon,
Hem gelijk in magt en eere

,

Met hem gezeten op zijn' troon

,

Jezus Christus, onzen Heere,
Van den Heil'gen Geest ontvangen

,

Mensch , uit eene maagd geboren
,

Die
, voor ons aan 't kruis gehangen

,

't Schuldloos leven heeft verloren
,

Doch die, 't geweld
Des doods ontsneld, Des doods ontsneld

,

Tot 's aardrijks Regter is gesteld.
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3. 'k Geloof daarbij ook in den Heil'gen Geest,
Die , niet Zoon en Yader tevens

,

God is en eeuwig is geweest;

Ik erken een kerk daar nevens

,

Waar gemeenschap wordt gevonden
Van de Heugen , die God prijzen

;

Voorts vergiffenis van zonden
,

En dat w' uit het graf verrijzen
;

Dat ons verbeidt

Een zaligheid , Een zaligheid

,

Die ons voor eeuwig is bereid.

83.

Mei. : Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut.

God, Vader, Zoon en Heil'ge Geest!

Zijt hoog van ons geprezen

Voor deze weldaad allermeest

,

Die G' aan ons hebt bewezen,
Dat G' ons gena en zaligheid

Door Jezus zoenbloed hebt bereid.

Hoe groot is uw erbarmen !

84.
Mei.: Herr und Aelt'ster deiner Kreuzgemeine.

Halleluja ! eeuwig dank en eere

,

Lof, aanbidding, wijsheid, kracht,

Word', op aard' en in den hemel, Heere!

Voor uw liefd' U toegebragt.

Vader ! sla ons steeds in liefde gade

;

Zoon des Vaders! schenk ons uw' genade;

Uw' gemeenschap , Geest van God

!

Amen , zij ons eeuwig lot.

85
Mei.: Kornuit her zu rair, spricht Gottes Sohri.

1. Halleluja! lof zij den Heer!
Aanbidt den Vader

,
geeft Hem eer

,

Den Schepper aller dingen !

Den roem van zijn barmhartigheid

,
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Zijn' wijsheid, magt en majesteit

Moet al het schepsel zingen.

2. Halleluja! lof zij den Zoon!

Gedaald van 's Hemels hoogen troon
,

Tot heil van stervelingen.

Hem, die voor onze zonden stierf,

En 't leven door zijn' dood verwierf,

Moet al het schepsel zingen.

3. Halleluja! den Geest zij eer!

Als in zijn' tempel daalt Hij neer

,

In 't hart van stervelingen.

Hem , die ons troost en leert en leidt

En voor den Hemel toebereidt

,

Moet al het schepsel zingen.

4. U, Vader, Zoon en Geest zij prijs!

U lof en dank op Eng'len wijs

,

Gebragt door stervelingen.

Heer ! driemaal heilig ! wees geëerd

!

Uw roem, daar Gij als. God regeert,

Moet al het schepsel zingen.

86.
Mei. : Eigene melodie.

1. Halleluja! lof zij het Lam,
Die onze zonden op zich nam

,

Wiens bloed ons heeft geheiligd

!

Die dood geweest is, en Hij leeft!

Die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft,

In eeuwigheid beveiligt!

2. Den koning op des Vaders troon

,

Den eerstgeboren uit de doón

,

Den Bloed en Heilgetuige!

Der vorsten Vorst , der heeren Heer

,

Zij heerschappij , en dank , en eer

!

Dat alle knie Hem buige!

3. Lof zij het Lam , Gods Medgezel

,

Uit Davids zaad d' Immanuël

!

God , in het vleesch verschenen

!

In Hem, die weder komen zal,

In Hem aanbidde 't gansch heelal

Jehova den Drieéénen!
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4. Aanbidt den Vader in het Woord!
Aanbidt den Zoon, aan 't kruis doorboord!

Aanbidt den Geest in 't leiden

!

Van zijn gemeenschap, zijn gena,
Zijn liefd' en trouw, Halleluja!

Zal ons geen schepsel scheiden.

87.

Mei. : Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut.

1. O Heilig en Drieëenig Heer!
Omringd met glans en stralen,

Hoe kan het Christendom uw' eer

,

Zoo als het past, verhalen?

Gij zijt verhoogd in majesteit;

Uw naam is een' verborgenheid
;

Uw wezen kent geen' palen.

2. O Vader, Schepper van 't heelal

!

Men moet U dankbaar prijzen
,

Wijl uwe werken zonder tal

Uw' groote magt bewijzen.

Gij, Vader! gaaft, gelijk Gij leeft,

Het leven aan uw' Zoon, die 't heeft

Van eeuwigheid ontvangen.

3. O Jezus Christus, 's Vaders Zoon!
Van eeuwigheid geboren

,

Den menschen , reeds in 's Hemels troon

,

Ten Middelaar verkoren
,

Door U wordt alles uitgerigt,

Waarachtig God ! waarachtig licht

!

Uit Godd'lijk Licht gesproten.

4. O God de Geest! die zaam bestaat

In 't Eeuwig Opperwezen
,

Van Vader en van Zoon uitgaat,

Wil lichten en genezen.

O Eeuwig en almagtig Heer

!

Ons toch geloovig werken leer,

Hiertoe wordt Gij gezonden.

5. God Vader, Zoon en Heil'ge Geest!

Voor uw' weldadigheden

Moet Gij geloofd zijn en gevreesd,

En eeuwig aangebeden.
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Het Hemelheer, nooit zingens raoê.

Galmt U het driemaal Heilig toe

;

Dat doen wij ook op aarde.

88.
Mei. : Seelenbrautigam.

1. Vader! 'k ben uw kind,

Dat Gij teer bemint

;

Want ik heb in Jezus wonden
Zaligheid en troost gevonden

;

Dies zij U, o Heer

!

Eeuwig lof en eer.

2. Jezus ! help m' in nood

,

Door uw' dierb'ren dood.

Ach , verhoor mijn zielsverlangen
;

'k Wensch U sterker aantehangen
Wasch mij in den vloed

Yan uw heilig bloed

!

3. Heil'ge Geest! wiens kracht
Mij tot Jezus bragt,

Mij den weg der waarheid leerde
,

En mijn zondig hart bekeerde

,

U zij dank gezeid

Tot in eeuwigheid !

De Kerk.

89.

Mei. : Eigene melodie.

Een vaste burg is onze God

!

Een magtig schild en wapen
;

Hij redt en helpt in 't hachlijkst lot

Zijn erfdeel , Zijne schapen.
Satan

, de oude draak

,

Ontbrand in toorn en wraak

,

Heeft met veel magt en list
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Wreedaardig zich gerust:

Hoe gruwzaam is zijn woeden

!

2. Wat onze magt bereiden kan

,

Is niets ; wij zijn verloren.

Maar voor ons strijdt de regte Man
,

Van Gi-od daartoe verkoren.

Vraagt Gij nu wie dat is ?

Jezus is het gewis

De Heere Zebaoth
;

Daar is geen ander God;
Hij rnoat het strijdperk winnen.

3. En griind' ook de open hel ons aan,

Met al haar duizendtallen;

Toch zal geen vrees ons nederslaan!

Toch doen wij 't krijgslied schallen!

Hoe ook de Satan woedt

,

Wij staan hem , voet voor voet

,

Wij tarten zijn geweld !

Zijn vonnis is geveld!

Eén woord reeds doet hem vallen.

4. Gods woord houdt stand in eeuwigheid

,

En zal geen duimbreed wijken !

Beef, Satan! Hij, die ons geleidt,

Zal u de vlag doen strijken !

Delf vrouw en kind 'ren 't graf!

Neemt goed en bloed ons af,

Het brengt u geen gewin

:

Wij gaan ten hemel in,

En erven koningrijken.

90.

Mei. : Herr und Aelt'ster deiner Kreuzgemeine.

1. Heer! uw' vrienden, waar z' ook voor U wonen,
Zien op U , als op hun Hoofd.

D' ijd'le wereld moog' ons hierom honen,

Daardoor wordt ons niets ontroofd.

Uw* gemeente kan zich in uw lijden

,

Onder spot en smaad, het meest verblijden.

Onder 't kruis op Golgotha
Zingt zij 't best Halleluja.



81

2. Maak ons tot een' hof, voor U besloten,

En bezoek ons als voorheen.

Is hier menig' bloem voor U ontsproten,

't Is, Heer! uw' gena alleen.

Wil nog verder met uw' zegeningen

Deze plaats , en merg en been doordringen

!

Want wij zijn toch nooit verblijd,

Dan wanneer Gij. bij ons zijt.

3. Wij , die voor uw aanzicht staan, wij zamen
Slaan de handen in elkaar,

U getrouw te zijn, en elk zegt: „Amen!
„'t Zij alzoo! 't zij eeuwig waar!"

En ten, blijk, dat Gij deez' lofgezangen

,

Hoe gering , toch gaarne wilt ontvangen

,

Zeg tot ons , o Heer ! zeg nu

:

„Yrede, vrede zij met U."

91.

Mei.: O süsser Stand, o selig Leben.

Het woord van Christus dood en lijden

Is der gemeente sterkt' en kracht.

Dat hare leden t
1

allen tijden

Daarin vereend zijn , is haar' magt.

Dat maakt haar tot een' heil'gen tempel;

De heipoort heeft en laat haar staan.

Komt Satan ook tot op den drempel,

's Lams bloed verbiedt hem in te gaan.

Wie dat gebouw regt kan beschouwen

,

Die ziet een prachtig meesterstuk,

En denkt daarbij: „Hij, die 't kon bouwen,
Beschermt het ligt, bij allen druk."

't Kan 't hart en 't oog en 't oor bekooren
;

All' eer daarvan komt Jezus toe.

Dies zingt de kerk met hare koren
Den lof des Lams en wordt niet moê.

92.
Mei.: Ein' feste Burg ist unser Gott.

1. Houdt Christus zijne kerk in stand,
Zoo mag de hel vrij woeden;

6
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• Gezeten aan Gods regterhand

,

Kan Hij haar wel behoeden.

Hij is in alle leed

Tot hare hulp gereed;

Hij staaft zijn' roem alom,

En waakt voor 't Christendom.

Dies mag de hel vrij woeden.

2. God ziet zelfs vorsten op den troon

Zich tegen Hem verzetten.

Hij ziet hen zijn' gezalfden Zoon
Versmaden in zijn' wetten.

Zij schamen zich de leer

Van Jezus onzen Heer;
Zijn kruis is hun ten spot.

Maar hoe belacht hen God!
Zij mogen zich verzetten.

3. De spotter mag de waarheid smaan

,

Ons kan hij haar niet rooven.

,D' onchristen mag haar tegenstaan,

Wij blijven haar gelooven.

U, Jezus, U zij d' eer!

Die U verkiest tot Heer,

Uw woord opregt betracht

,

Dien kan geen' helsche magt
De zaligheid ontrooven.

4. Gij Christen ! die op Hem vertrouwt

,

Gij moet geen dreigen vreezen.

Die God, die van den hemel schouwt,
Zal ons een' toevlugt wezen.

Der legerscharen Heer
Waakt voor zijn woord en eer

,

Geeft ons geduld in nood,

En kracht en moed in dood

;

Wie zou dan dreigen vreezen ?

93.

Mei.: Erhalt uns Herr bei deinem Wort.

1. O Heer, behoud ons bij uw woord,
Dat 's vijands woeden word' gestoord

,

Die Jezus Christus, uwen Zoon,
Wil stooten van zijn' hemeltroon.
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2. Toon, Jezus, dien ons hart belijdt,

Dat Gij de Heer der heeren zijt.

Bescherm uw' arme Christenheid,

Dat z' eeuwig uwen lof verbreid'.

3. O Geest, die troost en blijdschap geeft,

Maak, dat uw volk in eendragt leeft;

Versterk ons in den laatsten nood

,

Schenk ons het leven uit den dood.

4. Ach Heer! uw volk met smart belaan,

Beveelt uw' liefdezorg zich aan;

Sterk ons geloof, behoud, o Held;
Ons van des vijands wreed geweld.

5. Doe zijnen raad in rook vergaan,

Het zwaard zijn' eigen' meester slaan.

Werp hem met almagt in dien kolk,

Dien hij gemaakt heeft voor uw volk.

6. Zoo zal hij zelf erkennen , Heer

!

Dat Gij nog leeft, die ons weleer

Hebt uitgered en niet verlaat

Dien , wiens betrouwen op U staat.

94.
Mei.: Eigene melodie.

1. Op gij Christ'nen , Christus leden,

Die nog vasthoudt aan het Hoofd!

Op , waakt op , strijdt met gebeden

,

Dat uw kroon niet word' geroofd.

Satan strijdt

En daagt uit

Christus en de christenheid.

2. Op, om uwen Held te volgen,

Hebt geloof in zijne kracht!

Is de Satan ook verbolgen

,

Met de gansche hellemagt,

Er zijn meer
Dan zijn heer

Kondom ons tot schild en weer.
3. Wilt 't op Christus bloed vrij wagen

Met gebed en waakzaamheid;
Dit kan zwakken onderschragen

't Geeft ons leeuwen-dapperheid.

6*
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Christus bloed

Geeft ons moed

,

Hoe des Satans heer ook woed

!

4. Ziet gij niet de kruisvaan wapp'ren

Rood en wit? o ziet omhoog,
Ter vertroosting aller dapp'ren

Hangt zij daar voor ieders oog.

't Kruis verwint

,

Dies Gods kind

Zelfs in 't zinken zege vindt!

5. Deze zege ondervonden
Yele kind'ren Abrahams

,

Welke in den strijd bestonden

,

Vrolijk door het bloed des Lams!
Zouden wij

Niet als zij

Worst'len om de heerschappij ?

6. Wie slechts slavernij kan minnen
In den tijd en d' eeuwigheid

,

Zoekende 't genot der zinnen
,

Die is onbekwaam ten strijd

,

Want de nacht,

Satans magt,
Heeft zijn ziel in slaap gebragt.

7. Maar wie kent de ware vrijheid,

Duur gekocht door Jezus bloed

,

En wiens hart, met zaalge blijheid,

Rust in God, het hoogste goed,

Zoekt alleen,

Zonder schijn

,

Christus vrije knecht te zijn.

8. Op dan , laat u dapper vinden

,

Gaat met uwen Leidsman voort

,

En wilt aan uw voorhoofd binden
Zijn getuigenis en woord,
Dat ons wekt,
Ons bedekt,

En de ziel tot troost verstrekt.

9. Strijdt en grijpt naar 'teeuw'ge leven,

Legt af al wat u bezwaart;
Eens zal Hij de kroon u geven,
Als Hij wordt geopenbaard,
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En de strijd

Van deez' tijd

Zich verkeert in heerlijkheid.

10. Dan zal God aan de getrouwen

Geven het genade-loon

,

En wij zullen Jezus schouwen
,

Zegevierend voor zijn troon

!

Daar, ja daar

Brengt Gods schaar

Eeuwig lof op zijn altaar.

95.
Mei.: Eigene melodie.

1. Wees niet vervaard, gij kleine stoet!

Hoe luid des vijands overmoed
Ook om u heen moog schallen.

Hij droomt vast van uw ondergang,

Maar zingt dat zegelied niet lang,

Laat gij den moed niet vallen.

2. 't Is Godes zaak , waarvoor ge u kwijt

;

Beveel uw zorg Hem , als ge strijdt

;

Wat zou met Hem u deren?

Wie op zijn Vaderwoord vertrouwt,

Heeft op een vaste rots gebouwd

;

Zijn magt zal hem verweren.

3. Ons heeft de Heiland vergewist

,

Dat aller boozen magt en list

Niet ons , maar hen zal krenken
;

Hun roem verkeert in hoon en spot ;
—

God is met ons en wij met God;
Hij zal de zege ons schenken!

96.
Mei.: O süsser Stand, o selig Leben.

1. 'k Zal uwen lof alom doen hooren,
Om dat G' U zelf, o zalig Heer!
Op aard' een' kerk hebt uitverkoren,

Uw Goddelijken Naam ter eer,

Waarin een' schare wordt gevonden
Vereend door ware heiligheid,
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In Jezus' zoenbloed is bereid.

2. Gij noodigt ons nog alle dagen

En roept, dat elk voor U verschijn'.

Men hoort U onophoud'lijk vragen:

Zal dan mijn huis steeds ledig zijn ?

Dus zendt G' uw' boden op de straten

,

Die roepen ieder tot den disch.

Gij wilt zelfs dien niet achterlaten,

Die blind of lam of kreupel is.

3. Gij , God , hebt U uit vele tongen

Der volken eene kerk gesticht,

Waarin U lof wordt opgezongen,

En alles U ter eer verrigt

;

Een' kerk, wier leden Christus achten

En dienen als hun Vorst en Hoofd,
En in gemeenschap steeds betrachten

't Geen ieder Christen regt gelooft.

4'. Ai heilig ons in 't nieuwe leven!

Laat ons op 's Heeren wegen gaan

,

Dat wij steeds naar het goede streven

En booze lusten tegenstaan!

Ai , wil die rimpelen en vlekken

,

Dat zondig vuil , dat aan ons kleeft

,

Door die geregtigheid bedekken

,

Die Christus uit genade geeft.

5. Bewerk ons , dat wij regt gelooven

Bewaar ons slechts de reine leer,

Niets moet ons ooit uw woord ontrooven,

Noch ook Uw Sacrament, o Heer!
Vervul de zielen uwer kind'ren

Met uw' gena en broedermin;

Laat nooit hun' rust en vreugd vermind'ren,

Maak z' eensgezind van hart en zin.

97.

Mei.: O süsser Stand, o selig Leben.

1. Zie ons te zaam uw' naam belijden,

O God! met eerbied voor uw' troon,

Ons zelven U ten dienste wijden

In Christus uwen lieven Zoon

,
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Vereenigd in gevoel van zonden

,

In uitzigt op zijn schuldrantsoen

;

Och, dat w', in liefde zaam verbonden,

Uw' liefde dankbaar hulde doen.

2. Ja, zondaars zijn wij, diep bedorven,

W' erkennen dit voor U met smart;

Maar Jezus aan het kruis gestorven

,

Geeft rust en troost aan 't schuldig hart.

Die waarheid is 't, die ons te zamen
Aan U en uwen wil verhecht,

Waarop ons hart geloovig Amen

,

Met al uw' kind'ren, Amen zegt.

3. Door éénen Heer zijn onze harten,

Door éénen Geest en doop vereend.

Eén Trooster is het, die in smarten

Ons zamen sterkt, en hulp verleent;

't Is één geloof , waardoor wij leven

,

Eén hoop op uwe zaligheid

;

Eén hart wilt Gij ons allen geven

,

Dat hebt Gij zelf ons toegezeid.

4. Och heilig ons dan in uw' waarheid,
Zij voer' in -ons steeds heerschappij;

Uw woord, o Vader! is de waarheid,
Zet Gij ons licht en ijver bij.

Zoo zullen w' Uwer ons nooit schamen,
Wien hart en mond geheel behoort,

Zoo, zoo, verbinden w' ons te zamen
In trouw aan U en aan uw woord.

Het Woord Gods.

98.
Mei: Ringe recht, wenn Gottes Gnade.

1. Bij dat woord wil ik steeds blijven,

Dat men in den Bijbel vindt

,

En de zaak van Jezus drijven,

Die m' op 't naauwst' aan Hem verbindt.
2. 'k Wil mijn lijf en kracht bewareo

Tot den dienst van 't Lam , mijn' Heer;
Lijf en leven laat ik varen
Op zijn woord en Hem ter eer.
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99.

Mei.: Erhalt uns Herr bei deinem Wort.

1. Blijf bij ons, Jezus! met uw woord,
Dat ons hier meer en 'meer bekoort,

Daar 't onze zielen lieflijk sticht

,

't Hart voedt en ons verstand verlicht.

2. Waar' niet uw' woord bij ons bekend

,

d
1

Oneenigheid had dan geen end.

Eén woord van U is ons meer waard

,

Dan aller menschen woord op d' aard'.

100.

Mei.: O süsser Stand, o selig Leben.

1. Dat w' U deez' dag, o Jezus! wijden,

Hem vrolijk vieren in den geest,

Den dag, waarop wij ons verblijden,

Dat Gij weer uit het graf verreest.

Laat ons uw' eer alleen bedoelen

,

Uw' eer, die al ons leven is,

Dan zullen w' in ons hart gevoelen

De kracht van uw' verrijzenis.

2. Hier zullen wij ons met uw' vrienden

,

Die voor uw Godd'lijk aanzigt staan

,

Door liefd' en door geloof verbinden

,

Vermelden uwe liefdedaan.

Hier , waar uw' heil'gen zich verzaam'len
,

Hier zingen w' U ons need'rig lied
;

Al kunnen wij uw' lof maar staam'len

,

't Ootmoedig hart versmaadt Gij niet.

3. Hier danken w' U , met al uw' leden

;

Hier wordt uw' liefdestem gehoord;

Hier zenden w' in uw' naam gebeden
Tot Hem, die ons als Vader hoort.

Zend uwen Geest nu in ons midden

,

Verlicht , vertroost ons hart , o Heer

!

Dan zal ons zingen , hooren , bidden

Ons zalig zijn, en U tot eer.
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101.

Mei. : Eigene melodie.

1. De God des heils wil mij ten herder weezen,

'k Heb geen gebrek, 'k heb geen gevaarte vreezen.

Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden,

Aan d' oevers van zeer stille wat'ren leiden.

Hij sterkt mijn ziel, richt, omzijn' naam mijn treden

In 't effen spoor van zijn gerechtigheden.

2. Ik vrees niet, neen ; schoon ik door duist're dalen

In doodsgevaar bekommerd om moest dwalen

;

Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden :

Uw stok en staf zal mij altoos behoeden

:

Gij troost mijn ziel , en richt , in mededoogen

,

De tafel aan, voor mijner hat'ren oogen.

3. Gij zalftmijnhoofd,Gijdoetmijnblijdschapgroeien,

En van uw heil mijn' beker overvloeien.

Het zalig goed , mij door uw gunst gegeven

,

Yerlaat mij niet , maar volgt mij al mijn leven
;

Zoo dat ik in het heilig huis des Heeren,

Een lange reeks van dagen, blijv' verkeeren.

102.
Mei.: Erhalt uns Herr bij deinem Wort.

1. Geloofd zal zijn uw naam, o Heer!
Gij scheukt ous eenen Sabbath weer,
Den dag , waarop uw' groote Zoon
Verrees in glorie van de doön.

2. Deez' dag zij U alleen gewijd;

Maak ons tot uwen dienst bereid
;

Neem Gij bezit van hart en zin,

En woon met uwen Geest daarin.

3. Daar boven is een' beet're rust;

Mijn ziel! zoek die met nieuwen lust;

Zij is voor 't volk van God bereid

;

Daar stoort hen wereld, zond' noch strijd.

4. Och Heer! geef dat het ongeloof

Ons die zoo zaal'ge rust niet roov'

;

Maar leid ons langs de hemelbaan

,

Tot w' uit genade daarin gaan.
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103.
Mei.: Herr Jesu Christ, dich zu uns.

1. Goedgunstig Heer! U tot ons wend
En uwen Geest van boven zend

,

Ons niet uw' liefd' en gunst regeer

En zoo den weg der waarheid leer.

2. Ontsluit tot uwen lof den mond

,

Maak ons aandachtig t' aller stond,

Sterk het verstand , 't geloof vermeer

,

Dat ons uw naam bekend zij , Heer

!

3. Tot wij in 't hooge hemelhof,
Drieëenig God, U geven lof,

Als wij U zien van aangezigt

Tot aangezigt , in 't eeuwig licht.

4. Eer zij den Vader en den Zoon,
Den Geest op zijn' verheven' troon

;

Der heilige Drieëenigheid

Zij lof en dank in eeuwigheid.

104.
Mei. : Eigene melodie.

1. Heer, onze Heer, grootmagtig Opperwezen!
Hoe wordt uw naam op aard alom geprezen!

Gij , die den glans van uwe majesteit

Hebt boven lucht en heemlen uitgebreid.

2. Uw mogendheid heeft sterkte willen gronden

Uit kind'ren
,
ja uit zuigelingen monden

;

Zoo breekt uw hand des vijands boos geweld

,

Daar Gij zijn haat en wraakzucht palen stelt.

3. Sla ik naar 't ruim der held're hemelbogen

,

Dat heerlijk werk van uwe ving'ren, d'oogen

;

Zie ik bedaard den glans der zilv'ren maan

,

En 't starrenheir, door U geschapen, aan.

4. Mijn God , wat is de mensch dan op deez' aarde

!

De brooze mensch ! hoe klimt hij tot die waarde,

Dat Gij aan hem in zooveel gunst gedenkt,

En 's menschen zoon uw' teerste liefde schenkt

!

5. Gij deedt hem wel, een weinig tijds, beneden

Het englenheir een rang en plaats bekleeden;

Maar hebt hem ook uw rijkste gunst betoond,

En hem met eer en heerlijkheid gekroond.
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6. Gij geeft hem, wijd en zijd in alle landen,

De heerschappij der werken uwer handen

,

Ja zet en aard en zee voor 's menschen zoon

,

Door uw gezag' ter voetbank van zijn' troon.

7. Waar schapen zijn, of ossen in de weiden;

Waar eenig vee op bergen zij of heiden

;

Waar 't wild gediert ook zwerv' in woud en veld

:

Gij hebt het al in zijne magt gesteld.

8. Wat voog'len door den ruimen luchtkring zweven;

Wat visschen er in stroom en beken leven

;

En wat de paan doorwandelt van de zee:

Zijn hoog bevel deelt Hij aan allen mee.

9. Heer, onze Heer, grootmagtig Opperwezen!
Hoe billijk wordt uw groote naam geprezen!

Hoe heerlijk rolt, uit aller vromen mond

,

Die groote naam door 't gansche wereldrond!

105.
Mei.: Eigene melodie.

1. Heer! wees ons nabij,

Uw' kind 'ren , die Gij

In liefde verbindt,

Die bidden U : „Zegen ons , Heiland en Vriend
!"

2. Uw vurige Geest,

Die wondt en geneest

Met godd'lijke magt,
Die zalv' ons met zijne doordringende kracht!

3. Wij waren graag rein

En in ons regt klein

;

Komt vlammen en wind!
Verteert al wat zich nog van eigenheid vindt.

4. Opdat wij hier meer
U leven ter eer,

Der wereld ten licht

:

Zoo wordt de gemeente door voorbeeld gesticht.

106.
Mei.: Fahre fort :,: Zion fahre fort.

1. Heilig God, Heilig God,
Heilig God, Heer Zebaoth

!
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Groote Schepper aller dingen!

Gij , Bestuurder van ons lot

!

Zijt voor lage stervelingen
,

Vrijgekocht door Jezus dierbaar bloed,

't Hoogste Goed , 't Hoogste Goed.
2. Prijs en dank! prijs en dank!

Prijs en dank^zij U, o Heer!
Dat G' ons hebt uw woord gegeven

,

En daarin de zaal'ge leer,

Dat Gods Zoon , tot 's menschen leven

,

En ontheffing van zijn' schuld en nood,

Leed den dood , leed den dood.

3. Daarvan zal, daarvan zal,

Daarvan zal bij groot en klein
,

Door zijn eigen bloed verworven

,

Dag en nacht geen zwijgen zijn;

God werd mensch en is gestorven.

Zondaar! dit heeft Hij voor u gedaan;
Bid Hem aan, bid Hem aan.

4. Heilig God, Heilig God,
Heilig God, oneindig groot!

Dat uw woord ons door zijn' klaarheid,

Altoos voorlicht
1

tot den dood; .

Dat wij vaststaan op de waarheid.

Ja, verheerlijk U, door haar geschal

Overal , overal

!

107.
Mei.: Jesu, meine Freude.

1. Heugelijke tijding,

Bron van hartverblijding

,

Evangeliewoord

,

Woord van God gegeven,

Woord van eeuwig leven!

Zalig, wie u hoort.

Zalig hij , wiens harte gij
,

Met een onverwrikt vertrouwen
,

Leert op God te bouwen.
2. Door zijn* vredeboden

Doet God zondaars nooden
Tot het hoogste goed

;
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God heeft ons vergeven,

God schenkt ons het leven

Door des Heilands bloed.

Ja, de Heer wil nog veel meer,

Boven bidden, boven denken,

Alles aan ons schenken.

Hoe ook afgezworven,

Hoe geheel bedorven,

Hoe gehecht aan 't kwaad

;

Wilt gij zalig wezen

,

Niets hebt gij te vreezen,

Hier is hulp en raad :

God vergeeft, de Midd'laar leeft,

Zelfs heeft Hij 't rantsoen gevonden

Voor de grootste zonden.

Zalig , die 't gelooven !

Troost ,
' hun nooit t' ontrooven

,

Wekt hen steeds tot vreugd'

;

Kracht tot goede werken
Voelen z' in zich sterken

,

Kracht tot liefd' en deugd.

Door Gods kracht, in hen volbragt

,

Komen zij gedurig nader

't Beeld van hunnen Vader.

. Woord , waarop wij bouwen

,

Daar wij op vertrouwen,

Evangeliewoord

!

Bergen mogen wijken

,

Gij zult nimmer wijken,

Want Gij zijt Gods woord.
Dat ons , Heer ! den troost dier leer

Geene twijf'ling ooit ontroove!

Sterk ons in 't geloove

!

108.
Mei. : Eigene melodie.

1. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot,

O Heer , der legerscharen God

!

Zijn mij uw huis- en tempelzangen!
Hoe branden mijn genegenheên,
Om 's Heeren voorhof in te treên

!
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Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen:

Mijn hart roept uit tot God, die leeft,

En aan mijn ziel het leven geeft.

2. Zelfs vindt de musch een huis , o Heer

!

De zwaluw legt haar jongskens neer

In 't kunstig nest bij uw altaren.

Bij U, mijn Koning! en mijn God!
Verwacht mijn ziel een heilrijk lot,

Geduchte Heer der legerscharen! .

Welzalig hij , die bij U woont

,

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 de heete 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.

4. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort;

Elk hunner zal , in 't zalig oord

Van Sion, haast voor God verschijnen:

. Let , Heer der legerscharen ! let

Op mijn ootmoedig smeekgebed: .

Ai! laat mij niet van druk verkwijnen!

Leen mij een toegenegen oor,

O Jakobs God! geef mij gehoor.

5. O God! die ons ten schilde zijt,

En ons voor alle ramp bevrijdt,

Aanschouw toch uw' gezalfden Koning.

Een dag is in uw huis mij meer
Dan duizend , daar ik U ontbeer

:

'k Waar' liever in mijns Bondsgods woning
Een dorpelwachter , dan gewend
Aan d' ijd'le vreugd in 's boozen tent.

6. Want God, de Heer, zoo goed, zoo mild,

Is t' allen tijd' een zon en schild;

Hij zal gena en eere geven:

Hij zal hun 't goede niet in nood

Onthouden, zelfs niet in den dood,

Die in opregtheid voor Hem leven.
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Welzalig, Heer, die op U bouwt,

En zich geheel aan U vertrouwt.

109.
Mei.: Liebster Jcsu, wir sind hier.

1. Hoogste God, dank zij uw' naam,
Dat G' ons hebt uw woord gegeven

;

Geef genade, dat wij zaam
Naar hetzelve heilig leven.

Wil zoo ons geloof versterken,

Dat het vruchtbaar zij in werken.

2. Onze Vader, God en Heer,

Die ons onzen plicht wil leeren

,

Zend uw' Geest toch op ons neer,

Werk Gij in ons het begeeren

,

En , door uw' genadekrachten

,

Bij het willen het betrachten.

3. Heer ! ai, hoor ons bidden aan

;

Schenk uw' vaderlijken zegen
;

Laat die zegen niet ons gaan
En geleid ons op uw' wegen

,

Dat wij hier het goede smaken
En hierna in vreugd ontwaken.

110.
Mei.: Eigene melodie.

1. „In tien geboden gaf de Heer
Zijn wet aan Isrels volk weleer.

Zij blijv', gelijk baar Mozes stift

Op steenen taaflen bragt in schrift,

Ons in 't hart gegrift!"

2. „Ik ben de Heer, uw God, wiens hand
Dus heette 't: „uit Egypteland
U leidde. Volgt dies mijn geboón

;

Hebt nevens mij geen and're goön,
Wie hun eer betoon'."

3. „Misbruikt mijn' naam niet onbedacht;
Dat zich uw mond voor meineed wacht'

:

Want ik , de Heer , die 't misdrijf haat

,

Laat nimmer , zij het vroeg of laat

,

Ongestraft zulk kwaad."
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4. „Zes dagen zijn u toegestaan,

Om ijvrig d' arbeid na te gaan

;

De zevende zij t' allen tijd

Een rustdag, na besteede vlijt,

Aan mijn dienst gewijd."

5. „Bewijst altoos uw oud'ren eer;

Geeft hun , voor liefde , liefde weer

,

Opdat g' in 't land , u toegezeid

,

Lang een gelukkig leven leid,

Daar door u verbeid."

6. „Gij zult niet dooden; want het bloed

Des naasten , dat gij vlieten doet

,

Roept om vergelding naar omhoog:
Geen moorder, die zich ooit mijn oog
Noch mijn straf onttoog."

7. „Schendt nooit , verbindt u d' echtestand

,

Als man en vrouw den huw'lijksband;

Verbreekt der driften heerschappij

,

Opdat , van vuige lusten vrij
,

't Hart mijn tempel zij."

8. „Pleegt nooit, door eigenbaat verleid,

Hoof, diefstal of oneerlijkheid:

Helpt veeleer d' armoe , in haar' nood

;

Breekt met die hong'ren , kleen of groot,

Liefderijk uw brood."

9. „Geeft nimmer een getuigenis
,

Die, valsch, aan Mij ten gruwel is:

Maar , ziet zich d' onschuld snood beticht

,

Brengt , des bewust , daar , volgens pligt

,

Hare zaak aan 't licht.'*

10. „Dat nooit uw hart begeerte voed'

Naar 's naasten huis, of erf, of goed.

Guüt hem 't geluk , waarin hij leeft.

Bezit gij minder , dan hij heeft

,

Ik ben 't, die zulks geeft/'

11. „Begeert ook niet uws naasten vrouw,
Zijn' knecht , noch dienstmaagd , hem getrouw

,

Zijn vee , noch iets , 't geen hem behoort

:

Het zijne blijve 't ongestoord

,

Ook waar 'tu bekoort."

12. „Dus klonk, o Christnen ! 't hoog bevel,

't Welk d' Almagt gaf aan Israël;
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En 't schetst, hoe thans u 't zielgezigt

,

Door 't Evangelie wordt verlicht

,

Duurzaam nog uw' pligt.

13. O Jezus ! sterk ons door uw kracht

;

Zoo zij Gods wil door ons betracht.

Wat eerbaar , lieflijk is en schoon
,

Sprei ieders wandel dus ten toon

,

Dien Gods liefd' eens loon' !

111.

Mei.: Liebster Jesu, wir sind hier.

1. Liefste Jezus! wij zijn hier,

Dat ons nu uw Geest bestier!

Open hart en mond en ooren!

Opdat elk door uw vermogen
Hemelwaarts word' opgetogen.

2. Onze kennis en verstand

Zijn beroofd van licht en stralen
,

Zoo niet 's Geestes goede hand
Geest 'lijk licht in ons doet dalen.

Goed te werken
,
goed te denken

,

Moet Gij , Heer ! zelf aan ons schenken.

3. Glans van 's Vaders heerlijkheid

,

Licht van licht, uit God geboren,
Maak ons allen recht bereid

,

Dat wij achtzaam mogen h ooren.

Leer ons bidden , smeeken , zingen
,

Laat tot uwen troon het dringen.

De Doop.

112.

Mei.: Herzlich thut mich verlangen.

1. Aanbidding, prijs en eere

Word' Hem thans toegebragt,

Hem, onzen dierb'ren Heere,
Die d' armen niet veracht.

O wonder boven maten,
Dat Hij met bloed ons koopt,
En , om niets na te laten

,

In Zijnen dood ons doopt!
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2. Ach , dat nu elk gedoopte

Den band , dien hij , in 't bad
,

Met Jezus Christus knoopte

,

Geen oogenblik vergat

!

Voor kleinen en voor grooten

Past toch geen ander kleed,

Dan 't bloed voor ons vergoten

;

Heil hem , die 't nooit vergeet

!

113.

Mei.: Erhalt uns Herr bei deinem Wort.

1. Bescherm ons, Heer! in dezen tijd

Voor 's vijands magt en list en nijd
,

Opdat w' uw woord en sakrament

Steeds rejn behouden tot aan 't end.

2. Gij hebt uw hart tot ons gekeerd,

Den heil'gen -Doop verordineerd

,

En kracht en heil daarin geleid

,

Als middel tot de zaligheid.

3. Drieëenig Heer! Gij doopt, voorwaar!

Die stelling is onwankelbaar.

Ach , doop dit kind in Christus dood

!

't Behoort in zijnen arm en schoot.

114.

Mei.: Liebster Jesu, wir sind hier.

1. Liefste Heer! wij willen nu
Met ontzag uw woord naleven.

Zie, dit kindje komt tot U,
Omdat Gij bevel gegeven

,

Dat zij tot U , zonder schromen

,

Als des hemels erven komen.
2. Wat men in den Bijbel leest,

Treft nog heden onze ooren:

Wie door water en door Geest

Niet wordt wederom geboren

,

Kan het hemelrijk niet erven
,

Moet uw kindschap eeuwig derven.

3. Daarom , Jezus ! haasten wij

,



99

Met dit pand op onze armen
;

Wees met uwen geest nabij
,

Wil daarover U erbarmen
;

Wil het aan uw harte drukken,
Waarvan niets het moog' ontrukken.

4. Wasch het, Jezus! door uw bloed

Yan zijn* aangeërfde zonden ;

Baad het in den reinen vloed

,

Die eens stroomd' uit uwe wonden
;

Kleed het in de witte kleêren

Yan uw' onschuld, Heer der heeren.

5. Herder! neem dit schaapje aan;

Tel, o Hoofd! het tot uw' leden;

Gij , o Weg , toon het de baan

,

Die het hier heeft te betreden

;

Wijnstok! laat het vast beklijven

En een' rank in U steeds blijven.

6. Jezus! ai, hoor onze beê;

Laat haar door de wolken dringen

;

Doe , o bron van heil en vree

!

Stroomen hier uit U ontspringen.

Schrijf den naam , dit kind gegeven

,

In het boek van 't eeuwig leven.

115.

Mei.: Wer nur den lieben Gott.

1. Op uwen Naam liet Gij mij doopen

,

God Yader, Zoon en Heil'ge Geest!

Om met mij eenen band te knoopen

,

Die van U was vervreemd geweest.

Als kind ben ik met U verwant;

Daarvan is mij de Geest een pand.

2. Ja, als een kind, zal ik eens erven,

Dit, Yader! hebt Gij toegezeid.

Gij hebt de vruchten van uw sterven,

Getrouwe Heiland ! mij gewijd.

Gij wilt, in allen nood en pijn,

O goede Geest! mijn trooster zijn.

3. Doch heb ik mij ook overgeven.

Aan U in liefde, vrees en trouw,
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Dat ik met hart en kracht en leven

Uw eigendom slechts wezen zou.

Ik zeide gansch'lijk, tot in 't graf,

Des Satans booze werken af.

4. Nog nooit is uwe trouw geweken,
En uw verbond zal eeuwig staan.

Maar zoud' ik zelven het verbreken
,

Laat mij toch niet verloren gaan.

Wanneer ik val , vergeef de schuld

,

En draag mij verder met geduld.

5. Mijn God, tot uwes Geestes werken
Wijd ligchaam, ziel en hart toch in.

Wil mij tot nieuwe trouw versterken,

En gansch vervullen mijnen zin.

Er zij in mij geen droppel bloed,

Dat niet U welgevallen doet.

6. 'k Wil niets van u, o Satan, weten

;

Terug! 'k blijf met u onvermengd.
Is hier ook een bevlekt geweten

,

't Is reeds met Jezus bloed besprengd.

Weg ijd'le wereld, zonde weg!
God hoort het, dat ik u ontzeg.

7. Geef bij den wil ook het voltooijen,

God Vader, Zoon en Geest, mijn Heer!
Laat mij in uw' genade groeijen

Zoo dat ik wankele niet meer,
Dat ik U leev' in dezen tijd,

En love nog in eeuwigheid.

116.

Mei.: Eigene melodie.

1. Zijt welkom, leden van Gods rijk!

Dat nooit uw moed, uw trouw bezwijk!
U reiken wij de broederhand

;

Ons bindt een eeuw 'ge liefdeband.

2. Ja , Jezus trouwe broedermin
Geleid' u 't rijk der waarheid in

!

Komt! liefde, liefd' is 'tgodd'lijk merk
Van 's Heilands duurgekochte kerk.

3. Wij hebben éénen Heer, één' God;
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Wij volgen allen één gebod

;

Wij hebben één geloof, één' doop;

Ons allen troost dezelfde hoop.

Triomf! uw rijk word' uitgebreid,

O Jezus! Heer der heerlijkheid!

Eens word' uw stern, uw godd'lijk woord

Op aard , van pool tot pool
,
gehoord

!

Het Avondmaal.

117.

Mei.: Herzliebster Jezu, was hast du.

1. Geloofd zij Jezus en op 't hoogst geprezen

"Voor zijne groote gunst, aan ons bewezen,

Die met zijn ligchaam en met zijnen bloede

Ons rijklijk voedde.

2. Uw ligchaam , voor ons in den dood gegeven,

Uw bloed, voor ons vergoten, gaf ons 't leven;

Geen' groot're weldaad, om aan U te denken,

Kondt Gij ons schenken.

3. Heer! geef ons nu, dat uw' gena en zegen

Ons tot aan 't eind bewaren op uw' wegen

!

Dat broederliefd' en ongeveinsd vertrouwen
Nimmer verkouên.

118.

Mei.: Wer nur den lieben Gott lasst.

1. Het lam bedekt al mijne zonden
Met zijn verdienst en met zijn bloed.

Ik heb daar altoos troost gevonden

;

Dat geeft mij vrede voor 't gemoed.
Daarin alleen vind ik bereid

De ware rust en zaligheid.

2. Ik weet : in Jezus heb ik 't leven

,

Ik leef in Hem , en Hem ter eer.

Ik weet, Hij zal mij alles geven,
Wat ik uit Hem voor mij begeer.
De wijnstok, daar de speer in stiet,

Vergeet zijn' arme ranken niet.
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3. Hij gaf zijn eigen vleesch mij t' eten

,

Ik heb gedronken van zijn bloed.

Nu. kan Hij mijner niet vergeten,

Neen , ik gevoel zijn' liefdegloed.

Ik blijf in Hem , Hij blijft in mij

:

Dat nu mijn' ziel regt dankbaar zij.

4. Niets scheidt mij van Hem, wat ik lijde,

Noch hoog, noch diep, noch eer, noch spot.

Ik leg de hand in zijne zijde

,

En spreek verheugd: mijn Heer! mijn God!
Zijn dierbaar ligchaam en zijn bloed

Zijn eeuwiglijk mijn hoogste goed.

5. Komt heden dan mijn eind, of morgen,

Ik weet, dat Hij den dood verwon.

Hij zal, als bruigom, voor mij zorgen;

Hij is mijn schild, mijn' levenszon.

'k Sta met mijn zoenbloed voor Gods troon,

Als reine bruid van God den Zoon.

119.

Mei.: Nun ruhen alle Walder.

Hoe zal een worm U loven?

't Gaat allen dank te boven

,

't Geen G' aan mij hebt gedaan

!

'k Wil bij uw kruis steeds blijven,

Uw' zaak op d' aarde drijven

,

Tot Gij van 't werk mij zult ontslaan.

120.

Mei.: Eigene melodie.

Houdt Jezus in gedachtenis,

Den Heiland , die op aarde

Van 's hemels troon gekomen is

,

In goddelijke waarde!
Deelachtig werd Hij vleesch en bloed

,

Heeft als zijn broed'ren u begroet:

Prijst, dankend, zijn ontferming!

Houdt Jezus in gedachtenis,

Den leeraar uit den hoogen,
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Die als een licht verschenen is
,

U 't duister heeft onttogen

:

Hij leerd' u 's Vaders wil verstaan

,

Deed dwalenden op 't heilpad gaan

:

Looft, roemend, zijn erbarming.

3. Houdt Jezus in gedachtenis

,

Den heil'gen , vrij van zonden

,

Bij wien bedrog noch logen is

In zijnen mond gevonden

!

Hij ging ons voor in deugd bij deugd

,

De reine ziel vol vree en vreugd

:

Prijs , eer zij Hem gegeven !

4. Houdt Jezus in gedachtenis

,

Die voor u heeft geleden

,

Toen Hij aan 't kruis gestorven is

,

En heeft den strijd volstreden

!

Verwonnen heeft Hij zond' en dood,

U vrijgemaakt van bangen nood:

Zijn naam zij hoog verheven!

5. Houdt Jezus in gedachtenis

,

Die , uit den dood verrezen

,

Ten Christus Gods verheven is

,

Ons tot een' Heer te wezen.
Hij bragt ook u ten leven weer,
Verzoend' u met der heemlen Heer:
Roemt , dankend , zijn genade !

6. Houdt Jezus in gedachtenis,

Die, bij zijn zeegnend scheiden,

Ten hemel opgevaren is

,

Om plaats ons te bereiden!

Hem, die de zijnen daar verbeidt,

Zien w' eenmaal in zijn heerlijkheid.

Looft, prijst Hem vroeg en spade!
7. Houdt Jezus in gedachtenis,

Die eens zal wederkomen
Ten oordeel, dat te wachten is

Voor zondaars en voor vromen

!

Zorgt, dat gij dan voor Hem bestaat,
Zijn rijk gezaligd binnengaat,
Om eeuwig Hem te prijzen!

8. Houdt Jezus in gedachtenis

,

Gij zijn getrouwe leden

!
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Niet slechts genaderd tot zijn' disch,

Maar waar uw voeten treden.

Gedenkt Hem , waar verzoeking vleit

;

Waar broedernood om bijstand schreit,

En wilt er hulp bewijzen!

Getrouwe Heiland! leer voortaan

Ons dus uw' dood verkonden

,

Aan U op onze levensbaan

Altoos getrouw bevonden.

Zoo vieren w' avondmaal alom

;

Zoo zij het! Ja, Heer Jezus! kom:
Red ons v.an onze zonden.

121.

Mei.: Eigene melodie.

1. Kom en keer,

Dierbre Heer!

Hoofd der uwen! tot ons in.

Laat uw' vredegroet ons hooren.

Op U wachten hart en zin.

Kom tot die G' U hebt verkoren.

Houd met ons , ten zaalgen zielsonthaal

,

Avondmaal

,

Avondmaal.
2* Zegen, Heer!

Als weleer,

Zegen zelf uw levensbrood.

Strekke 't ons ten zieleleven !

Wijl G' uw ligchaam in den dood
Ons ten offer hebt gegeven.

Sterk ons, dat de geest, van 'taardsche vrij,

Hemelsch zij
,

Hemelsch zij

!

3. Levensvorst!

Heiige dorst

Eoept tot U: „kom ons te sta!"

Dat door U die dorst zich stille!

Wijl uw bloed, op Golgotha,
Werd gestort om onzentwille

;

Geef ons kracht, om tot aan 't graf uw schreên
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Na te treên

,

Na te treên.

4. Hij wil 't doen
,

't Leven voên.

Wij bespeuren reeds zijn' vree.

Vriend'lijk naadrend brengt Hij, tevens,

Hemelschatten met zich meê:

Spijs en drank des eeuw'gen levens,

Aan zijn hand , vol zegens , nimmer vreemd.

Komt en neemt!

Komt en neemt.

122.

Mei. : Schmüke dich , o liebe Seele.

1. Laat u, o mijn' ziel, versieren,

Om weer 't hooge feest te vieren

;

Kom, met reine bruiloftskleêren

,

Tot het Avondmaal des Heeren.

Spoed u , als verloofden plegen

,

Dat nw Bruigom u bejegen'

!

Hij , die 't groot heelal doet beven

,

Wil zijn vleesch en bloed u geven.

2. Heer! uw' gadelooze liefde,

Daar mijn jammer U doorgriefde

,

Deed u tot mij nederdalen

,

Om mijn' schulden te betalen.

Daarom hebt G' uw bloed vergoten

;

Om nu , met uw' gunstgenooten

,

Mij te spijzen en te drenken,

Wilt G' uw vleesch' en bloed mij schenken.

3. Ach , wat heb ik groot verlangen

,

Om uw ligchaam weer t' ontvangen

!

Menschenvriend ! al mijn' gedachten

Zaagt Gij dikwijls naar U smachten.

Ach hoe dorst mijn geest ook tevens

Naar uw' drank, o Vorst des levens!

Wil, o been van mijne beenen!

Mij door U met God vereenen.

4. Ik moet sidd'ren bij 't bedenken
,

Dat G' U zelv' aan mij wilt schenken
Met de vruchten van uw lijden.
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Niets kan mij zoo hoog verblijden-.

Wie kan 't groot geheim ooit meten
Van dit hemelsch zieleneten?

'k Heb 't vernuft te zwak bevonden
,

Om dit wonder te doorgronden.

5. Maar 'k geloof en weet het zeker

:

Met dit brodd , met dezen beker
Wordt m' uw vleesch en bloed gegeven

;

O wat zal 't mij doen herleven

!

Heer! ach, zie mijn' tranen vlieten;

Laat mij waardiglijk genieten

Deez' uw' dierb're hemelspijze

,

Mij tot heil en U ten prijze.

123.

Mei.: Ërquicke mich, du Heil.

1. Mijn Jezus! Gij, die voor uw scheiden,

In uwen laatsten lijdensnacht,

Aan ons, die uw' gena verbeiden

,

Bij uwen laatsten wil nog dacht!

Wij heffen dankbaar 't hart naar boven

,

Tot U, die hulp geeft tot gelooven.

2. Zoo vaak wij deez' inzetting houden
,

Vernieuwt zich uw' gedachtenis.

Kan onze liefde ligt verkouden,

Gij toont, dat d' uw' oneindig is.

Uw bloed, uw dood en uwe smarten

Vernieuwen zich in onze harten.

3. Ons door uw kracht ontwaakt geweten

Leest hier, bij 't heilig Avondmaal:
De schuldbrief is vaneen gereten

En hangt aan Jezus martelpaal.

Nu kan geen' wet, geen vloek verschrikken

;

Hier mag zich lijf en ziel verkwikken.

3. De band wordt naauwer vastgebonden,

Die ons met U te zamen snoert,

't Gevoel der liefde, vaak bevonden,

Wordt tot den hoogsten top gevoerd.

Wij voelen , bij dit mild onthalen

,

Uw' geest in ons ter nederdalen.
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5. Gij , Levensbrood ! kunt voedsel geven

;

Uw bloed laaft onzen matten geest.

Zoo sterkt Gij ons 't inwendig leven,

Terwijl Gij onze wond geneest;

Zoo voelen w' onze kracht versterken

Tot uwen dienst en uwe werken.

6. Hier treden w' ook met al uw' leden

In naauwere verbindtenis

;

Wij voelen , op dit zalig heden

,

Dat 's naasten lijden 't onze is.

Dat, daar w' één brood te zanien deelen,

Elk ook des and'ren wond moet heelen.

7. Uw vleesch mag ook ten pand verstrekken,

Dat Gij ons vleesch, hoe zwak, hjoe broos,

Eens heerlijk uit het stof zult wekken
Tot zalig leven , eindeloos.

Ja, eens voert G' ons , uit dit gewemel

,

In uw' gemeenschap in den hemel.

8. O dierbaar Lam! hoe dierb're gaven
Schenkt ons uw heerlijk Avondmaal!
Hoe Gij hier onze ziel kwaamt laven,

Dat, dat vermeldt geen' menschentaal.

't Geloof aanbidt , in 't blij vertrouwen
;

't Verandert eens in vol aanschouwen.

124.

Mei.: Mein Herze schicke dich.

1. Mijn' ziel! maak u gereed,

Doe aan uw bruiloftskleed

;

Uw Heiland nadert,

Hij komt , in brood en wijn
,

Tot allen , die hier zijn

Voor Hem vergaderd.

2. O liefd'! uw goddelijk' licht

Verblindt het zwak gezigt

Van 't eindig wezen.

Verwonderlijk verbond,

Zelfs door der Eng'len mond
Nooit, nooit volprezen!
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3. Hoe komt de mensch , o Heer

!

Tot die verheven' eer,

Dit stof, die made ?

Wat heeft hij toegebragt,

Dat Gij hem waardig acht

Zulk een' genade?
4. Ja, hoe gebeurt het mij,

Dat zulk een God als Gij

Mij komt t' onthalen ?

Gij 't allerhoogste Goed
Heelt, door uw vleesch en bloed,

Mijn' diepe kwalen.
5. Doch 't is uw liefderaad;

Gij, die geen' worm versmaadt.

Roept mij ; ik trede

Al blozend toe; uw woord,
Door mij met lust gehoord

,

Stelt mij tevrede.

6. Dit ééne bid ik nu:
Geef mij ^t geloof in U
En in uw' wonden.

O Arts! dat ook door mij

Der zielen-artsenij

Daar word' gevonden.

7. Uw ligchaam, voor mijn' nood
Gegeven in den dood,
Zij mij een' spijze,

Waardoor gesterkt, mijn geest,

Getroost en onbevreesd,

Ten hemel rijze!

8. Mogt uw gezegend bloed

Mijn hart en mijn gemoed
Met kracht doordringen

!

O wierd* ik daardoor vrij

Van al de heerschappij

Der aardsche dingen

!

9. Dit zalig onderpand

Van 't hemelsch vaderland

Breng' mij te binnen,

Mijn* pligt, om, op de baan

Door 't leven, U voortaan

Trouw te beminnen!
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10. Gelijk Gij, hoogste Goed!
* Uw ligchaam en uw bloed

Mij hebt gegeven

,

Zoo zij daarvan de vrucht

Een onverdoofb're zucht,

Voor U te leven

!

11. Mogt eene rank ik zijn

Aan U, gezond en rein,

Vol kracht en leven!

Mogt ik U vroeg en spa,

Tot dank voor uw' gena,

Veel vruchten geven

!

12. Het werk, aan mij gedaan,

Doet mij verwonderd staan

;

Hoe zal 'k U prijzen?

Geef mij een teeder hart,

Om and'ren in hun' smart
• Hulp te bewijzen.

13. Van uwen liefdegloed

Zal elke droppel bloed

Voortaan getuigen.

't Heil, door U aangebragt,

Doe, zoo bij dag als nacht,

Mij vrolijk juichen.

125.

Mei.: Schmücke dich, o liebe Seele.

1. Nadert tot des hemels goed'ren,

O Gij 's Heilands zust'ren, broed'ren

!

Komt met schaamt' en met verblijden,

Om uw hart aan Hem te wijden,

Naakt ten Nachtmaal onzes Heeren,

Dien wij diep in 't stof vereeren

;

Naakt en wordt verrijkt met schatten,

Die 't geloof alleen kan vatten.

2. Hij , die onze schuld en plagen

Moest in ziel en ligchaam dragen,
Die den bitt'ren kelk moest drinken

,

In den dood zelfs nederzinken

;

Ja , Hij voelde d' ingewanden
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Door zijn' zondaarsliefd' ontbranden

,

Heeft den scheidsmuur weggenome*,
En men kan tot God weer komen.

3. Gij , wien 's hemels reine scharen
,

Die , als ik , ook zondaars waren

,

Dank en lof en eere zingen
,

Dat z' eens deze spijs ontvingen!

'k Yier gedacht'nis van uw lijden

,

Tot een' proef van dat verblijden
,

Dat Gij hebt voor mij verworven

,

Toen Gij zijt aan 't kruis gestorven.

4. Zoon des Vaders! Licht en leven!

Lam van God, ten zoen gegeven!

Godd'lijk offer voor mijn' zonden,
Schuldig om mijn schuld bevonden!
'k Zal U eens , o Heer ! daar boven
Beter kennen , beter loven

,

Beter , vuriger beminnen

;

Help mij , help mij overwinnen

!

126.

Mei.: Nun sich der Tag geendet hat.

1. O Leven ! laat uw' levensgeest

Verkwikken mijn gemoed.

Wat zwak en ziek is , dat geneest

Uw ligchaam en uw bloed.

1. Ons hart smelt weg, als 't dit betracht;

Gij , die ons zondaars kent

,

Hebt ons U zelven toegedacht,

In 't heilig Sacrament.

127.

Mei.: Herr Gott, dich loben alle wir.

1. Wij drinken thans des Heilands bloed,

Dit hoogst en onwaardeerbaarst goed

,

't Welk zulk een heilkracht in zich heeft

,

Dat lijf en ziel daardoor herleeft.

2. Ach ! waar' elk ademtogt een zang

,

Elk polsslag vol van liefdedwang,
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En Hem ter eer, die voor ons stierf,

En door zijn' dood ons heil verwierf.

Belijdenis van zonde.

128.

Mei. : Herzlich tliut mich verlangen

.

1

.

Aanschouw mij met genade,

Gelijk Gij Petrus deedt

;

Ga met uw bloed te rade

En stil mijn harteleed.

Roop mij, gelijk Matheus:
Wenk mij, ik ben bereid;

Bezoek mij, als Zaccheus,

En breng mij zaligheid.

2. Denk om de zondaresse,

Die eertijds tot U trad,

Een' alabasterrlessche

Met zalve bij zich had,

In plaats van doen en boeten,

Om niet genade zocht,

En weenend uwe voeten

Nat maakt' en kussen mogt.

3. Laat mij, gelijk deez' vrouwe,
Met tranen bij U staan

,

En , steunend' op uw' trouwe
,

In vrede henen gaan.

Denk aan uw bloed en wonden
,

En daarom zeg tot mij

:

'k Yergeef u al uw' zonden
En spreek u daarvan vrij !"

4. Laat mij genade vinden

,

Gelijk de moordenaar;
Want wie mag mij ontbinden

,

Dan Gij, mijn Middelaar?
Daarom bid ik gestadig

Het tollenaarsgebed:

„O God, wees mij genadig!''

'k Weet , dat Gij daarop let.

5. Wee hem , die traag wil slapen

,

Of zelf zich helpen kan!
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Gij zoekt verloren* schapen
,

Ik ben ook een daarvan.

Mijn' schade mogt veroud'ren

;

?k Yrees voor een' tweeden slaap

;

Dies leg mij op uw' schoud'ren

,

Als een gevonden schaap.

6. 'k Ben een verloren penning

;

Zoek mij, tot Gij mij vindt.

Verzeker bij herkenning,

Mijn' ziel, dat Gij haar mint.

Omhels mij met meêdoogen
,

Als een' verloren' zoon!

Dan blijf ik voor uw' oogen,

Tot 'k eeuwig bij U woon.

129.
Mei.: Eigene melodie.

1. Ach! waar zal ik zondaar vlugten,

Wat tot mijn behoud bestaan?
Mijn geweten klaagt mij aan.

Straf en smart heb ik te .duchten.

Doch , wat leed mij ook geschied'

,

Ik verlaat mijn' Jezus niet.

2. 'kWeek, door mijn bedreven zonden,
Menigmalen van Hem af;

Doch Hij , die de schuld vergaf

,

Heelt mijns harten diepste wonden,
'k Schep dus moed in 't bangst verdriet:

Ik verlaat mijn' Jezus niet.

3. 'k Zal zijn hulp altoos verbeiden

,

Hoe ook soms nog 't angstig hart

. Worstelen moet met ramp en smart.

Niets zal mij van Hem ooit scheiden

,

Die mij troost en vrede biedt:

Ik verlaat mijn' Jezus niet.

4. Schoon gezondheid , welvaart , leven
,

Alles slechts een schaduw is

,

't Baart mij geen bekommernis

;

Moest' ik ook deez' dag nog sneven
,

'k Onderwerp m' aan 't Godsgebied :

Ik verlaat mijn' Jezus niet.
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5. 'k Leg , in God getroost , bij 't sterven
,

Alle moeit' en zorgen af;

'kRust dan in het stille graf,

Om het hemelsch heilgoed t' erven,

Weggelegd in 't blij verschiet:

Ik verlaat mijn' Jezus niet.

6. 'kZal door Hem eens weer herleven,

Ingaan 't rijk der zaligheid,

Door zijn gunst mij toebereid;

Hij zal mij genade geven,

Als mijn oog zijn toekomst ziet:

Ik verlaat mijn' Jezus niet.

7. Jezus zal mijn toevlugt blijven,

Tot Hij m' , in 't volzalig oord

,

Waar geen smart de blijdschap stoort

,

Als een burger in zal lijven.

'k Zing op hemeltoon dan 't lied :

Ik verlaat mijn' Jezus niet.

130.
Mei.: Ringe recht wenn Gottes Gnade.

1. Ach! wat zijn wij zonder Jezus?
Zwak, behoeftig, blind en arm.

Ach! hoe zijn wij vol ellende!

Ach ! Heer Jezus , U erbarm !

2. Wij zijn zonder U, Heer Jezus!

Niets dan zond' en oluisternis

,

O ! hoe kwelt het gif der zonde

,

Dat in ons gedrongen is

!

3. Zonder U, getrouwe Jezus!

Is er niets dan schrik en dood!

De verdoem'nis doet ons sidd'ren,

En 't geweten beeft in nood.

4. Zonder U, o dierb're Jezus!
Ach! hoe zwak, hoe mat zijn wij,

Onze magt is niets dan onmagt:
Help, Heer Jezus! sta ons bij.

5. Ja versterk ons , liefste Jezus !

Wees in duisternis ons licht,

Open, Heer! onz' hart en oogen:
Toon Uw vriend'lijk aangezigt!

8
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6. Wil den Satan , sterke Jezus

!

Onder onzen voet vertreên

,

En omhels ons met uw liefde

,

Dat zich 't hart met U vereen !

7. Grijp ons aan, o zoete Jezus!

Trek ons , leid ons op uw baan

;

Geef, dat uwe liefd' ons dringe,

Op den levensweg te gaan !

8. Dan stijgt lof en dank, Heer Jezus!

Uit ons hart met blijden toon ,

Tot wij eens 't gedurig- offer

Boven brengen voor uw' troon.

131.

Mei.: Ach Gott und Herr.

1. God enkel licht, — Voor wiens gezigt

Niets zuiver wordt bevonden,

Ziet ons bevlekt, — Met schuld bedekt,

Misvormd door duizend zonden.

2. Der sterren pracht — Is bij Hem nacht,

Hoe hel zij schitt'ren mogen
;

En wij belaan — Met euveldaan
,

Wat zijn wij in zijn' oogen.

3. Heer! waar dan heen? — Tot U alleen,

Gij zult ons niet verstooten
;

Uw eigen Zoon — Heeft tot uw' troon

Den weg ons weer ontsloten.

4. Ja, Amen! ja, — Op Golgotha
Stierf Hij voor onze zonden,

En door zijn bloed — Wordt ons gemoed
Gereinigd van de zonden.

5. Maar, ach! wat smart! — Dit dwaalziek hart

Doet ons gedurig vreezen.

O God! G' aanschouwt, — Hoe 't ons berouwt
Steeds weer bevlekt te wezen.

6. Wil, U ter eer, — Steeds meer en meer
't Geloof in ons versterken !

Dan zullen wij — Gereed en blij,

Uit liefde 't goede werken.
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132.
Mei.: Aus tiefer Noth schrei ich zu dir.

1. Ik roep tot U uit angst en smart,

Heer! verhoor mijn smeeken.

Ach, neig tot mij 't genadig hart,

Dat G' om mij liet doorsteken

!

Maar wilt Gij daarop blijven staan

,

Dat ik veel zonden heb begaan

:

Wee mij ! waar zal ik blij ven ?

2. Niets geldt bij U , dan uw' gena

,

Om zonden te vergeven.

Door eigen werk , hoe wel 't ook ga

,

Verkrijgt geen mensch het leven.

Vrees is ons deel; daar is geen man,
Die bij U op iets roemen kan

,

Elk moet genade zoeken.

3. Is mijn' verdoem'nis zwaar en sterk;

Uw bloed heeft veel meer krachten.

Ik steun op uw verzoeningswerk

,

Daar G' U voor mij liet slagten.

Ja , 't is uw bloed , waarop ik sta

;

'k Wil, op gena en ongena,
Aan U mij overgeven.

133.
Mei.: Allein zu dir, Herr Jesu Christ.

Ik sta beschaamd voor uwen troon,

Gij proever aller harten

;

Verschoon mij toch , o Menschenzoon !

Ik ben vol zondensmarten.
Erbarm U , Heer ! en neem mij aan

,

Door U alleen kan ik bestaan !

Dat mij voor regt gena geschied'!

Verstoot mij niet;

Mijn' ziel bezwijkt schier van verdriet.

Gedenk niet aan die gruweldaan
,

In mijne jeugd bedreven.

Genadig Heer ! U loop ik aan
,

Gij kunt verlossing geven.

O Jezus ! los mij door uw bloed

,

8*
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En maak het schuldregister goed;

Want uw' gena , ons aangebragt

,

Heeft grooter' kracht,

Dan al het kwaad door ons bedacht.

134.
Mei.: Eigene melodie.

1. Mijn God en Heer!
Zie gunstig neer;

Laat uw gena mij blijken

:

De zondesmart
Doorgrieft mij 't hart

,

Doet vree en vreugde wijken.

2. Mijn droeve staat

Vertoont van 't kwaad
Mij d* al te wrange vruchten

;

Waar 't oog zich wendt,
'k Weet mijn ellend',

Zoo min als U , t' ontvlugten.

3. 'k Beveel mijn lot,

Genadig God!
Alleen aan uw ontferming.

O Vader! let

Op mijn gebed;
Betoon mij uw bescherming.

4. 'k Erken mijn schuld;

'k Heb uw geduld
Gehoond , uw wet geschonden

:

Maar, Heer! verschoon

Mij door uw' Zoon;
Vergeef mij al mijn zonden.

5. Heeft niet zijn bloed

,

Mijn schuld geboet

,

Van zond' en straf m' ontheven ?

Wat zoudt Gij niet,

In 't bangst verdriet

,

Met Hem mij willen geven ? -

6. Wanneer de lucht,

Met storm bevrucht,

En mensch en vee doet schromen,
Dan vlugt en giert
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Het pluimgediert',

En schuilt in rots en boomen.
1

7. Zoo vlugt , in smart

,

Tot U mijn hart,

O Heiland en Ontfermer!

Gij waart, en zijt,

En blijft altijd

Mijn toevlugt en beschermer.

8. Ach ! laat mij hier

Van uw banier,

God! nimmer trouwloos wijken:

Dan doet geen nood

,

Hoe zwaar, hoe groot,

Mij op mijn pad bezwijken.

9. Dan roem ik blij

,

O Heer, dat Gij

De schuld mij hebt vergeven

;

'k Hef vrolijk 't oog

Tot U omhoog,
En hoop op 't eeuwig leven.

135.

Mei: Ërhalt uns Herr bij deinem Wort.

1. Mijn Heiland! ik verloren kind,

Dat nergens troost , noch redding vindt

,

Werp mij , met heel mijn zondenheer

,

Voor uw' doorboorde voeten neer.

2. Ik mag mij wenden , waar ik wil

;

Mijn hart wordt zonder U niet stil.

Ach , zie mij met ontferming aan

!

Spreek slechts één woord, zoo is 't gedaan.

3. O Herder! voelde ik het al,

Dat ik uw schaapje worden zal.

Kom zelf, kom in mijn hart en zin,

En woon met uwen Geest daarin.

4. O Lam
,
geslagt op Gods altaar

!

Wordt in mijn binnenst' openbaar,

Als d' eenig' arts en vriend in nood

;

Zoo vind ik 't leven in uw' dood.
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136.

Mei. : Aus tiefer Noth schrei ich zu dir.

1. O Jezus! allerhoogste Goed!
O Bronwei van genade!

Zie hoe zich mijn beklemd gemoed
Sinds langs in droefheid baadde.

Haar' pijlen steken mij met kracht

En 'k voel , o Heer ! bij dag en nacht

,

Wat schuld ik op mij laadde.

2. Ontfermer ! help mij uit dien nood

;

Ik heb uw' wet vertreden.

Maar hebt G' aan 't kruis den bitt'ren dood

Niet ook voor mij geleden ?

Ach , zie mij dan genadig aan

;

Laat m' in de zonden niet vergaan

,

Waardoor ik word bestreden

!

3. 'k Belijd mijn' schuld, o God! z' is zwaar;

'k Heb tegen U misdreven.

Nu merk ik eerst, in wat gevaar

Mijn' ziel zich heeft begeven.

Mijn' ligchaamsrust is zelfs gestoord

;

'k Zou sterven, waar' 't niet, dat uw woord
Mij troost en raad kwam geven.

4. Ik vind daarin , dat Gij belooft

Vergeving aller zonden
Hun, die van hulp en raad beroofd,

Zich wenden tot uw' wonden,
En hart'lijk, met gebogen kniên

,

Op U, hun dierb'ren Heiland, zien,

En op uw bloed zich gronden.

5. Wel dan ! wijl ik mij schuldig ken

,

En 'k U zoo vaak kwam klagen,

Wijl ik een treurig* zondaar ben,

Dien zijne zonden knagen

,

Wijl ik zoo gaarn' 't onrein gemoed
Zag afgewasschen in uw bloed

Met David en Manasse

:

6. Zoo kom ik dan tot U, o Heer!

In mijnen nood getreden,

Ik val voor uwe voeten neer,

Ai, hoor mijn' zielsgebeden.
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Ai, scheld mij uit genade kwijt

Al 't geen ik in mijn' levenstijd

Heb tegen U misdreven.

Mijn God en Heer, vergeef het mij

Uit loutere genade,

Maak mij van 't juk der zonden vrij
,

Dat die mij nooit meer schade.

Ach! dat mijn' ziel m stilheid, Heer!
In alles leve t' uwer eer,

Eu als uw kind U diene

!

Ach! dat uw Geest mij sterk' en vued',

Genees mij door uw' wonden,
Wasch met uw doodzweet mijn gemoed
In mijne laatste stonden.

Voer mij, als 't U behaagt, van d' aard',

In 't waar geloove hemelwaart
Bij al uw 1

uitverkoornen.

137.

Mei.: Freu dich sehr, o meine Seele.

1. Op, mijn geest! genoeg geloopen

Langs der zonden glibberbaan

!

Ach , de hel staat voor u open
;

Loopt gij niet ten hemel aan ?

Jezus noodigt u . Hij geeft

Heil, waar 's menschen ziel bij leeft.

Alles, wat u kan verkwikken,
Zal zijn' volheid u beschikken.

2. Ja ik kom
, ik voel de schaden

,

Die ik lijd in mijn gemoed.
Kond' ik mij in tranen baden,
Ach ! dat waar' mijn' ziele goed

!

Wees vervloekt, o ijdelheid!

Die mij hebt te vaak verleid!

Aard' en wellust met uw' gaven,
We&> g'Ü kunt mijn hart niet laven.

3. Ach , mijn' zonden drukken
,
plagen

Mij gelijk een felle vloed;
'k Word door duizend harde slagen
Gansch beroofd van hoop en moed.
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O ! mijn ziel is zeer bedrukt

En in weedom weggerukt.

Jezus, wil U tot mij keeren

,

Eer mij d' angsten overheeren.

Heer! voor U val ik thans neder;

'k Zweer U, dat ik ben uw knecht.

'k Gaf 't vertrouwde pand U weder

Zonder woeker, al te slecht.

Wild't Gij in 't gerigte gaan

,

Hoe zoud' ik voor U bestaan?

O gij bergen, wilt mij dekken!
Heuvels , mij ter schuilplaats strekken.

, Doch uw' goedheid kent geen' palen,

Niet voor hem, dien niets ontbreekt

,

Maar voor hem , die 't zondig dwalen
Kent, en om genade smeekt.

Dat de donder uwer wet
Mij dan toornig niet verplett' !

Om uw' eed, zoo duur gezworen,

Stuit mijn' angst, wil mij verhooren.

, Kan een' vrouw wel immer haten

't Kind, dat zij ter wereld bragt ?

Hoe zoudt Gij mij dan verlaten,

Wijl 'k in schuld lig, zonder kracht?

Neen , mijn hart, dat angstig scheit

,

Toont Gij, dat Gij zijt bereid,

Om U over mij t* erbarmen
En te troet'len in uw' armen.

, Ach ! hoe zalig zijn die stonden

,

Die 'k tot boete mogt besteên.

Aan mijn' Jezus weêr
(
verbonden

,

Smaak ik duizend zaligheén.

Nu 'k uit Sodom ben gebragt

,

Heeft mijn
1

ziel geheel veracht

't Dwalend leven, zondenwerken
;

Wil m', o Jezus, daartoe sterken!

138.
Mei. : Straf raich nicht in deinera Zorn.

1 . Straf mij niet in toornegloed

,

Heer, gena, genade!
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Hoor de stem van Jezus bloed,

Sla in gunst mij gade.

God , aanschouw
Mijn berouw
Over duizend zonden

,

Die mijn ziel verwonden.
2. Mijne beendren zijn verschrikt,

Ach mij is zoo bange

!

Ja, mijn ziel is zeer. verschrikt

,

En Gij , Heer ! hoe lange ?

Keer toch weer,

Red mij , Heer

!

Door des Heilands wonden
Reinig mij van zonden.

3. Denkt men Uwer, in den dood?
Zal het graf U eeren?

Hoor mijn zuchten in den nood

,

Wil U tot mij keeren !

Ik verwacht
Al den nacht,

Met betraande oogen

,

Uitkomst uit den hoogen.

4. Wijk, o vijand! wijk van mij,

God , mijn God , zal hooren
;

Hij verneemt mijn angstgeschrei

,

Neigt tot mij Zijn ooren.

Oogenblik
Van geluk!

Al mijn haters vlugten

,

Want God hoort mijn zuchten.

5. Vader, U zij lof en prijs,

Hier en ook daar boven

;

U , o Zoon ! gelijkerwijs

,

Dien wij eeuwig loven

Met den Geest;
Wees gevreesd,

Hooggeroemd
, geprezen

,

Driemaal heilig Wezen

!
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139.

Mei. : Wer nur den lieben Gott lasst.

1
. Ter neer gebogen voor uw' voeten

,

Ontfermend God! gevoelen wij,

Hoe ons geweten thans moet boeten

,

Dat onze staat ellendig zij !

De maat der zonden is vervuld.

Wee , wee ons ! als Gij straffen zult.

2. Gij zijt regtvaardig, wij doemschuldig

;

Hoe zouden wij voor U bestaan ?

Wij , wij zijn afgedwaald veelvuldig

En blijven 't pad ten doode gaan.

Regtvaardig God! wij zijn het waard,
Dat ons uw' toorn verdelg' van d' aard',

3. Dan, Vader! ai, denk met erbarmen
In Jezus , uwen lieven Zoon

,

Aan uw' belofte; schenk ons armen
Uw Ja en Amen van den troon.

Gij , die den dood des zondaars haat

,

Regt ons dan niet naar onzen staat.

4. O Bloed op Golgotha vergoten

,

Roep voor ons om barmhartigheid

;

Dan worden wij niet uitgesloten

Van 't heil door Jezus toebereid.

De Vader zal dat gade slaan

;

Wij zullen niet verloren gaan.

5. Heer ! laat de straf niet nederdalen

,

Ofschoon verdiend , tot op ons hoofd

;

Laat ons niet langer ommedwalen

,

Als schapen, van uw' gunst beroofd.

8tort nieuwe weidaan uit uw' hand
Op ons geliefde vaderland!

6. Geef in ons hart en land uw' vrede ,
•

Gezonde lucht en vruchtbaarheid

,

En deel uw' hulp aan allen mede

,

Bevorder de geregtigheid.

Och, zegen, dek, bestier en sterk

En onzen staat en onzen kerk.

7. Dan zullen w' U , o God , betalen

't Geen wij beloofden, dag bij dag;

Dan klimt de lof uit Zions zaleu
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Tot U met stil en vroom ontzag

;

Dan juicht uw volk in 't heilrijk lot
*

De Heer is eeuwig onze God!

140.

Mei.: Herr, ich. habe missgehandelt.

1. Trek, o trek mij met de handen

Uwer groote vriend'lijkheid

!

Laat uw' liefd', o Jezus, branden!

Help mijn' bange ziel, die schreit!

Wilt Gij mij niet tot U lijden

,

Ach , dan moet ik eeuwig scheiden.

2. Groote Herder , red mijn leven
;

Zoek, ai, zoek uw dwalend schaap!

Waar zal ik mij heen begeven ?

Wek mij uit den zondenslaap

;

Goede Meester, doe mij komen
Tot U zonder zondig schromen.

3. Even als de wreedste dieren

Brullen bij den duister'n nacht,

Gaat de Satan rond mij tieren,

Als een leeuw , die roof verwacht.

Heer! hij wil uw kind verslinden,

Mogt' ik door 't geloof hem binden.

4. Trek mij met uw' liefdebanden,

Trek door uwe kracht, o God!
'k Voel mijn' ziel verlangend branden
Haast U toch, Heer Zebaoth!
'k Hoop op U in al mijn' nooden

,

Al zocht Gij mij zelfs te dooden.

5. Moet een moederhart verbreken

Door haar' zuig'lings bitt're smart,
Gij zult U aan mij niet wreken,
Gij hebt meer dan moederhart.

Trek mij uit der lboozen hoopen

,

'k Wil , o Jezus , tot U loopen.
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141.

Mei.: Herzlich. thut mich. verlangen.

1. Uit diepten van ellenden

Roep ik met mond en hart

Tot U, die heil kunt zenden

;

O Heer! aanschouw mijn' smart.

Wil naar mijn' smeekstem hooren
;

Merk op mijn' jammerklagt;
Verleen mij gunstig' ooren,

Daar 'k in mijn' druk versmacht.

2. Zoo Gij in 't regt wilt treden,

O Heer! en gade slaan

Onz' ongeregtigheden

,

Ach wie zal dan bestaan ?

Maar neen , daar is vergeving

Altijd bij U geweest;

Dies wordt Gij , Heer , met beving

,

Regt kinderdijk gevreesd.

3. Ik blijf den Heer verwachten,

Mijü' ziel wacht ongestoord.

Ik hoop , in al mijn' klagten

,

Op zijn' onfeilbaar woord.

Mijn ziel vol angst en zorgen

,

Wacht sterker op den Heer

,

Dan wachters op den morgen

;

Den morgen ! ach , wanneer ?

4. Hoopt op den Heer, gij vromen!
Is Israël in nood,

Er zal verlossing komen.
Zijn' goedheid is zeer groot.

Hij maakt, op hunn' gebeden,
Gansch Israël eens vrij

Van ongeregtigheden

:

Zoo doe Hij ook aan mij.

142.
Mei.: Erleucht mich, Herr mein Licht.

1. Verlicht mij, Heer, mijn Licht!
Mijn toestand is verborgen
Voor mijn bezwaard gezigt;
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Ik merk het echter ras,

Ik ben niet die ik was

;

Doch 'k voel , dat mijn gemoed
Nog beter wezen moet.

2. Ik was weleer gerust

En leefde zonder zorgen
,

Doch nu ben ik bewust
Van zonden ,

schuld en last

,

Een zit dus raad'loos vast.

't Geen vreugde gaf aan 't hart,

Baart mij thans bitt're smart.

3. Het is een zielestrijd

En pijn, die in moet dragen

,

Die merg en been doorsnijdt;

Dit 's de oorzaak van mijn leed,

Dat ik niet zeker weet,

Of ik wel Christus ken
En waarlijk ik Hem ben.

4. Dit, vrees ik, mangelt mij
;

Mijn' drift is niet zoo krachtig,

Dat die gansch tot U zij.

Ik ben nog niet geheel

Een Christen, wijl 'k te veel

De wereld dien en meer
Mijn' lust zoek, dan' uw eer.

5. Mijn' ziel! ai staak uw' klagt,

Ik moet het immers wagen

,

Wijl 'k eer geen' rust verwacht

;

Verwerp gansch d' aardsche weeld'

En wat het vleesch ook streelt;

Neem Christus Jezus aan.

Dan is de zaak gedaan.
6. O wensch'lijk Heilverbond

,

't Geen 't jawoord ons doet geven

!

Zeg nu , mijn hart en mond

:

Ja Jezus! ja mijn Heer!
Ik geef U 'tal, mijn' eer,

Mijn' geest, mijn lijf, mijn bloed,
. Mijn' wensch , mijn huis, mijn goed!

7. Doe, wat Gij wilt, met mij,

Als ik, mijn gansche leven
Uw' naam ter eere wij

,
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Een vat ter heerlijkheid

,

In uwe gunst bereid

,

Geheiligd meer en meer

;

Dan is het wel, o Heer!

143.
Mei. : Freu dich sehr, o meine Seele.

1. Weg, gaat weg, o ijdelheden

!

Blijft mij voortaan onbekend,

'k Heb berouw, dat ik mijn' treden

Heb zoo vaak naar u gewend.

Als ik eens te rugge ga,

't Vorig leven gade sla.

O ! dan sla 'k mijn oogenleden

Treurig, schaamrood naar beneden.

2. Wat ik moest met ijver haten

Als een gif, dat mij verstikt,

Wat ik billijk moest verlaten,

Daaraan heb ik mij verkwikt,

'k Vond in duisternis het licht;

'k Week halstarrig van mijn' pligt

;

*k Liep met gansch verkeerde zinnen

Om het kwaad te gaan beminnen.

3. Zijt vervloekt, onreine zonden! .

'k Heb , helaas ! mij zelf vergist

,

Toen 'k mij heb aan U verbonden

,

IJd'le schaduw! ijd'le mist!

Zijt vervloekt ; wijk ver van mij

,

Zonde met uw heerschappij

;

'kWil die lusten af doen sterven,

Die mijn' arme ziel verderven.

4. Vuile wellust! dartel leven!

Oogenlust en hoogmoed , vliedt

!

'k Had mij wel aan U gegeven

,

Maar vliedt heen, verdwijnt tot niet!

Oogen, hart en zin en hand,

Grijpt, ai grijpt een ander pand,

Dat geen tijd noch leed kan schaden,

Maar u eeuwig zal verzaden.

5. Wijk van mij voor eeuwig henen •

Wereld met uw' tooi en pracht;
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Gij kunt nimmer heil verleenen,

In uw' dienst is 's duivels magt.
Heil'ge Jezus, bron van goed,
Kom, ai kom in mijn gemoed!
Laat een' drop van uw' genade
Héelen mijner ziele schade.

6. 'k Wil mij nu niet meer verblijden

In hetgeen de wereld heeft;

"k Denk, Heer, aan uw smart'lijk lijden,

Dat mijn' ziel vertroosting geeft.

Laat toch in mijn hart voortaan

Uw' gedacht'nis eeuwig staan

;

'k Wil de booze lust vervloeken

En alleen mijn' Jezus zoeken.

7. Och of 't hart, U opgezonden,

Als een offer U geviel

!

Dat ik in uw' diepe wonden
Kuste vond voor mijne ziel !

Ach! vergeet mijn' euveldaan,

Zie mij met ontferming aan,

Denk aan mij als aan een' armen
,

En wil mijner U erbarmen !

Geloof en rechtvaardig™aking.

144.

Mei.: Nun sich der ïag geeiulet hat.

1. Als ik Gods Lam aan 't kruis betracht,
En door 't geloof geniet

;

't Geen, dat mij was gewin, 'k veracht,
't Voldoet mijn' ziele niet.

2. 't Zij ver van mij te zoeken roem
In iets dan in zijn bloed;

Wat men ook schoon en heerlijk noein\
Laat ledig mijn gemoed.

3. Zijn bloed wascht mij van zonden rein,

't Verkwikt mijn zwak gemoed;
Bij deze groote Heilfontein
Heb ik het altoos goed.
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4. Kon 'k geven U de gansche aard'

,

Die gaaf zou zijn te klein

;

Uw' liefd', mijn Heiland! is ja waard,
Dat 'k gansch zou d' uwe zijn.

145.

Mei. : Nun sich der Tag geendet hat.

1. Daar 's een fontein
,
gevuld met bloed

,

Zij vloeit uit Jezus hart;

Elk, die zich reinigt in dien vloed,

Wordt vrij van vlek en smart.
2. De moordenaar zag, voor zijn' dood,

Die heilbron en was blij
;

Daar kan 'k, al ben ik ook zoo snood,

Mij wasschen, zoo als hij.

3. O dierbaar Lam! uw kost'lijk bloed

Behoudt zijn' volle kracht,

Tot G' al uw volk, rein door dien vloed,

Hebt voor uw' troon gebragt.

4. Sints ik dit bloed zag door 't geloof,

Heb ik zijn' kracht bekend.
Mijn ziel, dus op en Jezus loof,

Tot aan mijn zalig end.

5. Dan zal ik in een hoog'ren toon,

Met al uw volk, o Heer!
U zingen, voor uw' glorietroon,

Lof, roem, prijs, dank en eer.

146.

Mei.: Durch Adams Ml ist ganz.

1. Door Adams val zijn wij gewis
Geheel en al bedorven;

Zijn' misdaad is bij erfenis

Ons allen aangestorven.

Wij zijn naar ziel en ligchaam krank,

En konden niet genezen

;

Waar 't niet, dat Christus (God zij dank!)
Onz' arts hier wilde wezen.
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2. Gelijk door éénen mensch de nood

Tot elk is doorgedrongen,

Zoo heeft ook weer één Mensch den dood

En 's vijands magt bedwongen.

Gelijk een' vreemde schuld den vloek

Bragt op ons allen zamen
;

Zoo schrijft een' vreemde gunst in 't boek

Des levens onze namen.
3. God gaf ons zijn' geliefden Zoon

,

Toen wij zijn' haters waren;

Die Zoon werd mensch , en liet zich doön

,

En is weer opgevaren,

Waar thans de boom des levens groent:

Hij bragt zijn bloed naar boven

,

Daardoor zijn wij met God verzoend,

Als w' in zijn bloed gelooven.

4. Hij is de weg, het licht, de poort,

De waarheid en het leven

,

Des Vaders raad en 't eeuwig Woord

,

Ten Heiland ons gegeven.

Wie Hem zijn' nood klaagt, wordt hersteld,

En niemand mag hem doemen
;

Op 't bloed des Lams, dat eeuwig geldt,

Mag h j zich vrij beroemen.

5. De mensch blijft godd'loos en vervloekt

,

En sterft in zijne zonden,

Die troost of heil bij menschen zoekt

,

En niet in Jezus wonden.
Wie nog iets buiten Jezus weet,
Om daardoor te genezen

,

Die bouwt op zand , is onbekleed

,

En moet het wraakvuur vreezen.

6. Ik bid U , Heer ! uit 's harten grond

,

Ai! wil toch nimmer weren
Uw heilig Woord van mijnen mond;
Dan zal geen' schuld mij deren.

In schand' en scha op uw gena
Zal steeds mijn' hope wezen.
Die op U bouwt en vast betrouwt,
Zal voor den dood niet vreezen.
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147.
Mei.: Herr Gott, dich loben alle wir.

1. 't Geloof vindt al, wat noodig is

Tot zaligheid , op Jezus disch

,

Terwijl het troostrijk ons vertoont

,

Dat God ligchaam'lijk in Hem woont.

2. 't Geloof neemt alles uit zijn' schoot

,

En maakt mij tot zijn' bondgenoot;

't Brengt in 't geweten rust en vree

,

En geeft mij troost in angst en wee.

3. 't Geloof verdrijft het zondenheir,

En geeft het Lam alleen all' eer.

't Geloof maakt ons tot kind'ren Gods

,

En blijft voor ons de sterkste rots.

4. 't Geloof blinkt , als een eed'le steen

,

In goud gezet en fraai gesneên

:

Dus blinkt het waar geloof in 't hart

,

En schijnt op 't sterkst in nood en smart.

5. 't Geloof maakt alles mogelijk,

Maakt goedig , matig , liefderijk

,

Langmoedig
,

' vreedzaam , zacht en stil

,

Blijd en vernoegd met 's Heeren wil.

148.
Mei.: Es ist das Heil und kommen her.

1. Genadig wildet Gij, o Heer!
Ons 't heilgoed mededeelen,
Wijl eigen' werken nimmermeer
De schade konden heelen;

't Geloof neemt Jezus Christus aan,

Die heeft voor onze schuld voldaan,

Hij is de Borg geworden.

2. Door ons was 't geen Gods wet gebood

,

Geheel en al verbroken
;

Wij raakten dus in grooten nood

,

Gods gramschap was ontstoken.

Gekluisterd was door 't vieesch de geest,

Schoon God dien vordert allermeest;

Wij waren gansch verloren.

3. Men streelde zich met ijd'len waan

,

Als waar' Gods wet gegeven,
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Omdat wij konden , welberaan t

Volkomen daarna leven
;

Daar z' ons slechts tot een' spiegel strekt,

Die ons den eigen' aard ontdekt,

In 't zondig vleesch verborgen.

4. Het was niet moog'lijk om dit kwaad
,

Door eigen' kracht te laten
,

Al zocht men dikwerf daartoe raad
;

De schuld groeid' uitermaten
En nam een oorzaak aan 't gebod

;

Dus was voor eeuwig wis mijn lot,

De dood, wijl 'k zonden diende.

5. De wet moest echter zijn vervuld

,

Of 't heil werd nooit verworven

;

Gods Zoon is dus voor al de schuld

Van al zijn volk gestorven,

En heeft vervuld den eisch der wet,
En 's Vaders gramschap neergezet

,

Die 't gansche menschdom dreigde.

6. Geen zondig twijflen blijft mij bij
;

Uw wToord kan niet bedriegen.

Gij wilt, dat er geen' wanhoop zij;

Dit kunt gij nimmer liegen.

Dus spreekt Gij : elk die wordt gedoopt
En door 't geloove tot Mij loopt

,

Zal eeuwig zalig worden.
7. Uw Naam zij overal gevreesd,

Uw' goedheid zij geprezen

,

God Vader, Zoon en Heiige Geest,
Wil ons genadig wezen

!

Bewaar het werk, in ons bereid,
Tot roem van uwe Majesteit;
Uw Naam zij steeds geheiligd ! «

149.
Mei.: Nun sich der ïag geendet hat.

1. Hij, die den Heiland nog niet heeft,
Is dood en zonder God.
Wie Jezus heeft, voorwaar, die leeft

In God. Wat zalig lot!

2. Maar hoe, hoe heeft men Jezus dan,

9*
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Dien niemand in deez' tijd

Ligchaaralijk zien of hooren kan
,

Dewijl Hij zulks vermeidt ?

3. Men heeft Hem door 't geloof in Hem

;

't Geloovig hart kan zien
;

't Geloovig hart hoort Jezus stem

,

En 't ongeloof moet vliên.

4. 't Geloof bemint Hem en beschouwt
Zijn mart'ling, dood en pijn;

Die zaak wordt ons nooit oud noch koud

,

Tot dat wij bij Hem zijn.

150.

Mei.: Die Seele Christi heiige raich.

1. Jezus bloed en regtvaardigheid

Is mijn sieraad en bruiloftskleed

;

'k Zal daarmee in den Hemel gaan

,

En eeuwig voor God wel bestaan.

2. 'k Word door Gods vierschaar nooit gedaagd
;

Door niemand word ik aangeklaagd,

Mijn Schuldheer is voldaau door bloed,

En al mijn' zonden ziin geboet.

3. Ik ben gestraft naar 't strengste regt

,

In Hem, die aan het kruis gehecht,

In 'mijne plaats zijn bloed vergoot,

En 't werk volmaakte door Zijn dood.

4. Dit bloed van mijnen Bruidegom
Is mijn volkomen eigendom,
Dat onweerstaanbaar voor mij pleit

;

Dit bloed is mijn' geregtigheid.

5. Niets anders geldt voor Gods gerigt,

Daar staat dit woord van 't grootst gewigt

:

Dat niemand vrijgesproken wordt,

Indien geen bloed wordt uitgestort.

6. Dit is voor mij geschied. Daarom
Zal d' ingang in Gods heiligdom

Voor mij volkomen openstaan
,

En niemand weert mij integaan.
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151. .

Mei.: Herr ich habe missgehandelt.

1. Jezus! kracht der bloode harten!

Troost in bange treurigheid!

Laafnis in de zondensuiarten

!

Arts voor elk, die hulp'loos schreit!

Balsem voor onheelVre wonden

,

Die steeds krachtig zijt bevonden! •

2. 'k Voel mijn hart door 't kwaad bedwongen,

'k Heb in mij geen vree , noch rust.

Merg en aad'ren zijn doordrongen

Van 't venijn der booze Just.

Geen bloeddroppel kan ik toonen
,

Waar de zonde niet zou wonen.

3. Ja , mijn harte steekt vol pijlen

Van de wereld en het vleesch

;

Wil ik naar den Helper ijlen

,

Straks bevangen m' angst en vrees

,

En mijn geest moet nederzijgen

,

Eer ik regt kan adem krijgen.

4. Wil ik mij tot God verheffen

,

Ach, mijn traagheid drukt mij neer.

Komt Gods Geest mijn harte treffen,

Dan vertoont zich 't zondenheir

,

Zoo dat ik den last der schulden

Heer! niet langer nu kan dulden,

5. Daarom , o Gij Arts der armen

!

Wiens genezing nimmer mist,

Toon mij , dat Gij uit erbarmen
Ook mijn' schuld hebt uitgewischt.

Gij , Gij kunt de pijn vermind'ren

,

Ja, den schrik des doods verhind'ren.

6. Laat genade triomferen l

Kom , vernieuw mij naar uw beeld

!

Mijn' verkankerd oude zweren
Worden anders niet geheeld.

Zalft uw olie mijne wonden

,

Dan ben ik volmaakt verbonden.

7. Ach, mijn Heiland! wil mij schenken
De verdiensten uwer pijn.

Wil mij uit uw' wonden drenken
,
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Dan zal ik vol leven zijn

,

En o Heer! op blijde wijzen

Uw' ontferming eeuwig prijzen.

152.

Mei.: Jezus, meine Zuversicht.

1

.

Jezus neemt de zondaars aan

!

Roept dit troostwoord toe aan allen

,

Die van 's levens regte baan

Op den dwaalweg zijn vervallen.

Hier is wat hen redden kan
Jezus neemt de zondaars aan

!

2. Geen' genade zijn wij waard;
Maar in d' Evangeliebladen

Heeft ons God zijn' gunst verklaard

,

Dat wij , hoe met schuld beladen

,

Dan geloovig tot hem gaan

;

Jezus neemt de zondaars aan!

3. Als een Herder wil Hij trouw

't Schaap in een woestijn aan 't dwalen
,

Daar 't zich zelf verliezen zou

,

Van den doolweg wederhalen

,

Zoo kan 't niet verloren gaan
Jezus neemt de zondaars aan

!

4. Komt, gij allen, komt tot 'Hem!
Zondaars , komt ! wat zou u hind'ren ?

Jezus roept u, hoort zijn' stem,

Hij maakt zondaars tot Gods kind'ren
,

Vrij moogt gij tot Jezus gaan
;

Jezus neemt de zondaars aan.

5. O dit geeft mij nieuwen moed
Bij de grootheid van mijn' zonden;
Door zijn godd'lijk offerbloed

Heeft Hij mijn rantsoen gevonden.

Nu kan ik er vast op gaan
Jezus neemt de zondaars aan.

6. Ja, nu spreekt mijn hart mij vrij,

Wie bij God mij aan mogt klagen

;

Die eens vonnist over mij

,

Die heeft zelf mijn' schuld gedragen
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Dat mij niets verdoemen kan
Jezus neemt de zondaars aan

!

, Jezus neemt de zondaars aan

,

Mij ook heeft Hij aangenomen
,

Mij den hemel opgedaan;

Dat ik zalig tot Hem komen

;

En op dien troost sterven kan;

Jezus neemt de zondaars aan!

153.

Mei. : O dass ich tausend Zungen.

1

.

Ik heb den regten grond gevonden

,

Die nu mijn anker eeuwig houdt;

Dien vond ik in des Heilands wonden,
Waarop mijn hart gerust vertrouwt;

Deez' grond blijft onbeweeglijk staan,

Als aard' en hemel ondergaan.

2. Zoodanig is zijn teer erbarmen,
Dat al 't verstand te boven gaat.

Werpt zich een zondaar in zijn' armen,
Zoo breekt Hem 't hart, en Hij weet raad;

Ook breekt Plem 't hart, wanneer Hij ziet,

Dat d' arme ziel nog van Hem vliedt.

3. God wil niet , dat wij gaan verloren
,

Maar dat wij zullen zalig zijn

;

H ij werd hierom als mensch geboren

,

Smaakt' onzen dood , leed onze pijn

,

En klopt nu aan een ieders hart

,

Yan dag tot dag, met liefdesmart.

4. O afgrond, die al onze zonden,
Door Christus dierb'ren dood, verslindt!

Hier wordt de wonde regt verbonden,
Zoodat men geen' verdoem'nis vindt,

Wijl Jezus bloed steeds voor ons pleit:

Barmhartigheid ! barmhartigheid

!

5. Op dezen grond wil ik ook blijven,

Zoo lang mijn ligchaam adem heeft;

De drijfveer van al mijn bedrijven

Is Hij , Hij zelf , die in mij leeft

,

Tot ik eens zing voor zijnen troon

Op een' volkomen zuiv'ren toon.
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154.
Mei.: Ringe recht, wenn Gottes Gnade.

1« Liefste Heiland! uw' genade

Is veel grooter, dan men denkt,

Als Gij aan een' arme made
Uw verdienst en vriendschap schenkt.

2. 'k Heb beklemd, ontelb're reizen,

Naar den regten grond gehaakt;

Maar geen mensch wist m' aan te wijzen
,

Wie de zondaars zalig maakt.

3. Onverwachts kreeg ik te hooren

:

Jezus Christus is de man

!

Dat trof zoo mijn hart en ooren

,

Dat ik 't niet beschrijven kan.

4. Hem, die, overdekt met wonden,

Zich reeds als verloren acht,

En nog worstelt met de zonden

,

Wordt het losgeld toegebragt.

5. Ja
,
genade voor genade

Stroomt op mij uit Jezus hart;

Jezus bloed kwam mij te stade,

Dit was 't einde van mijn' smart.

155.

Mei.: Eigene melodie.

1. Mij is erbarming wedervaren!

Barmhartigheid is mij geschied

!

Dit moet m' onwaard'gen wonder baren

,

Mijn ijdel hart begeerde 't niet.

Nu weet ik het en ben verblijd

,

En roeme de barmhartigheid!

2. Verderf en toorn is 't loon der zonden,

Maar God wil mij genadig zijn

;

Met Hem verzoend , aan Hem verbonden

,

Maakt mij het bloed des Zoons nu rein.

Dit heb ik van mijzelven niet:

Mij is barmhartigheid geschied

!

3. Nu zal 'k mij in mijn God beroemen

:

Hij wil genade en geen regt

!

Dit kan ik
,
ja , ontferming noemen ,
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Dit is het wat Gods woord mij zegt.

Ik buig mij neer en ben verblijd,

En roeme de barmhartigheid.

4. Dit zal geen schepsel mij ooit rooven,

Dit is en blijft mijn een'ge hoop;

Op die erbarming zal 'k gelooven

,

Zij is de baan waarop ik loop;

Door haar verdraag ik in den nood

,

Op haar juich ik zelfs in den dood.

5. O God, die rijk zijt in erbarmen!
Neem uw' erbarmiug niet van mij,

En leid door uwen Geest , mij armen
,

Tot 'k in den hemel bij U zij

;

Daar roem ik, met een bemelsch lied:

Mij is barmhartigheid geschied

!

156.
Mei.: Mijn Heiland nimrat die Sünder.

1. Mijn Heiland neemt de zondaars aan
,

Die , met een zwaren last van zonden
,

Zoo raadloos als mistroostig staan

En nergers rust of redding vonden
;

Die zich en God een gruwel zijn
,

Benaauwd , beangst, vol vrees en pijn,

Daar HoreVs vloek in 't hart hun dondert

En reeds ter straf heeft afgezonderd.

Voor altijd was 't met hen gedaan

,

Nam Jezus hen niet vriend'lijk aan.

2. Zijn hart, zoo teer als 't moederhart,
Dreef van zijn' troon Hem naar beneden

;

Hem drong der zondaars vloek er smart

,

AU vloek in onze plaats te treden.

Hij zonk ter neer in onzen nood

,

En smaakte mijn' en uwen dood. —
Nu is 't volbragt; zijn dierbaar leven
Heeft Hij tot ons rantsoen gegeven.
Hij heeft de vrijstad opgedaan
En neemt nu d' anno zondaars aan.

3. Thans is zijn uitgebreide schoot

Een' vrijplaats voor gejaagde harten

;

Hij spreekt hen vrij van vloek en dood

;
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Hij zelf verbindt z' in hunne smarten.

Hun angst, met al hun zondenheir

,

Kaakt in het grondelooze meir

Van zijn vergoten bloed verzonken.

Zijn Geest, die mild hun wordt geschonken,
Leert ieder blij deez' echo slaan

:

Ja , Jezus neemt de zondaars aan

!

4. Zoo draagt Hij hen voor 's Vaders troon

In zijn' met bloed besprenkeld' armen.
De Vader ziet z' in zijnen Zoon

,

En neigt zich tot hen met erbarmen.
Uan is de mensch den hemel waard

,

En wordt voor 's Vaders kind verklaard

;

Hem wordt Gods hoogste schat gegeven

,

En ook de deur van 't eeuwig leven

Wordt hem met blijdschap opgedaan.

Waarom? De Heiland nam hem aan!

5. O kondt gij Hem in 't harte zien,

Hoe 't met den zondaar is bewogen

!

't Zij hij nog poogt , zijn' hand t' ontvlién

,

Of dat hij komt met schreijend' oogen.

Gij vindt Hem in Zacheus huis.

Denkt om den moordenaar aan 't kruis.

Den tollenaar wilt niet vergeten
,

Noch haar , die bij Hem neergezeten
,

Genade zocht met traan op traan.

Hij neemt de snoodste zondaars aan.

6. Ja, denkt g' aan Petrus' groote schuld,

Aan Paulus en den stokbewaarder,

Dan wordt u 's Heilands groot geduld

En zondaarsliefde nog veel klaarder.

Hoe vriend'lijk, met wat liefdestraal

Aanschouwde Hij hen altemaal,

En dacht niet aan hun wanbedrijven!

Zoo is Hij nog (en zal 't ook blijven)

Vermoeide zielen toegedaan

;

Die roept Hij, ja, die neemt Hij aan.

7. Komt dan , o zondaars , klein en groot

,

Met allen , die hun' vloek beweenen
,

Tot Hem, die niemand van zich stoot,

Wanneer zij 't maar in 't harte meenen.

Geen zondaar is voor Hem te slecht

;
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Zoo als gij zijt, zijt gij Hem regt.

Waarom wilt g' in den kerker leven
,

Daar u een Heiland is gegeven ?

Waarom wilt gij verloren gaan ?

Kom , want ook u neemt Jezus aan.

8. Komt, komt beladen en gebukt,

Zoo goed gij kunt, en wilt niet schroomen !

Komt maar, hoe zwaar ook neergedrukt;

Gij wordt, ook kruipend', aangenomen.
Ziet , hoe zijn hart u openstaat

;

Ziet , hoe 't u te gemoete slaat

!

Hoe lang heeft Hij , met groot verlangen
,

üp u gewacht , om u t* ontvangen !

Kom , worm ! waar wilt gij anders gaan ?

Bij , Hij alleen neemt zondaars aan.

9. Denk niet: Het is nog tijds genoeg.

Het goede mag mij thans gebeuren

;

God , hoop ik , zal toch niet zoo vroeg

Mij sluiten zijn' genadedeuren;

Neen, denk veeleer: Hij is reeds moe
Van roepen. Grijp dan schielijk toe

De dood kan snel u overkomen.
Hij roept u; hebt gij 't niet vernomen?
Die voor uw' schulden heeft voldaan

,

Neemt u met open' armen aan.

10. Ai trek ons liever aan uw' borst

,

O Gij Ontfermer , vol meêdoogen !

Verwek den honger en den dorst

In hen , die U te mijden pogen.

Toon hun , bij hunne zielesmart

,

Uw liefderijk, doorstoken hart,

Op dat hunn' binnenst' ingewanden
In liefd' ontvonken en ontbranden!
Ach , kond' elk zeggen : 't is gedaan

;

Mij, ja ook mij nam Jezus aan!

157.

Mei.: Der lieben Sonne Licht und Pracht.

. O heildag, die het hart verblijdt!

O heug'lijk zalig leven,

Wanneer ons, reeds in dezen tijd,
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De zonden zijn vergeven
Door Jezus dierbaar bloed

,

Waardoor Hij heeft geboet,

Voor onze schuld , en hart en geest

Nog daag'lijks reinigt en geneest.

2. De vrede Gods , het hoogste goed

Van neergedrukte harten
,

Komt, als een zegenrijke vloed,

Verzachten onze smarten;

Brengt troost, rust en gena,

Zoo rijk'lijk, vroeg en spa,

Dat leed en treuren wordt gestaakt

,

En 't hart des hemels vreugde smaakt.

3. Wat- dan bewerkt , dat schaamt' en smart
Zich met de vreugd vereenen?

Het komt wijl een begenadigd hart

Nog dikwerf hier moet weenen

,

Indachtig allermeest,

Wat mensen men is geweest

,

En wijl de vreugde, die 't nu voedt,

Gekost heeft 's Heilands dierbaar bloed.

4. Dit maakt, dat men niet anders kan,
Dan diep zich nederbuigen

,

En zijnen Heer en Melpersman,
Met tranen, dank betuigen.

Want alles , wat men heeft

,

Ook dat men nu herleeft,

Dat is gena, die Hij verwierf,

Die voor ons , overtreders , stierf.

5. O heilstaat, zonder wederga!
O voorregt , nooit volprezen

!

Want uit die volheid van gena
Stroomt kracht om te genezen
Elk lijden , dat ons treft

,

Tot ons de dood verheft.

Ja, 's Lams verdienst'lijk offerbloed

Komt ook in 't graf ons nog te goed.

6. Het strekt der hoop tot onderpand
Van 't eeuwig heil en leven,

Dat ons , in 't hemelsch vaderland

,

Van God eens wordt gegeven.

Het nieuw Jeruzalem
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Weergalmt dan van die stem

:

Lof zij het Lam, voor ons geslagt,

Wiens bloed dit heil heeft aangebragt!

158.

Mek: Nun freut euch , lieben Christen.

1

.

Verheugt u , Christenen , te zaam
,

Dat wij van vreugde springen

;

Laat ons getroost in 's Heeren naam
Met lust en liefde zingen

,

Hoe God aan ons heeft welgedaan

Door wond 'ren , die nu voor ons staan

,

Zoo duur door Hem verworven.

2. Ik lag geboeid in 's duivels magt
En in den dood verloren

;

Mijn' zonde trof mij dag en nacht,

Waarin ik was geboren.

Ik zonk steeds dieper in het kwaad;
Ja nooit deed ik een' goede daad

,

Door zonde heel bevangen.

3. Mijn' werken hadden geen gewigt;

Ik was geheel verdorven

;

Mijn wil weerstond Gods hoog gerigt,

Voor 't goeddoen heel gestorven.

De wanhoop riep met open' mond,
Dat mij de dood te wachten stond,

En 'k moest ter helle zinken.

4. Maar God had reeds van eeuwigheid

Mijn jammer ga geslagen

,

En mij genade toegezeid

Door gunst'rijk welbehagen.
Hij toond' zijn vaderlijk gemoed
En gaf aan mij het grootste goed

,

Dat Hij mij ooit kon schenken.

5. Hij sprak tot zijnen lieven Zoon;
't Is tijd , om ons t' erbarmen.
Vaar heen uit onzen hemeltroon

,

En zijt het Heil der armen.
Red hen uit hunnen zondennood,
Verslind' voor hen den bitt'ren dood

,

En laat hen met U leven

!



142

6. De Zoon voldeed aan 's Vaders woord
;

Hij kwam tot mij op aarde

En uit een' zuiv're maagd hervoort,

Die dus mijn' Broeder baarde,

Hij wend' zijn' magt in stilheid aan
,

Als knecht kwam Hij ten dienste staan
,

Om 's duivels magt te breken.

7. Hij sprak: Houd u aan mij, o ziel!

Dan zult gij u verblijden

,

Wijl ik voor u in smarte viel

,

En nu voor u zal strijden.

Ik ben voor u, gij zijt voor mij

;

Daar ik ben , zult ook wezen gij

,

Geen vijand zal ons scheiden.

8. 'k Voldoe voor u en stort mijn bloed

,

Men zal mij 't leven rooven

,

En uit dit lijden spruit u 't goed
,

Dit moet gij vast gelooven.

Ik geef mijn leven in den dood

,

Mijn' onschuld redt u uit den nood ;.

Dies zult gij zalig worden!

9. Ik keer tot mijnen Vader weer,

'k Verlaat dit sterflijk leven
,

En als ik heerlijk triomfeer,

Zal ik den Geest u geven

,

Die u in smart met troost verkwikt,

U maakt tot mijnen dienst geschikt,

En zal ter waarheid leiden.

10. Al wat ik deed en heb geleerd,

Moet gij ook doen en leeren

,

Opdat Gods rijk zoo word' vermeerd

,

En men zijn' naam moog' eeren.

Ai, volg geen raenschelijk gebod!

Dit voert en trekt u af van God

,

Deez' zijn mijn' laatste lessen.

159.

Mei.: Lobt Gott, ihr Christen allzugleich.

1. Verlossing! o wat blij geklank!

Door Jezus uitgewrocht.
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Dat ieder Hem zing' lof en dank

,

Die ons door 't bloed vrij kocht.

2. Verlossing! ja de Heiland boet

Voor zondaars aan het kruis.

Nu kan, wie Hem gelooft, door 't bloed

Gaan in zijns Vaders huis.

3. Verlossing! ja het is gewis.

De schuld is afgedaan.

Nu is bij God vergiffenis

;

Hij neemt de zondaars aan.

4. Verlossing ! Jezus magt bevrijdt

Van 's Satans slavernij.

Hij is in eiken nood, in strijd,

Ons met zijn' hulp nabij.

5. Verlossing ! ja 't is nu gewin

,

Te sterven in den Heer.

Men gaat daardoor ten hemel in
;

Ons schaadt de dood niet meer.

160.
Mei. : Nun bitten wir den heiligen Geist.

1. Wat onze zielen bevrijdt van schuld

En onze harten met lust vervult,

Is 't geloof in Jezus
,

Dat onze zonden
Volmaakt verzoend zijn door zijne wonden
En door zijn bloed.

2. Zijn' doodsgedaante word' ons niet oud,

En bij zijn' tranen zij 't hart niet koud;
Daarbij moet het branden
En zalig leven

In Hem, die 't misdrijf ons heeft vergeven
,

En elders niet.

3. Wie op bet offer van 't Lam vertrouwt

,

Die heeft gewis niet op zand gebouwt

,

Maar op eenen rotssteen

,

Die stand zal houden

,

Wanneer de wereld eens zal verouden
Gelijk een kleed.

4. Maar wie zijn eigen werk legt ten grond
En waant , dat hij het heil daardoor vond

,
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't Welk de Heer om niet geeft

,

Die wordt tot schanden

En blijft gekluisterd in vreemde banden

,

Verspilt zijn heil.

5. God wil den zondaar genadig zijn

En maakt van schuld zijn geweten rein

Slechts om Jezus Christus»

Die voor de zonden

Heeft een rantsoen door zijn bloed gevonden,

Aan 't kruis gestort.

6. Veracht nu iemand Gods eigen' Zoon,

Zoo is 't gewis zijn verdiende loon,

Dat Gods toorn en gramschap

Op hem blijft rusten.

O zalig zij , die den Zoon hier kusten

Naar Gods gebod

!

161.

Mei.: Freu dich sehr, o meine Seele.

1. Zoo waarachtig, als ik leve,

Spreekt de Heer , ik heb geen' lust

In des zondaars dood. Ik geve
Hem het leven , vreed' en rust.

Jezus heeft een moederhart

;

Onze jammer baart Hem smart;
Niemand kan 't zoo sterk begeeren

,

Als Hij zelf, dat w' ons bekeeren.

2. Neen, geen herder is te vinden
Voor 't verdwaalde schaap dan Hij

,

D' arine zondaars zijn zijn' vrienden
;

Ja, zaagt gij zijn hart regt vrij,

Hoe 't uit liefde tot u brandt;

Zaagt gij , hoe Hij zijne hand
Uitstrekt, om u gansch t' ontheffen

Van uw' schuld; hoe zou 'tu treffen.

3. Onuitbluschb're liefdevlammen

!

Gij zijt sterker dan de dood.

Zegenstroomen , nooit te dammen

!

O welk een genadeschoot

!
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't Groot heelal is klein daarbij
,

D' ingang staat voor ieder vrij.

Hier, hier is (wie kan meer wenschen ?)

Ruimt' en plaats voor alle menschen.

Jezus-liederen.

162.
Mei.: O dass ich tausend Zungen.

1. 'k Bemin U zeer, o vriend'lijk Wezen!
Mijn schat, mijn kleinood, mijn sieraad!

Dat Gij mijn' liefde nu moogt lezen

In elke neiging, woord en daad.

Uw' schoonheid
,
ja uw dood , uw bloed

Is 't voorwerp van mijn' liefdegloed.

2. 'k Wil U beminnen , o mijn leven

!

Als mijn, getrouwsten boezemvriend.

Gij hebt mijn' schulden mij vergeven

,

Ten blijk, dat Gij mij teer bemint;

Ik ben met vreugd uw eigendom,
En Gij zijt mijn Bloedbruidegom.

3. Maar 'k had reeds eer U moeten kennen

,

Ach! waarom leerd' ik dit zoo laat?

Gij kondt niet vroeger mij gewennen
Aan uwe liefde. Welk een smaad!
'k Erken mijn' schuld , en 't is mij leed,

Dat ik niet eer werd overreed.

4. O Gij , die zelf mij wildet banen
Den weg tot God , o dierbaar Lam

!

Vervul mijn' oogen nog met tranen

,

Mijn hart met reiner liefdevlam,
.

Opdat mijn geest
,
gedwee en stil

,

Zich steeds moog' buigen naar uw wil.

163.

Mei.: Lobt Gott, ihr Christen allzugleich.

1 . Daar is maar één , uit aller tal

,

Van minnenswaardigheid.
't Is Jezus, dien ik kiezen zal,

Voor tijd en eeuwigheid.

lü
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2. Aan Jezus heb ik , wat ik wil

,

In alles overvloed;

Ik leef uit zijne volheid stil,

En heb het hoogste goed.

3. Door zijn' genade ga ik voort

Op 't naauwe levenspad.

Zijn zegen volgt mij, naar zijn woord,
Tot in des hemels stad.

4. Hij kroont mij met barmhartigheid,

Hoewel ik ben 't onwaard;
Hij kleedt mij met regtvaardigheid

,

En leidt mij hemelwaart.

164.
Mei.: Seelenbrautigam.

1. 'k Ga in 't Heiligdom
Tot mijn* Bruidegom.
Heer! hier komt een uwer kranken,

Om , al weenend* , U te danken
,

Wijl Gij door uw' dood
Mij vertroost in nood.

2. Uwer liefdegloed

Geeft mij kracht en moed.

Drukt Gij mij eens aan uw harte,

Dit verzacht all' angst en sraarte.

O wat laaf'nis leit

In uw' vriend'lijkheid!

3. Ware Mensch en God

!

'k Vind mijn zielsgenot

In uw' menschheid, bloed en lijden;

Dat 's mijn troost door alle tijden;

'k Yrees geen ongeval

In het jammerdal.
4. 't Waar geloof, in kracht,

Kan mij , dag en nacht

,

Tegen 's werelds list versterken

;

'k Heb dan zin in goede werken
,

Die, in U gedaan,

Ook voor God bestaan.

5. Wen ik weenen moet,
Zal uw' tranenvloed
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Mijner oogen vocht verzeilen

En voor God verdienst'lijk stellen;

'k Staak dan mijn geween

En ben wèl te vreên.

6. Ben ik regt verheugd

't Strekt TT mee tot vreugd.

Brengt een misslag mij tot treuren

,

Gij komt spoedig, m' op te beuren.

AÜ' mijn' vreugd en smart

Deel ik met uw hart.

7. 'k Volg U gaarne na,

Hoe 't mij immer ga.

Wil men daarom mij versmaden

,

O dat zal mij nimmer schaden.

Yolgt niet d' eerekroon

Op dien spot en hoon?

8. Welk een' eeuwigheid

Is voor mij bereid

!

'k Ben hier zalig in 't vertrouwen
,

Maar dan zal ik. U aanschouwen
,

U , mijn schat , mijn roem
,

Schoonste Saronsbloem

!

165.
Mei. : Ioh zinge dir mit Hers ivnd Munri.

1. Hoe zijt gij mij zoo innig goed,

Mijn Hoogepriester , Gij

!

Hoe kost'lijk, krachtig is uw bloed,

Hoe maakt het mij zoo blij !

2. Als mijn geweten beven wil,

En 'k bang van verre sta;

Dan maakt uw bloed mij weder stil

,

En schenkt mij Gods gena.

3. Heb ik gestruikeld hier en daar,

Dat 'k schier versagen moet

,

Wat neemt ' van mij den last zoo zwaar ?

Alleen uw kost'lijk bloed!

4. Uw bloed stilt mijne diepe smart
Door zijne kracht altijd,

En het versterkt mijn zwervend hart

Tot nieuwen ernst en strijd.

30*
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5. O zaal'ge staat, mijn zin verzinkt

In der erbarming grond

,

Mijn ziel, die uit Gods bronnen drinkt,

Juicht met een blijden mond!
6. Als wolken voor de zond en wind

Moet mijne zond' nu vliên

!

Gij spreekt: „Wees stil in mij, mijn kind!

Gij moet op Mij slechts zien!"

7. Zoo zie ik dan op U alleen
,

Mijn God, mijn troost, mijn deel!

Aan mij wil ik niet denken , neen

,

In U is al mijn heil!

166.
Mei.: Herzlicli thut mich verlangen.

1. Ik leg mijn schuld op Jezus,

Dat vlekk'loos Lam van God,
Hij draagt die en bevrijdt mij

Van zonde, zalig lot!

Ik leg mijn vloek op Jezus

,

Hij wascht mij van mijn kwaad

,

Tot, door Zijn bloed zoo dierbaar,

Geen vlek in mij bestaat.

2. Ik leg mijn zorg op Jezus,

In wien Gods volheid woont,
Hij heelt al mijne wonden

,

Hij , die mijn ziel verschoont.

Ik leg mijn smart op Jezus

,

Mijn moeite en mijn nood

,

En vindt bij Hem verligting,

Zijn liefde is zoo groot.

3. Ik leg mijn ziel op Jezus

,

Die brandend naar Hem dorst,

Zijn regterhand omhelst mij
,

'k Leun op zijn dier'bre borst.

*k Bemin den naam van Jezus,

Immanuël , mijn God,
Meer kost 'lijk dan robijnen

,

Meer zoet dan aardsch genot.

4. Ik wensch te zijn als Jezus,

Die mij zoo teeder mint

;
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Ik wensch te zijn als Jezus
,

Gods eigen dierbaar kind.

Ik wensch te zijn met Jezus

,

In 't zalig hemelhof,

Daar zing 'k met heil'ge Eng'len

Mijn Redder eeuwig lof.

167.

Mei.: VYunderbarer König.

1. Ik sta vol verbaasdheid.

Heer ! wat zal ik zeggen

,

Wanneer ik ga overleggen

,

Dat Gij , heilig Wezen

,

Waarvoor Cherubijnen

Sidd'ren met de Serafijnen

,

Bezig zijt, — Om met vlijt

Zielen op te zoeken,

Die U schand'Jijk vloeken.

2. Wij zijn vol gebreken.

Dat zijn onze gaven

;

Want wat hebben arme slaven ?

Dat naamt Gij tot oorzaak,

Dat heeft U gedreven,

U voor ons ten dood te geven.

Liefste Heer! — Men vall' neer.

Yan geen' sterflijk wezen
Wordt Gij ooit volprezen,

3. Is het moog'lijk ? Zouden
Niet zelfs uw' vijanden

Door uw' liefdegloed ontbranden

,

Als zij tot U nad'ren?
Wie U komt ontmoeten

,

Smelt weg , weenend' aan uw' voeten.

Ja , voorwaar !
— Wonderbaar

Zijn uw' liefdestralen.

Haar kracht kent geen' palen.

4. 's Werelds wijzen moeten
Zwijgen van deez' dingen,

Waarvan d' arme zondaars zingen.
d' Eenvoud kan gevoelig

Uwe min beschrijven;
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Allen, die in d' armoe blijven.

Zijn in staat , — d' Overmaat
Van uw1

dierb're schatten

In het hart te vatten.

5. Dat is mijn' versterking,

Ben ik eens neêrslagtig;

Uw' troost is dan in mij magtig.

Gij hebt mij verkoren,

'k Waar geheel verdorven

,

Waart Gij niet voor mij gestorven,

En daarom ,
— Bruidegom !

Kunt Gij mij niet haten,

ISToch mij ooit verlaten.

6. Groote Vriend der zielen

!

Wie zou kunnen zeggen : •

'k Heb den grond eerst moeten leggen

Tot die zaal'ge vriendschap ?

Gij moest alles maken

,

En nu zult G' ons ook bewaken.
Ja, o ja! — Uw* gena
Zal uw' zondaarsscharen

Tot aan 't eind bewaren.

168.

Mei.: Meinen Jezum lass ich nicht.

1. Ik verlaat mijn' Jezus niet,

Waar zoud' ik iets beters vinden?
Al, wat vergenoeging biedt,

Heb ik in mijn' Teerbeminden;
Rust en vreugde, troost en licht,

Vind ik in zijn aangezicht.

2. Hij is mijn en ik ben zijn;

Liefde heeft ons zoo verbonden.

'k Vind mijn heil in Jezus pijn,

In zijn' kruisdood, bloed en wonden.
Dat 's de grond , waarop ik bouw
En onwankelbaar vertrouw.

3. Sluit ik mijner ziele Man
In mijn hart, om te genieten,

Wat men hier genieten kan

,
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'k Laat dan dankb're tranen vlieten.

Ja, één zucht, naar Hein gedaan,

Doet al mijn gebrek vergaan.

169.

Mei.; Xun bitten uiir den Heiligen Geist.

1. Ja, dier'bre Heer! uw nabijheid maakt,

Dat 't harte stroomen van vrede smaakt

,

En uw liefde-aanblik maakt ons zoo blijde

,

Dat juichen ziele en ligchaam beide

Van dankbaarheid.

L\ 't Is waar, ons ligchaamlijk ooge ziet

Uw aanschijn, vol van genade, niet;

Toch kan onze ziele uw gunst ervaren

,

Gij kunt U wonderlijk openbaren

,

Ook ongezien.

3. Och waar 'k toch altijd , bij dag en nacht

,

Op 't zoet genot uwer gunst bedacht

!

Hoe gelukkig waren dan al mijn dagen
,

De ziel en 't ligchaam kon altijd vragen

:

Wie is als Gij ?

4. Barmhartig, teeder, langmoedig zijn,

Gedurig redden uit schuld en pijn
,

Heelen , stillen, troosten, verblijden, zeeg'neh,

En onze zielen als Vriend bejeeg'neu

:

Dat is uw lust!

5. Ach geef toch, Heer! aan uw kost'lijk heil

Ons alle dagen volkomen deel,

En laat onze zielen zich altijd schikken,
Uit nood en liefde op U te blikken
Van dag tot dag.

6. En als wij weenen , vertroost ons weer

,

Breek door de deuren, gelijk weleer,

Laat uw beeld ons altijd voor oogen zweven,
En laat in ons uw verborgen leven

Steeds krachtig zijn.

7. Opregtheid, waarheid, eenvoudigheid,
Dat zij ons sieraad ten allen tijd,

En de zaal'ge troosting uit uwe wonden
Bewaar' ons vrede te allen stonden

,

Bij vreugd' en leed!
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8. Zoo gaan wij tot in de hemelpoort

Vernoegd in U, gelijk kind' ren ,
voort;

Moeten ook de oogen nog somtijds dauwen,

Als maar het harte op U vertrouwen

En stil zijn kan.

9. Gij reikt ons, Heer! uw doorboorde hand

En geeft uw bloed als een dierbaar pand

,

Dat wij met beschaamdheid ons nederbuigen

,

Maar ook met tranen van vreugde juichen:

Halleluja!

170.

Mei.: Eins ist noth, ach Herr dies eine.

1. Ja, één ding is noodig, Heere!

Geef dat dit mijn deel moog zijn!

Dat mijn ziel dit steeds begeere:

's Werelds boeijen doen mij pijn

,

Waaronder mijn ziele blijft kwijnen en smachten,

En vrucht'loos het reine genoegen verwachten

;

Maar heb ik dat ééne, dien rijkdom, dien schat,

Dan heb ik veel meer dan heel de aarde bevat!

2. Zoek, mijn ziel! gij zult het vinden, —
Bij het schepsel niet, o neen;

Laat het aardsche u niet verblinden

,

Dring door 's werelds neev'len heen:

Waar God en de menschheid zich zamen ver-

eenen
,

Ja, daar is de volheid der vreugde verschenen

;

Daar vindt gij het noodigst , dat duurzaam ver-

heugt
,

Een eeuwige bronwei van naamlooze vreugd.

3. Juich , mijn ziel ! u is beschoren

't Heil dat alle heil omvat

,

Dat Maria heeft verkoren
Toen ze aan Jezus' voeten zat;

Ja, toen zij ontgloeide van hemelsch verlangen

Om 't eeuwige leven door Jezus te ontvangen

;

Zij kende haar Heiland, zij hecht zich aan Hem.
Geef acht dan, mijn ziel! als Hij spreekt, op

Zijn stem.
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4. Ja, ik wensch dit heil te vinden.

Heer ! dat ik uw eigen zij !

'kWil mij gansch aan U verbinden:

Geef U zelv' geheel aan mij !

Hoe velen, verblind, uw baniere verlaten

,

Ik wil U beminnen, de zonde steeds haten
;

Bij U zijn de woorden des levens, o Heer

!

Ach ! dat ik slechts U en niets anders begeer'

!

5. Bron van wijsheid en genoegen!

Leer mijn wil , door uwe kracht,

Volgzaam naar uw wil zich voegen

:

Wees mijn licht in donk'ren nacht!

Laat ootmoed en eenvoud mijn harte regeren,

En hemelsche wijsheid tot zaligheid leeren .

Wie U leerde kennen, zijn duisternis zwicht,

Wie U heeft gevonden, vond wijsheid en licht!

6* Zou ik 't Gods gerigt niet schromen
Zonder U, mijn hoogste goed!

Maar alle angst wordt mij ontnomen
Door uw schuld'loos ^offerbloed.

Regtvaardiging is voor den zondaar verworven,

Gij zijt, o mijn Heiland ! voor mij ook gestorven
;

En ik heb verwonnen, daar Gij voor mij streedt,

Ik word met de kleedren uws heils overkleed !

7. Op dan uit den slaap der zonden

!

Op ! naar Christus' beeld ontwaakt

!

Hij is heeler mijner wonden

,

Mij tot heiliging gemaakt!
Ach, dat ik steeds leere, godzalig te hand'len,

Getrouw naar het voorschrift van Jezus te wan-
d'len

,

De zonde verachten en 't wereldsch genot;

Te leven een leven in Christus met God !

8. Heer ! laat me uw gena beveirgen

!

U verlang ik, U alleen,

Gij die 't heilige der heil'gen

Met uw bloed zijt ingetreên

;

Daar hebt Ge eene eeuw'ge verlossing gevonden,
En mij van de boeijen des satans ontbonden.
Ik juich in mijn vrijheid, bevrijd door den Zoon,
En 't kinderlijk: Abba ! klimt op tot Gods troon.

9. "k Durf het hoogst geluk verbeiden

,
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Mijne vreug heeft paal noch perk.

Jezus voert me in rijke weiden,

En voleindt in mij Zijn werk.

Wat zou mijn geluk op deze aarde vermeêren,
Wen Jezus als koning mijn hart blijft regeren ?

Niets kan mij doen vreezen : geen afgrond ver-

vaart

Als 't oog des geloofs op den Middelaar staart.

10. Jezus! Dien ik heb gevonden,

U, op Wien ik mij verlaat

,

Heiland! wil inijn hart doorgronden,

Of 't opregt voor U bestaat.

Ach , wil op de paden des levens mij voeren,

Laat zonde noch satan mijn harte beroeren;

Dat Gij slechts mijn licht en mijn levensvreugd

Dit ééne is noodig ! ach schenk dit aan my !

171.

Mei.: Meinen Jezum lass ich nicht.

1. Jezus is de zoetste naam,
Die den menschen is gegeven

,

Zonder weerga en bekwaam,
Om den geest te doen herleven.

Ja, een naam, die wijd en zijd,

Gods geloovig volk verblijdt.

2. Jezus is mijn schat en deel,

d' Artsenij voor al mijn' zonden

;

Jezus doodstrijd heeft geheel

Mijnen vloek en dood verslonden.

Zalig wie op Hem vertrouwt

,

Die heeft op een' rots gebouwd.
3. Jezus is mijn' heilfontein

.

Mijn genezing, troost en leven.

Jezus zoenbloed maakt mij rein

,

En verdrijft het angstig beven.

Voelt g' u krank, vol pijn en smart,
Drukt maar Jezus naam op 't hart.

I. Jezus is de levensboom,
Kijk belaan met hemel vruchten.
Jezus drenkt, als met een' stroom,
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Hen , die out genade zuchten

,

Wilt gij blijd' en zalig zijn,

Zoekt uw heil in Jezus pijn!

172.

Mei.: Eigene melodie.

1. Jezus! mijn verblijden!

Troost en hoop in lijden!

Gij mij heil! mijn licht!

Welk een bang verlangen

Blijft de ziel nog prangen ,

Waar Gr' uw' troon niet sticht!

Menschenzoon Uit 's Vaders troon

!

Mij ook deedt G' uw liefde blijken;

Niets kan U gelijken.

2. Wijkt dan, ijd'le schatten!

IJ wil ik omvatten

,

Jezus! Gij mijn lust!

Nietig' eer der wereld

,

Hoe beglansd, bepereld!

Gun mijn hart zijn rust.

Lijden, nood, Kruis, smaad noch dood,

Niets moog' ooit dat hart verleiden

,

Mij van Jezus scheiden!

3. Droefenis ! wijk henen

,

Jezus is verschenen:

Vreugde brengt Hij meé.
Allen , die God minnen

,

Daagt, uit droef beginnen,

Blijdschap, wèl uit wee.
Zij mijn lot. Hier hoon en spot,

Echter blijft Gij , ook in 't lijden
,

Jezus! mijn verblijden.

173.

Mei.: Herr und Aelt'ster deiner Kreuzgemeine.

1. Liefde, die den mensch eens, naar Gods beelde,

Schiept in ware heiligheid

,

En , toen hij in 's vijands misdaad deelde

,
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't Heil voor hem weer hebt bereid

;

Liefde , die , eer ik nog was geboren

,

Tot uw eigendom mij hebt verkoren
;

Liefde ! Gij hebt m' overreed

,

Ja , Gij trekt m' als een magneet.

2. Liefde , die een mensch werdt om te lijden

,

In mijn' plaats en mij ten goê

;

Liefde , die voor mij hebt willen strijden

Met den dood , tot stervens toe

;

Liefde , die voorwaar aan 't kruis gestorven
,

Daardoor leven voor mij hebt verworven

;

Liefd', ik dank U voor uw' pijn,

En wil eeuwig d' uwe zijn.

3. Liefde, die mij lief hebt boven maten;
Liefde, die zelfs voor mij bidt;

Liefde , die mij nimmer zult verlaten

,

Maar behouden, als uw lid;

Liefde, die uw bloed voor mij laat spreken,

Tot, wat sterflijk is, zal zijn bezweken;
Liefde! Gij, gij blijft mijn staf,

Tot Gij m' opwekt uit het graf.

4. Liefde, Gij vervult mijn hart en zinnen,

Ach! uw juk is zacht en ligt;

Liefd' ! ik moet U tederlijk beminnen

;

Op U blijft mijn oog gerigt.

Liefde! ja, Gij hebt mij ingenomen;
Gij verkwikt mijn hart door zegenstroomen

;

Liefd' ! ik geef m' aan U ; doe vrij

Al, wat U behaagt, met mij.

174.

Mei. : Eigene melodie.

1. Mijn ziel, aanbid Immanuël
En zijne wonderen vertel.

Maar ach ! Zijn* heerlijkheid en trouw
Te roemen , is deez' aard te naauw.

2. De gansche schepping is niet meer
Dan eene schaduw' van den Heer;
Hem te volprijzen , heeft natuur

Te weinig kleur, te weinig vuur!
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3. Hij is het Brood, waarbij men leeft,

De Wijn, die vreugd' en sterkte geeft;

De ziel ontvangt met liefd' en dank
Zijn vleesch als spijs, Zijn bloed als drank.

4. Is Hij een Boom, Zijn bladeren

Genezen , redden , heiligen
;

Wat vrucht stelt toch de Spruit' ten toon

,

Hij , Davids Wortel en ook Zoon.

5. Is Hij een' roos , waar 's zulk een geur

Op Sarons velden , zulk een kleur ?

Hem zeeg'nen als de Lelie

De dalen , want Hij zegent ze.

6. De Wijnstok vult met kracht de rank.

Zoo leeft ze en brengt ook vrucht met dank.

O mijne ziel, in Christus dring

Ter eeuwige vereeniging!

7. Hij 's \ Hoofd, elk zijner leden leeft

Door 't geest'lijk leven , dat Hij geeft

;

Zijn volk daar boven en beneên
Is door Zijn Geest en liefde één.

8. Hij 's mijn Fontein , Hij reinigt mij

Van zond* en dood maakt Hij mij vrij

,

Ja , 't bloed en water uit Zijn zij

Geneest, verzoent, regtvaardigt mij.

9. O Smeltvuur , zuiver , maar behoud
In uwen smeltkroes 't echte goud

!

Herschep uw beeld in mijn gemoed

,

Vertreed het schuim met uwen voet.

10. Hij is een Rots die eeuwig staat,

Die nimmer wankelt of vergaat

,

Wiens levenswateren met ons gaan
Op onze reis naar Kanaan.

11. Hij is de Weg tot 't hoogste Goed,
Een weg, geteekend met Zijn bloed;

Hier zal ik wand'len in geloof,

Tot ik mijn' God in Zion loof.

12. Is Hij de Deur, 'k ga door Hem in;

O welk een rijkdom, wat gewin!
Een Paradijs aan Gods. rivier!

Alleen Zijn' schapen weiden hier.

10. O Hoeksteen , kost'lijk , dierbaar , zoet

,

Ik bouw mijn' hemel op uw bloed

!
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Op dezen grond zal 'k eeuwig staan
,

Geen magt des vijands kan mij schaan,

13. 'k Aanschouw des Tempels majesteit;

Daar binnen, welk een heerlijkheid!

'k Sla 't oog , zoo vaak ik biddend kom

,

Op dezes Tempels heiligdom.

14. O Morgenster , verdrijf den nacht!

Breek door de schaduw met uw kracht

!

Ik zie uw heerlijkheid van verr'

:

Hoe schoon blinkt Gij , o Morgenster

!

15. Gij Zonne der geregtigheid

,

Uw baan is vreugd' en heerlijkheid

,

Ga op den volken , rijs omhoog

,

Verdrijf den nacht, de tranen droog!

18. Och dat 'k U reeds in glorie zag
Als Zonne van den eeuw'gen dag,
En U aanschouwd' (o zalig lot!)

Als mijnen Heer en mijnen God

!

175.
Mei.: Wie schön leuchtet der Morgenstern.

1. O Jezus, Jezus! 's Vaders Zoon,
Mijn Broeder op den hemeltroon,
Mijn blijdschap uit den hoogen

!

Gij weet, dat ik niets valschs verdicht*

't Is klaarder voor U, dan het licht

Aan 's hemels ruime bogen.

Niets, Heer

!

Is meer,

Hier op aarde, Mij van waarde ; 'k Zal U minnen,
Heiland! met mijn hart en zinnen.

2. Maar 't krenkt mijn' ziel en 't baart mij smart,
Dat ik niet meer met heel mijn hart.

In liefdevuur kan gloeijen.

Ik vind van dag tot dag, o Heer!
Dat, hoe 'k U min, dies nog te meer
Mijn' liefd' tot U moest groeijen.

Zijt mij

Steeds bij-;

Laat uw' zegen, Als een' regen, Mij besproei)en
;

Zoo zal mijne liefde groeijen.
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3. Mijn' ziel bereik' dat heerlijk doel.

Dat ik U, Heer! met rein gevoel

Naar uw gebod moog' minnen

!

Want niets, dat d* aard' in zich bevat,

Van pracht, van wellust, eer of schat,

Verbijstert meer mijn' zinnen.

Niets, Heer!
Kan meer.

Onder 't lijden, Mij verblijden, Of behagen,

Dan uw' liefd' in 't hart te dragen.

4. Gij hebt, o Heer, uw' grootsten lust

Aan die tf mint, Gij schenkt hem rust,

Vervrolijkt zijn geweten :

Het ga hem, zooals 't wil, op aard',

Hij zal na 't kruis, dat nu bezwaart,

Zijn' rampen haast vergeten.

O ja,

Hierna
Zal zijn lijden In verblijden Eens verkeeren

;

Dan zal hem geen' smart meer deren.

5. Geen oor heeft immer dat gehoord,

Geen oog gezien noch opgespoord,

Geen' tong kan ooit beschrijven,

Wat vreugd, wat hemelheerlijkheid

Daar boven voor hen is bereid,

Die in uw' liefde blijven.

Wie kan
Iets van
Al die schatten Ooifr bevatten Of waarderen,
Die Gods gunst ons zal vereeren.

5. Dies zal, o Jezus ! mij voortaan
Die zorg alleen ter harte gaan.
Dat ik U, Heer! moog' minnen,
En 'k alles, dat aan U behaagt,

En daar uw heilwoord van gewaagt,
Volbreng met ziel en zinnen,

Tot Gij

Eens mij

Na mijn sterven Doet beërven 't Zalig leven
Waar nooit angst noch smart doet beven.

7. Daar zal ik, Heer! uw' lieflijkheid

En 't hemelsch brood, voor mij bereid,
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In reine liefde smaken

;

Daar zal 'k uw vriend'lijk aangezigt

Aanschouwen in het helderst licht;

Geen' vrees zal mij genaken
Voorwaar
Zal daar,

Na mijn strijden, Mij verblijden 't Zegevieren

En de levenskroon.mij sieren.

176.
Mei.: Herr Jesu, Gnadensonne.

1. O Jezus! Zon van klaarheid,

Waarachtig levenslicht

Laat leven, licht en waarheid

Mijn schaamrood aangezigt

Door uwe gunst verblijden,

En mij van angst bevrijden

:

Heer! treed niet in 'tgerigt.

2. Vergeef mij mijne zonden
En werp die verre heen;

Uw' gramschap zij verslonden

Door uw' barmhartigheên.

Ach ! laat uw1

vredegaveu

Mijn' arme ziele laven!

O Heer! hoor mijn' gebeên,

3. Wil uit mijn hart verdrijven

Het aangeboren kwaad

,

Laat mij het onderschrijven

Dat ik zal met der daad

Mij in uw' dienst begeven,

En U ter eere leven,

Wijl Gij mij gadeslaat.

4. Heer! wil uw werk verrigten,

En zet het in mij voort,

Wil mij geloove geven,

Heer , door uw' Geest en woord

;

Wil mij geloove geven,

Dat ik aan U moog
1

kleven,

Spijt Satans menschenmoord.

5. Drenk mij uit uwe stroomen,

Dood zonden in mij, Heer,
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Mijn' lusten wil betoonen,

Opdat ik, meer en meer,

Der wereld af raoog' sterven

En naar het vleesch verderven,

Maar leven U ter eer.

6. Uw' liefd', aan mij geschonken,

Kweek in mijn' boezem aan;

Wil mij te meer ontvonken

Om daarin vast te staan,

Om, naar uw welbehagen,

Standvastig mij te dragen,

Op 's levens regte baan.

7. O Heer! wil mij versterken,

Mij kracht en moed verleen

;

Dit zijn genadewerken

,

Die werkt uw Geest alleen

;

Want mijne wufte zinnen,

Mijn laten en beginnen

Zijn vol weêrspannigheên.

8. Dus , Bronaêr van genade,

Getrouwe Hemelheer!
Bevrijd mijn' ziel van schade,

Vernieuw mij meer en meer,

Laat mij naar uwe wetten

Gestaag mijn' gangen zetten,

Help mij, uw' naam ter eer.

177.

Mei.: Ich dank dir schon, durch deinen.

1. O Zielelicht ! volzalig Heer;
Wiens liefd', aan mij gebleken,

Zoo groot is. dat ik nimmermeer
Daarvan naar eisch kan spreken

!

2. Geef, dat er niets in mijn gemoed
Dan uwe liefde wone,

Dat ik uw teed'ren liefdegloed

Acht' als mijn schild en kroone.

3 Hoe vriend'lijk, zalig, zoet en schoon

Zijn uwe liefdeblijken

!

Als ik die smaak, o Davids Zoon !

Moet alle droefheid wijken.

11
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4. Mijn troost, mijn schat, mijn heil, mijn licht.

Mijn eenig goed, mijn leven!

Toon mij uw gunstrijk aangezigt:

'k Heb mij aan U gegeven.

5. In U alleen is ware rust

En reine vreugd te vinden

;

Geef dat ik, Heer! met nieuwen lust

Mij moog' aan TJ verbinden.

6. Uw' goedheid zag mij telkens aan,

Gij deedt mij tot U komen

;

Eer dat ik had iets goeds gedaan,

Hebt Gij mij aangenomen.
7. Laat mij uw' liefd' in mijnen stand,

O Heer ! gestaag verzeilen

;

Wijk ik ter regt'- of linkerhand,

Wil mij in 't spoor herstellen.

8. Laat toch uw licht, o zalig Heer!
Zich over mij verspreiden,

En laat uw' trouwe nimmermeer,.

O Jezus ! van mij scheiden

!

178.
Mei.: Nun danket alle Gott.

1. O Zoon van God, wiens trouw,

In hemel en op aarde

,

Geen' tong, geen' eng'len-stem

Ooit prijzen kan naar waarde!
Ik dank U , Heer ! dat Gij

Een mensch werdt in den tijd

,

Opdat ik door uw' dood

Wierd van den dood bevrijd.

2. Uw naam kan mijn gemoed
Verkwikken en verblijden.

Als 'k aan dien naam gedenk,
Dan heb ik zaal'ge tijden.

Geen liefelijker naam
Werd ooit van mij gehoord

,

Dan Jezus naam , die steeds

Mijn hart en ziel bekoort.

3. O Jezus ! waardste schat

!

Gij vult mijn hart met vreugde.
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Geen naam, die mij ooit? meer

,

Dan Jezus naam verheugde.

Hoe kan ik treurig zijn,

Daar Jezus mij als held

,

Die zalig maken wil

En kan , is voorgesteld.

4. Uw naam, uw naam alleen

Kan doode zondaars wekken

;

't Geloof in dezen naam
Kan alle schuld bedekken.

Gij neemt mijn' misdaad weg;
Gij hebt mijn' schuld voldaan,

En schrijft mij met uw bloed

In 't boek des levens aan.

5. Wanneer mijn' arme ziel

Bedroefd is en verlegen,

Is Jezus naam mijn troost,

Mijn toevlugt, heil en zegen,

Ja zelfs mijn' artsenij

In krankheid, angst en nood

;

Uw naam alleen verdrijft

De vreeze voor den dood.

6. Gij, Jezus! zijt mijn weg,
Verlossing, licht en leven;

Gij zijt de waarheid zelv',

Tot wijsheid mij gegeven
En tot regtvaardigheid.

Mijn'' heiligmaking is

In U , waardoor ik kom
Tot d' eeuwig' erfenis.

7. Ik leef alleen in U

;

In U wil ik ook sterven.

Dan zal d' ontbonden' ziel

In U den hemel erven,

Dit erfdeel hebt Gij mij
,

Verworven door uw bloed :

O Jezus ! wie U heeft

,

Die heeft het hoogste goed.

w
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179.
Mei.: Eigene melodie.

1. Rocsni, wereld! uw' schatten,

G-ij kunt niet bevatten,

Hoe rijk ik wel ben.

\k Heb alles verloren,

Maar Jezus verkoren,

Wiens rijkdom ik ken.

2. Nu ben ik de Zijne,

Zijn goed is het mijne,

Dat maakt mij zoo rijk

!

En zoo zal ik blijven,

Als gij met uw' schijven

Verzinkt in het slijk.

3. \k Mag juichende roemen,
m

Den rijksten mij noemen

:

Weg wereldsch goed, wijk

!

Mijn schat is geborgen,

Ik heb niet te zorgen

:

'k Ben bedelend rijk!

180.
Mei.: Valet will ich dir geben.

1. Schat boven alle schatten,

O Jezus! mijn kleinood!

Laat mij U steeds omvatten,

Mijn Bruigom, blank en rood

!

Ik houd hier in mijn harte

Een' plaats voor U gereed,

Wijl Gij door uwe smarte
Mij redt uit smart en leed.

2. In U, ja in uw' wonden
Ontmoet ik 't ware licht.

Hadd' ik dat niet gevonden,
'k Zou voor Gods aangezigt

Niet kunnen staan of blijven

.

Zijn toorn zou m' in den gloed

Van 't eeuwig wraakvuur drijven
;

Nu reinigt mij uw bloed.



lbo

181.

Mei.: Wie schön leuchtet der Morgenstern.

1. Wat is het lief -lijk: voor mijn oor,

Als ik den lof der wonden hoor,

Waardoor wij zijn genezen!

Mijn hart springt op van lust en vreugd

,

Mijn lijf en ziel zijn hoog verheugd,

O Jezus , nooit volprezen !

'k Zing nu,

Voor ü,
Van uw lijden , t' Allen tijden , Eeil'ge wonden,

!

Zalig, wie U heeft gevonden.

2. 'k Weet , sedert ik mij grondig, ken
,

Dat ik zeer arm en slecht nog ben

;

'k Moet mij van harte schamen.
Doch waar, waar vind ik troost en rust,

Dan in uw hart? Dies is 't mijn lust,

Mijn plaats daar te beramen.
Voorwaar

!

Aldaar
Vindt een' made Gods genade Overvloedig

;

Ach, wat is uw hart langmoedig

!

3. Hallelujah! prijs, eer en magt
Zij U, o Lam! steeds toegebragt;

Gij, Gij hebt ons verkoren,

Ons met uw eigen bloed gekocht
En hart en ziel aan TJ verknocht;
Wij zijn door U herboren.

Heilig!

Zalig

!

Hoog verheven Is het leven Onzer zielen,

Zie ons dankbaar nederknielen.

4. Wat ben ik onuitspreek'lijk blij,

Om dat er hoop is, dat Gij mij

Xog naar uw' zin zult maken,
En dat ik, als uw eigendom,
O wonderschoone Bruidegom

!

Uw heil volmaakt zal smaken.
'kWil nu
Slechts U,
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O mijn leven ! Steeds aankleven, Als een kranke,

Maar niet minder vruchtbare ranke.

182.

Mei.: Wie schön leuchtet der Morgenstern.

1. Wat pronkt die morgenstar met glans,

Vol heil, aan 's hemels hoogen trans,

Uit Jesse voortgekomen!

Gij, Davids Zoon, uit Jakobs stam,

Dien ik ten Heer en Bruigom nam,

Gij hebt mijn hart genomen.

Hoe goed,

Hoe zoet.

Schoon en heerlijk, Hoe begeerlijk, Hoog verheven

Zijn de gaven U gegeven

!

2. O mijn' onschatb're zielekroon

!

Gods en Maria's wonderzoon!

O hooggeloofde Koning!
Met vreugde zing ik U ter eer,

Uw heilig woord, uw' reine leer

Is meer dan melk en honing.

Dies zal

Ik al

Uw' genaden En uw' daden Vrolijk prijzen

En uw werk in mij bewijzen.

3. O Heer! stort diep in mijn gemoed
Uw* goddelijken liefdegioed

;

Wil mij genade schenken,

Dat ik standvastig in U blijv',

Dat mij geen onheil van U drijv'

Noch mijne ziel moog* krenken.

Laat, Heer!

Nog meer
Vreugde bloeij en, Liefde groeijen, Laat ons beiden
Zelfs de schicht des doods niet scheiden.^

4. Van God komt mij een vriend'lijk licht,

Als Gij mij met uw aangezigt

Genadig aan wilt blikken.

O Jezus! o mijn hoogste goed!

Uw woord, uw geest, uw vleesch en bloed.

Mijn' ziel geheel verkwikken.
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Maak mij,

Heer ! blij

;

Help mij armen Uit erbarmen Help genadig,

Op uw woord kom ik gestadig.

5. God Vader, die mij hulp bereidt,

Gij woudt mij reeds van eeuwigheid

In uwen Zoon beminnen.

Uw Zoon is zelf mijn Bruidegom,

Ik ben zijn' bruid, zijn eigendom;

Geen smart ontrust mijn' zinnen,

W^l Hij

Aan mij

't Hemelsch leven Eens zal geven ; O daar boven

Zal mijn hart Hem eeuwig loven!

6. Zingt, zingt met eerbied onzen Heer,

Doet 't snarenspel ter zijner eer

Met gulle vreugde hooren

;

Prijst Jezus op verheugden toon,

Miin bruidegom, zoo wonderschoon;
Dit zal Hem wis bekoren.

Ja zingt

En springt;

Wil uw' reijen Vrolijk leien; Dankt den Koning,
Die den hemel heeft ter woning.

7. Wat toch mijn smart zoo juichen doet,
Het is omdat mijn hoogste goed
Geen' aanvang kent noch palen

;

Hij zal mij, zijnen naam tot prijs,

Opnemen in het paradijs;

Dies mag ik zegepralen.

Ach ja,

Kom dra,,

Kroon zoo heerlijk,Onwaardeerlijk,Met verlangen
Wacht ik, om U ras t' ontvangen.

183.

Mei.: Wer nur den lieben Gott.

1. Weg! spreek mij niet van goud of schatten
,

Van pracht en schoonheid dezer aard'

;

Al, wat de wereld moog' bevatten,
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Is in mijn oog geen' blijdschap waard.

En waarnaar ook een ander haak'
,

Ik vind in Jezus mijn vermaak.

2. De wereld met haar' ijdelheden

Vergaat, de schoonheid raakt te niet;

De tijd, die nimmer wordt verbeden,

Vernielt het alles, wat men ziet.

Eu waarnaar ook etc.

.3. In Jezus vind ik al mijn' vreugde,

Mijn goud, mijn' schat, mijn' hoogsten lust,

In Hem mijn oog zich vaak verheugde,

In Hem vindt mijne ziele rust.

Eu waarnaar ook etc.

4. Hij is alleen mijn licht en leven,

De waarheid zelf, het eeuwig woord,

De boom, die mij zal voedsel geven,

De rots der eeuwen, die mij schoort.

En waarnaar ook etc.

5. Hij is de Koning aller eeren,

Hij is de Heer der heerlijkheid

;

Hij kan mijn smart in vreugd verkeeren,

Hij heeft mij eeuwig heil bereid.

En waarnaar ook etc.

6. Geen' magt kan zijne sterkte dwingen
;

Zijn rijk zal door geen' tijd vergaan
;

Zijn troon kent geen' verwisselingen,

Maar zal in eeuwigheid bestaan.

En waarnaar ook etc.

7. Nooit is zijn rijkdom te doorgronden
;

Zijn schoon gelaat, al wat men ziet,

En al wat aan Hem wordt gevonden,
Verandert of veroudert niet.

En waarnaar ook etc.

8. Door Hem kan ik ten hemel streven

En worden aan zijn' glans gelijk,

Hij zal mij zooveel schatten geven,
Dat ik word' onuitputbaar rijk.

En waarnaar ook etc.

9. Al moet ik dan hier veel ontberen,
Zoo lang ik zwoeg in 't aardsche stoi

;

Geen nood! Hij zal mij mild vereeren

Met heil in 't heerlijk hemelhof.
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't Is Hij , naar wien alleen ik haak
;

Ik vind in Jezus mijn vermaak.

184.
Mei. : Seelenbrautigam.

1. Wie is toch voor mij,

Jezus! zoo als Gij ?

Onder allen uitverkoren!

Hulp van hen, die, als verloren,

Hijgen naar Gods vree!

Hun deelt Gij U meê.

2. Leven, dat den dood,

Opdat G' uit den nood
Mij verlostet, wildet smaken

!

Gij wist 's afgronds band te slaken,

En bragt mij tot God.
Welk een zalig lot!

3. Koning en Profeet!

Priester , naar Gods eed

!

Wil mij met uw schepter groeten,

Laat mij zitten aan uw' voeten

,

Als Maria , Heer !

En zie op mij ueêr.

185.
Mei.: Eigene melodie.

1. Wie wijst, in 't aardsch gewemel
En 's werelds wisselloop,

Den weg ons naar den hemel

,

Als 't einddoel onzer hoop ?

Wie stiert ons doen en pogen,

Waar nietig overleg

En schijn ons houdt bedrogen ?

De Heer: Hij is de Weg.
2. Wanneer w' in 't duister dwalen,

De laatste scheemring zwicht,

Hoe zult G' ons dan bestralen,

O kennis! met uw licht?

Geen nood! een stroom van klaarheid
Daalt van Gods eeuwigen troon;
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Want Christus is de Waarheid,
Hij, d' eengeboren Zoon.

3. Wie sterkt in- nood en lijden,

Wen moedloos 't hart versaagt,

Ons 't uitzigt op verblijden,

Als eens de morgen daagt?
Wie stilt elk angstig beven;

Geeft zelfs in 't sterven kracht?

's Is Christus : Hij is 't Leven,

Die ons daar boven wacht.

4. Weg, W^aarheidszon en Leven

!

Verheven Menschenzoon

!

Uw' naam zij d' eer gegeven,

Voor al uw hulpbetoon.

Blijf ons den heilvveg wijzen;

Uw waarheid licht' ons voor

;

Uw leven, daar w' U prijzen,

Leid' ons in 't effen spoor

!

186.
Mei. : Eins ist Noth, ach Herr.

1. Zie Maria neergezeten

En bedacht op zielsgenot!

Zij wou van niets anders weten

,

En verkoos het zaligst lot.

Haar hart was begeerig, te hooren de woorden,
Die 't binnenste van haar zoo lieflijk bekoorden.

Haar' ziel zonk in Jezus, beminde Hem veel;

In Hem vond zij 't goede, het kost'lijkste deel.

2. Smachtend hijgt ook mijn verlangen

Naar mijn' Jezus gansch alleen.

Gun m', o Heer! U aan te hangen,

Tot ik mij met U vereen.

Schoon velen, omkeerend', U schandelijk verlieten,

Ik blijf aan uw' voeten, en wil U genieten.

Uw woord is toch leven, kracht, balsem en Geest,

Waardoor d' allerkrankste voor eeuwig geneest.

3. Wat, wat zoud' ili meer begeeren ?

Overstroomt mij niet een vloed?

'k Zie U eeuwig triomfeeren

In het Heil 'ge met uw bloed.
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Dus hebt Gij mijn' eeuw'ge verlossing gevonden

En mij van mijn' schulden en straffen ontbonden,

'k Zie d' ingang des hemels geopend voor mij,

Een 1

woning des vredes, waar 'k mij in verblij.

Heiligmaking;,

187.
Mei. : Die Tugend wird durcii's Kreuz.

J . De zoetste stand , het heiligst leven

Spruit uit de waar' eenvoudigheid.

Het hart, aan Jezus ééns gegeven,

Blijft onder 's Geestes wijs beleid.

De nieuwe mensen , naar God geschapen
,

Regeert , breekt door de valschheid heen

,

En weet, men waak' of moge slapen,

Gestaag den Heiland natetreen.

2. D' eenvoudigheid kent geen' sieraden

Dan 's Heilands overkost'lijk bloed;

Zij wandelt trouw langs d
: enge paden,

En kweekt de waarheid in 't gemoed.

Dan doet de mensch gewisse treden,

En tracht zijn' Heer gelijk te zijn

;

Kleeft hem iets aan van ijdelheden,

't Is hem een onverduurb're pijn.

3. D' eenvoudigheid wil naar niets trachten,

Dan naar 't bezit van 't goede deel

;

't Geen and'ren vrij geoorloofd achten,

Dunkt haar ligt onrein of te veel,

De Geest, nooit moed' ons t' onderrigten

,

Doorstraalt het hart met licht en regt,

En leert de ziel haar' ware pligten:

Die lessen zijn volmaakt en echt.

4. Een arme zondaar, vol vertrouwen,

In waar' eenvoudigheid gekleed,

Is met eerbiedigheid t' aanschouwen,
Wijl hij zijn doelwit nooit vergeet.

Wat zijn toch lampen, die niet branden ?

Wat baat een valsche maagdenschijn ?

D' eenvoudigheid weet van geen banden,
En laat de wereld wereld zijn,



172

188.
Mei.: Lobt Gott ihr Christen allzugleich.

1. God zegt: inijn zoon, geel' mij uw hart,

Dat is mij lief en waard
;

Gij hebt geen' rust, maar niets als smart,

Zoo lang gij 't zelf bewaart.

2. Mijn Vader! 'k geef U dan mijn hart,

Het zij uw eigendom.

't Is onrein en in zond' verward
,

Maak t' U ten heiligdom.

3. Schenk mij , o Lam Gods ! vol geduld

,

Om uw' regtvaardigheid

,

Kwijtschelding van mijn' zondenschuld

En ware heiligheid.

4. God Heil'ge Geest, wijd Gij mij nu
Tot uw' gemeenschap in

:

O werd' ik zondaar toch door U
Vernieuwd in hart en zin

!

5. Maak van mijn hart uw' tempel, Heer!

Bewoon het ongedeeld

;

Versier het, tot uw' roem en eer,

Met Jezus heilig beeld.

6. Weg wereld! weg all' ijdelheid!

Weg zond 1

! ik volg niet meer

;

Mijn hart zij nu alleen gewijd

Aan mijnen God en Heer!

189.
Mei. : Wachet auf, ruft uns die Ötiinme.

1. Heil'ge Jezus! mij ten leven,

Ter heiligmaking mij gegeven,

Hoe heerlijk zijt G' in heiligheid!

Hemelsch voorbeeld! al de luister

Van Eng'len-heiligheid wordt duister.

Bij 't licht van uwe heiligheid.

O Gij, zoo onbesmet!

Gij zijt mijn hoofd en wet.

Heil'ge Jezus

!

O heilig mij !

Dat ik als Gij
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In hart en wandel heilig zij.

2. 's Vaders wil was boven allen,

O Jezus! steeds uw' welgevallen,

Gij zweegt voor Hem op alles stil.

Och ! mogt al mijn' levensdagen,

Wat Hem behaagt, ook mij behagen

Mijn wil zich voegen naar zijn' wil,

Dat ik met al mijn lust

In zijnen wil berust;

Hoor mijn zuchten

!

O heilig mij !

Dat ik als Gij

In alles onderworpen zij.

3. Steeds arbeidzaam, vol van zorgen,

Waart G' altijd bezig van den morgen
Tot aan den laten avondstond

;

?

s Vaders wil was daags uw* spijze,

't Gebed uw' nachtrust, Hem ten prijze

,

Och ! dat G* ook mij nooit ledig vondt,

Maar werkzaam nacht en dag,

Waar ooit uw oog mij zag;

Leer mij waken

!

O heilig mij,

Dat ik als Gij

Ook in mijn* roeping wakker zij.

4. Welk een' liefde, wat meêdoogen,
Wat teederheid blonk in uw' oogen,

Wat minzaamheid in uw gelaat.

Haters zelfs zoowel als vrienden,

Elk mogt U willig, vaardig vinden

Tot troost of hulp, met raad en daad.

Ach! waar' die minzaamheid
Ook in mijn doen verspreid

;

DierVre Heiland

!

O heilig mij,

Dat ik als Gij

In al mijn' omgang minzaam zij.

5. Gij, o Jezus! Gij onschuldig
Verdroegt het scherpste leed geduldig,

Gij scholdt niet weder wie U schold

;

D' eer.uws Vaders aan te randen,
Mogt uwen ijver doen ontbranden,
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Gij zweegt, wanneer 't uw' eere gold.

Geen terging stoord' uw* rust,

Vergeving was uw' lust.

Lieve Jezus

!

heilig mij,

Dat ik als Gij

Zachtmoedig, graag vergevend zij.

Ootmoed deed U, Heer der heeren

!

Den lof van menschen ligt ontberen,

Uws Vaders eere zocht Gij maar.

Waar men aardschen roem of voordeel

Ooit voorkeur gaf, uw wikkend oordeel

Bestuurde juist den evenaar.

Gij, die geen' hoogheid zocht,

Hoe groot G' ook wezen mogt,

Gij, <T ootmoed zelf,

O heilig mij,

Dat ik als Gij

Voor God en mensch ootmoedig zij.

Reine Jezus ! geene togten

Van 't vleesch, geen' driften overmogten
De reinheid immer van uw hart.

Kuischheid heerscht' in al uw' leden,

Nooit waart Gij door begeerlijkheden,

Of lusten, in haar' strik verward.

Uw doen was naar Gods wet,

Uw denken onbesmet.

Reine Jezus

!

O heilig mij
,

Dat ik als Gij

Ook rein van hart en wandel zij.

Matig in uw' levenswijze

Mat U de rede drank en spijze,

Nooit dartelheid of lekkernij

,

Niets dat meer uw' honger stilde

,

Dan 't doen van 't geen uw Vader wilde

,

Dit was uw' spijs, uw' lekkernij.

In zelfverloochening

Vondt G' uw' verzadiging.

Heil'ge Jezus!

O heilig mij
,

Dat ik als Gij
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In drank en spijze matig zij.

9. Heil'ge Jezus! vorm mijn* leden,

Mijn krachten en begeerlijkheden,

Dat aan mij alles U gelijk'

,

't Oog in 't zien , de voet in 't wand'len
;

Dat in mijn denken, spreken, hand'len

,

In alles uwe beeldt'nis blijk'.

Hervorm vooral , volmaak
Mijn hart naar uwen smaak.
Heil'ge Jezus!

O heilig mij

,

Tot ik als Gij

Geheel volmaakt en heilig zij.

190.
Mei. : Hier legt mein Sinn sich vor dir.

1. Hier legt mijn' ^iel zich voor U neder,

Mijn geest zoekt II, o Jezus ! weder.

Laat uw verkwikkend aangezigt

Naar mijn* ellende zijn gerigt.

2. Ik voel mij heel en al bedorven
;

Ach, waar' mijn oude mensch gestorven !

Ach, werd, door 't zien op uwen nood,

Mijn' eigenliefd', o Heer! gedood!

3. Ontruk m' aan alle hinderpalen
;

De nieuwe mensch moet zegepralen.

Breek mijn' natuur, en maak mij vrij,

Opdat ik waarlijk heilig zij.

191.

Mei.: Nun sich der Tag geendet hat.

Ik ben een zondaar, arm en klein

;

'k Heb geen' de minste magt.

'k Waar' gaarne heilig, schoon en rein

;

Maar mij ontbreekt de kracht.

U, Heer! wijd' ik mijn' zwakken mond;
Als Gij mijn tong bestiert,

Dan is mijn' reed' eerst regt gegrond,

Daar z' uw' verdiensten viert.
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3. Hier is mijn oog, hier is mijn oor,

Dat 'k U daarin bespeur'

!

Verlicht mijn oogen en doorboor

Mijn' ooren aan uw' deur!

4. Mijn denken, weetlust, mijn verstand,

En wat mijn' ziel vermag,
Blijv' steeds aan U alleen verpand

En onder uw gezag!

5. Hier is mijn ligchaam , ziel en geest

!

Bereid mij tot een vat

,

Dat Gij, omdat Gij 't zelf geneest,

Kunt leggen bij uw schat.

6. En ziet uw oog nog iets aan mij

,

Dat Gij , Heer ! niet verdraagt

;

Neem 't weg, verdrijf, ja dood het vrij,

Wijl 't mij dan ook mishaagt.

192.

Mei.: Es ist gewisplich an der Zeit.

1. In 't hemelrijk zal niemand gaan,

Hij worde dan herboren;

Zoo niet, hij gaat, bij allen waan,

Dan waarlijk eens verloren

;

Al 't geen uit vleesch geboren is,

Erft zonde, dood, verdoemenis.

Gods Geest moet ons herscheppen.

2. Zal men met God, het hoogste goed,

B<eeds hier vereenigd leven

;

Hij moet ons lust en kracht en moed
Door zijn' genade geven,

Wijl slechts zijn godd'lijk evenbeeld

Voor Hem bestaat en ons vereelt.

Dat moet Hij in ons scheppen.

3. O Vader der barmhartigheid !

't Geen Jezus heeft verworven
,

Toen Hij ter onzer zaligheid

Aan 't kruishout is gestorven

,

Ons weer met U bevredigd heeft;

Hij , die nu eeuwig , eeuwig leeft

,

Schenk ons dat uit genade.
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4. Uw goede Geest herschepp' ons hart,

Opdat in 't hart versterve

De zonde, die ons slaafsch benart,

Och ! schenk ons 't eeuwig erve

,

Dat wij, bewogen door uw woord,

't Welk reeds met schrik de ziel doorboort,

Ons heil bij U slechts zoeken.

5. Wilt Gij ons door uw heilrijk woord
En door uw' Geest bekeeren;

Wij willen dan , o God , die 't hoort

!

Met mond en hart U zweren,
Niet meer in valsche zekerheid

,

Maar in geloofs standvastigheid

Getrouw voor U te wand'len.

6. O Vader ! neem ons gunstig aan

!

Gij wilt ons, hoe vermeten
Van uw' bevelen afgegaan

,

Toch weer uw' kind'ren heeten

,

Als ons uw Geest vernieuwt, verwekt,

En 't hart tot al het goede trekt

Door heilgeloof en liefde.

7. Wij zullen dan aan 'tgeen G' ons schenkt,

Nog des te vaster kleven

,

Wijl Gij aan ons in liefde denkt,

Zal 't hart U nooit begeven

;

Opdat wij , naar uw evenbeeld

Hervormd en met uw' gunst bedeeld,

Als nieuwe scheps'len wand'len.

8. Dat dan, o Vader! uw' gena
Geheel ons leven dekke;
Noch doemschuld ons terneder sla,

Noch straf ons schrik verwekke.
Verzeker ons hier van den prijs,

Bewaard in 't hemelsch Paradijs

Als 't erfdeel uwer kind'ren.

193.

Mei.: Jesu, komm doch selbst zu mir.

1. Jezus! kom en leef in mij,

Opdat ik regt zalig zij

;

12
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Blijf in mi] , o Zielenvriend !

Want Gij hebt mijn hart verdiend.

2. Duizend en weer duizendmaal

Zucht ik om een' liefdestraal

;

'kHeb, 'tgeen Gij niet zijt, verzaakt,

Wijl uw' liefd' alleen mij smaakt.

3. 's Werelds eer en hoogste lust

Stelt mijn hart geenszins gerust

;

Uw' nabijheid, Heer! alleen

Stelt mijn' arme ziel tevreên.

4. Aller eng'len pracht en glans

,

Al hun' vreugd in 's hemels trans

Gaan mij buiten U niet aan
;

Zonder U moest' ik vergaan.

5. Ik verander als uw' bruid

,

Nimmer van mijn vast besluit

;

Ik blijf d' uw', en door den dood

Komt mijn' ziel in uwen schoot.

194.

Mei.: Ringe recht, wenn Gottes Gnade.

1. Jezus! naar wiens naam w' ons noemen,

Gij weet, wie wij allen zijn,

Of 't genot waarop wij roemen,

Waarheid is, of slechts een schijn.

2. Heer! doe elk zich onderzoeken,

Of opregt zijn hart het meent;
Leer ons ieder denkbeeld vloeken,

Dat zich niet met U vereent.

3. Gij moet uw' gemeente maken
Naar uw' zin; want haar gelaat,

Zij het goed, of zij 't te laken,

Brengt U roem, of schand' en smaad.
4. Oordeel, Heer! bij tijds ons harte,

Eer Gij onze Regter wordt,

't Afdoen maakt veel grooter smarte,

Als het lang wordt opgeschort.
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195.

Mei.: Freu dich sehr, o raeine Seele.

1. Komt, ontsluit uw hart en ooren

,

Komt , opdat gij nioogt verstaan

,

Wat door hen, die regt behooren

Tot Gods kind
?

ren , dient gedaan.

Zij belijden met den mond
En gelooven uit den grond

Yan hun hart , terwijl zij trachten

,

Goed te doen met al hunn' krachten.

2. Zalig zijn die need'rig leven,

Arm zijn in hun' geest en oog,

Nimmer eer zich zelven geven

,

Maar God danken , die omhoog
Praalt in volle majesteit

,

Hun is 't Hemelrijk bereid

,

God zal hen met glorie kroonen

,

Die zich hier ootmoedig toonen.

3. Zalig die in 't hart verslagen

,

Heilig zijn met smart vervuld,

Die beseffen en beklagen

Hun' en hunner naasteu schuld

,

Die ootmoedig met geween
Daag'lijks naar Gods zetel treên

;

Hun zal God , en in dit leven

En hierna , vertroosting geven

!

4. Zalig zijn zij , die zachtmoedig
Dragen 't kwaad hun aangedaan

;

Die, schoon vaak gehoond, toch goedig,

Nooit den smader tegenstaan

;

Die niet zoeken eigen' wraak,
Maar bevelen God hun zaak;
Zulken doet zijn' hulp verwerven,
Dat zij 't aardrijk zullen erven.

5. Zalig zijn , die telkens streven

Naar geregtigheid en trouw

,

Zoo dat al hun doen en leven

Op geweld noch onregt bouw'.
Die aan billijkheid en regt

Zijn onwrikbaar vast gehecht,

12*
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Geldzucht en bedrog versmaden
,

Zal God met zijn goed verzaden.

6. Zalig zijn die zich erbarmen
Over 's naasten jammerlot

;

Die, meêdoogend voor den armen,
Smeekend naderen bij God

;

Die hun bijstaan met hun raad,

Hulp betoonen met de daad,

Zullen weder hulp ontvangen
En barmhartigheid erlangen.

7. Zalig zijn die, rein bevonden,

Toonen, dat zij zijn bereid,

Gansch afkeerig van de zonden,

Tot opregte heiligheid;

Wier gebaarden, woorden, daan

Met geen* vlekken zijn belaan
;

Die het kwaad met ijver mijden,

Zullen zich in God verblijden.

8. Zalig zijn die vrede maken;
Die dat zoeken met de daad,

Dat men steeds in alle zaken
Vliede tweedragt, strijd en haat;

Die niet slechts aan and'ren raan,

Dat men vriendschap aan moet gaan,
Maar ook zelf naar vrede trachten

,

Zal God als zijn' kind'ren achten.

9. Zalig zijn die moeten dulden

Smaad, vervolging, angst en pijn,

Daar zij nogtans buiten schulden

Hier omtrent bevonden zijn.

Schoon hun kruis zij zwaar en veel,

God bepaalt hun maat en deel.

Hij zal hen hierna beloonen,

En met eeuwig' eer bekroonen.

10. Heer, bestuur Gij steeds mijn' treden,

Sta mij hier op aarde bij

,

Dat ik al die zaligheden

,

Uit gena deelachtig zij !

Geef, dat 'k need'rig van gemoed,
U vaak klagend val te voet,

Graag mijn' haat'ren wil vergeven

En opregt godzalig leven.
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11. Laat mij d' armen staag verkwikken
En steeds zuiver zijn van hart;

Hun , die twisten , vree beschikken
,

Bij U zijn in vreugd en smart.

Vader, schenk mij van uw' troon

't Vast geloof in uwen Zoon

;

Wil mij door den Geest versterken

Dat ik jaag naar goede werken.

196.
Mei. : Nun danket alle Gott.

1. Laat, Heer! zoo lang ik hier

In 'tjammerdal moet leven,

Uw' tegenwoordigheid

Mij, als de lucht, omgeven;
Ik weet van troost noch rust,

Noch van vermaak voor mij,

Ten zij ik dit gevoel:

Mijn Heiland is nabij.

2. Laat mij uw* ranke zijn,

Versierd met ware druiven,

Eenvoudig, ongeveinsd,

Opregt gelijk de duiven,

Onnoozel in het kwaad,
Maar wijs in 't goede deel

;

Getrouw in 'tgeen Gij wilt,

't Zij weinig of 't zij veel!

3. Ach, zegen al mijn doen,

Mijn' woorden en gedachten;
Geef mij, door uwen Geest,

Moed, wijsheid, lust en krachten

,

Opdat hier mijn gedrag
U zij tot eer en prijs,

Tot ik, naar U gevormd,
Verschijn' in 't Paradijs.

197.
Mei. : Jesu, meines Lebens Leben.

1. Mij naar alles' stil te voegen,
Hoe veracht en bitter 't schijn';
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Zonder woorden, met genoegen,

Aller knechten knecht te zijn

;

Nooit te pralen met mijn' gaven,

Nooit om menschenroem te slaven

;

Heer! ik zoek bij U alleen

Deze wijsheid met gebeên.

2. Leer mij stil op paden wand'len,

Waar uw oog alleen mij ziet

;

Stil verdragen, zwijgend hand'len,

Al ziet mij de wereld niet.

Jezus! Gij kunt, door uw' leering,

Harten vormen tot bekeering;

Bron van ootmoed! leer Gij mij,

Stil, ootmoedig zijn als Gij.

3. Schoon 'k, vergeten, ongeprezen,

Bitsen hoon te lijden had

;

Schoon 'k mijn' broed'ren vreemd mogt wezen,

Elk van mij terugge trad

;

'k Zou nog vrolijk juichen mogen,
Sloeg ik maar gedurig (V oogen,

Jezus! op hetgeen Gij deedt,

Toen Gij alles voor mij leedt.

4. God des need r

rigen en stillen,

Wien geen menschenroem behaagt,

Die, wat G' ooit moogt doen of willen,

Eenzaam doet, of eenzaam draagt;

God van hen, die nimmer klagen,

Als zij zware lasten dragen,

Die, hoe hoog ook 't leed moog' gaan,

Zwijgend d' oogen op U slaan

;

5. God ! Gij zijt mijn God ; ik kniele,

Vol van vreugd, voor uwen troon.

Gij verkwikt, vertroost mijn' ziele

In het aanschijn van uw' Zoon.

Jezus ! die U zelv' verzaakte.

Gij gezegend' en volmaakte

!

Maak mij, naar uw voorbeeld, Heer!

Regt ootmoedig tot uw' eer.
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198.

Mei.: Nun sich der Tag geendet hat.

1. Och! dat ik had een hart vervuld

Met lof en prijs tot God!
Een hart bevrijd van zond' en schuld,

't Welk hijgt naar 't heilgenot.

2. Een need'rig en gebroken hart,

Gevormd naar Christus' zin,

Dat scheiden kan noch dood noch smart

Van Hem, die woont daarin,

3. Een hart zachtmoedig en tevreên,

De troon van mijnen Heer;

Waar Hij gebiedt en heerscht alleen,

En werkt, maar niemand meer.

4. Herstel in mij uw beeld, o Heer!
En schrijf uw' nieuwen naam
Op mijn hart, U alleen ter eer,

De liefd', uw beste naam.

i9a
Mei. : Nun sich der Tag geendet hat.

1. Och ! waar' mijn wandel meer met God

!

Waar 'k hemelscher gezind!

Hadd' ik meer licht op 't pad dat leidt

Tot 't Lam, dat mij bemint.

2. Waar is het heil, dat ik genoot,

Toen 'k eerst zag mijnen Heer?
Waar is der ziel verkwikkend smaak
Yan Jezus en zijn' leer?

3. Welk' zaal'ge uren had ik toen,

't Herdenken is nog zoet;

Doch thans voel ik 't gemis daarvan,
Dat niets op aard' vergoedt.

4. Keer weer, o Heil 'ge Geest! keer weer!
En geef mijn' ziele rust.

Ik haat de zonde, die m' ontnam
Mijns harten vreed' en lust.

5. Den liefsten afgod van mijn hart,

Wat afgod 't oog moog' zijn

,



184

Help mij te werpen van den troon!

Ach, maak mijn harte rein!

6. Zoo zal mijn wandel zijn met God;
Mijn' liefd' gelijk een' vlam;

Uw licht zal leiden mij op 't pad,

Dat brengt mij tot het Lam.

200.
Mei.: O süsser Stand, o selig Leben.

1. O Geest! ziet Gij mijn hart nog hangen
Aan 't fijnste draadje van het kwaad

;

Ziet Gij mijn' ziel naar iets verlangen,

Dat Jezus, mijn beminde, haat

;

Al waar' het ook mijn liefste leven,

Zoo bid ik U, ontneem het mij
;

't Zij alles in uw' hand gegeven

;

Breek, scheur, verbrand het, maak mij vrij.

2. Wat Hem mishaagt, baart m' altoos smarte,

't Zij eer of wijsheid, roem of goud.

Of 't aardscn' als aan een haar mijn harte,

Of aan een' ijz'ren keten houdt

;

't Is' één en 't zelfd' in Jezus oogen,

Hij wil volstrekt geen' duisternis.

Ja, Hij wil niets in mij gedoogen,

Dan 't geen regt rein en zuiver is.

3. Zie hier mijn hart, mijn' ziel en leden;

Eegeer daarin naar uwen wensch!
Leer mij des Heilands reine zeden,

Dan ben ik eerst een zedig mensch.

'k Wil gaarn', wat Hij niet is, verzaken;

Want, sinds ik aanzat in zijn' schoot,

Wil ook mijn' geest niets anders smaken,

Dan Jezus menschheid, bloed en dood.

4. Ja, Amen ! hier zijn beide handen

;

'k Beloof op nieuw getrouw te zijn.

Ziet Gij mijn hart niet zuiver branden,

Geef mij dan tranen, smart en pijn.

Wil mijn geloof nog vaster gronden

;

Voltooi mijn huis, staand' op de rots

;

Prent in mijn harte Jezus' wonden,
En op mijn voorhoofd 't zegel Gods,
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201.

Mei.: Eigene melodie.

1. Ontwaak! gij die slaapt, en sta op uitdedoön!

En Christus zal over u lichten

!

Zoo wektu, zoo dringt u, als broeder, Gods Zoon,

Eer Hij u als regter komt rigten.

Ontwaak en sta op ! het gevaar is zoo groot

:

Wie kiest, o verdwaasde ! voor 't leven den dood ?

2. Ontwaak, gij die slaapt in de zonde, met spoed

!

De nacht is reeds lange verdwenen

;

Het licht der genade, zoo zalig en zoet,

Heeft de aarde reeds eeuwen beschenen;

En grootsch is uw roeping, en heilig uw taak,

En de uren zoo weinig : ontwaak dan ! ontwaak

!

3. Sta op uit de dooden! o zondaar, en leef!

Dat Christus ook over u lichte.

Sta op uit de dooden! o zondaar of beef

Voor God en het jongste gerigte

!

Nog wekt u de Heiland, en nog is er raad:

Sta op uit de dooden ! 't is spoedig te laat.

4. Welzalig de pelgrim, die wandelt in 't licht,

Den doodslaap in Christus ontrezen

;

Wat hier ook beneden moog' vallen of zwicht,

't Zal nimmer weer nacht voor hem wezen.
Ontwaak! gij die slaapt, en sta op uitdedoön!
Zoo wekt u, zoo dringt u, als broeder, Gods Zoon.

202.

Mei. : Herr Jesu Christ dich zu uns wend.

1. O Stichter van het nieuw verbond!

Wij smeeken U, met hart en mond,
Dat elks geloof geworteld zij

In U, en U tot eer gedij'.

2. Geef, dat uw kruisvolk voor U kniel',

Vereenigd, als één hart en ziel,

Gelijk uw eerste Christenschaar

;

Ach ! wierd dit ook eens bij ons waar

!

3. O Jezus ! geef ons, U ter eer,

Dat ons gedrag met onze leer
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Niet strijdig zij, maar 't groot gezag

Uws heilwoords altijd staven mag.

203.
Mei. : Freu dicht sehr, o raeine Seele.

1. Prent, o Jezus! prent uw' wonden
In mijn hart, met al uw' pijn,

Opdat Gij moogt, t' allen stonden,

Bij mi] onvergeten zijn.

Gij zijt toch mijn schoonste goed,

Dat mijn hart en ziel voldoet!

Laat mij hier, aan uwe voeten,

Uwe liefd' en gunst ontmoeten.

2. Want uw' liefde geeft mij krachten,

Dat ik heilig leven kan
;

Zij beproeft zelfs mijn' gedachten,

En lijdt geen' geheimen ban.

Wijl ik dan, van dag tot dag,

In uw' liefde weiden mag,
Zoo kan dat mij best versterken

Tot het doen van goede werken.

3. Voel ik iets, dat ik moet mijden,

Waar nog 't kranke vieesch naar helt

;

O dan denk ik aan uw lijden,

Straks wordt alles weer hersteld.

Komt de zond', in loozen schijn,

Zoo herdenk ik uwe pijn
;

En, o Heer! uw deerlijk lijden

Dringt mij dan het kwaad te mijden.

4. 'k Zal aan U altoos mij houden

:

Uw' beproefde liefd' en trouw,

Weet ik, zullen nooit verouden
;

Dit is 't, waar 'k mijn' hoop op bouw,
'k Laat gerust U, Heer! begaan;

Gij bezorgt mij ruime paan,

Om de heiligheid te erlangen

;

'k Wil dus U geheel aanhangen.
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204.
Mei. : Freu dich sehr, o meine Seele.

1. Steeds op Jezus Christus staren,

Is de weg tot heiligheid.

Allen , die, in zielsgevaren,

Tot Hem vliên, is hulp bereid.

Komt het hart regt nategaan,

Wat Hij heeft voor ons gedaan

;

Dan kan men in vrede leven,

En moet voor geen' vijand beven.

2. Maar wat is al ons vermogen?
AVat kan 't zwakke vleesch en bloed ?

Laten wij Hem uit onz' oogen,

Steunt op Hem niet cnze moed,
Dan ervaren wij gewis,

Dat ons licht is duisternis,

Al ons eigen werk verderven,

Als ons leven niets dan sterven.

205.
Mei.: Kinge recht, wenn Gottes Gnade.

1. Strijd, o mensch ! als Gods genade
U bezoekt en wederbaart.
Dat uw geest zich regt ontlade
Van den last, die hem bezwaart.

2. Zoek, ja zoek met vrees en beven
d' Enge poort en "t naauwe pad

;

Haast u, grijp naar 't eeuw'ge leven,

Breek door naar de hemelstad!
3. Zoudt g' u met de wereld bedden

In de hel naar 's Satans wil ?

Ziele, zeg, wie zal u redden ?

Haast u, spoed u, sta niet stil!

4. Worstel, dat uw sterkte groeije,

Worstel, dat uw ijver brand',

Dat de eerste liefde gloeije:

Halve liefde houdt geen stand.

5. Hebt gij nu de paarl in handen,
Denk niet : nu is 't al volbragt,
Nog bedreigen u vijanden

:

Wereld, zond' en Satans magt.
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6. Maar wat vijand u aanrande,

Strijd, volhard, houd vast uw kroon

;

Nederlaag brengt smaad en schande,

D' overwinning eer en loon

!

7. Geef den vleesche geene vrijheid,

Maar bedwingt het allermeest,

Want wat is des vleesches blijheid?

Droefheid voor den Heilg'en Geest.

8. Laat geen smet aan 't hart u kleven,

Vlied voor den verborg'nen ban

!

Zoek in God geheim te leven,

Dat u niets besmetten kan.

9. Tel de dagen en de uren

Tot uw Koning komt en wenkt,

Die na strijden en verduren

Zijnen volke d* eerkroon schenkt.

10. Schik u, Jezus te ontmoeten,

Zeg: Mijn Licht! ik ben bereid;

'k Leg mijn hutje aan uw voeten,

Mij dorst naar de eeuwigheid!

206.
Mei. : Wachet auf ruft uns die Stimme.

1. 'k Zal der liefde lof verhalen

:

Al ware het, dat ik de talen

Der menschen en der Eng'len sprak,

Had 'k de gave der profeten,

Om aller dingen grond te weten,

En wonderkracht, dat 'k bergen brak,

Al gaf 'k aan d'armen 't goed,

Aan 't vuur mijn vleesch en bloed;

Zonder liefde

Waar 't nietig slijk, Ik* zelv' gelijk

Een schel, een klinkend dood metaal.

2. O hoe heerlijk is de liefde!

Wat leed of onregt haar ooit griefde,

Z' is vol geduld, in weldoen rijk;

Ver van afgunst in haar hand'len,

Ziet men z' in ernst en ootmoed wand'len,

Zij werkt niet ongeschiktelijk.

Zij zoekt zich zelve niet,
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Zij wreekt zich zelve niet,

Zij, de liefde,

Van kwaaddoen vrij, In regtdoen blij,

Bedekt, gelooft, hoopt en verdraagt.

Eeuwig zal de liefde leven

!

Haar' Gods-natuur, zoo hoog verheven,

Blijft steeds dezelfde als haar Heer.

Over profetien en talen,

En kennis zal zij zegepralen :

De liefde eindigt nimmermeer

!

Geloof en hope vliên

Bij 't hebben en het zien

:

Maar de liefde

Is één in tijd en eeuwigheid:

Heer, stort die liefde in ons hart!

207.

Mei.: Wachet auf, ruft uns die Stimme.

Zalig zijn, die, rein van harten,

Zich houden aan den Man van smarten
Zij derven hunne kroonen niet.

Die zich onbevlekt bewaren,

Een' onvergangb'ren schat vergaren,

Wier geest hier trouw op Jezus ziet.

Zij zien Gods aangezigt

Gewiss'lijk eens in 't licht

Der volmaaktheid.

O Heilfontein!

Bewaar ons rein,

Geloovig, need'rig, arm en klein.

Gebed, Lof en Dank.

208.
Mei.: Christus der ist mein Leben.

Ach, blijf met uw genade,

Heer Jezus ! ons nabij

;

Opdat ons nimmer schade
Des vijands heerschappij.
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2. Woon met uw levenswoorden,

Verlosser ! bij ons in
;

En trek ons met de koorden

Van uwe zondaarsmin.

3. Ach, licht ons met uw stralen,

Gij, licht der wereld, voor;

Opdat wij nimmer dwalen
Of struik'len op ons spoor.

4. Ach, blijf ons met uw zegen

Nabij, schatrijke Heer!
En zend op onze wegen,
Uw kracht en goedheid neer.

5. Ach, neem ons in uw hoede,

Gij onverwinbre Held

!

En weer des boozen woede,

En 's wereld boos geweld.

6. Ach, blijf ons met uw trouwe

Nabij, God, goed en groot!

Op wien ons harte bouwe
In allen nood en dood.

209.
Mei.: O du Liebe meiner Liebe.

1. Amen! Vader, op uw paden,

Amen

!

ook in tegenspoed,

Amen ! schoon met kruis beladen

!

Amen

!

alles wat Gij doet,

Amen! op uw tuchtigingen,

Amen

!

op uw majesteit,

Amen! op uw zegeningen,

Amen! tot in eeuwigheid.

210.
Mei.: Nun danket alle Gott.

1. Dankt God! dankt allen God
Met hart en mond en handen,

Die groote wond 'ren doet,

Gezien in alle landen,

Die ons bij 't leven hield

Van 's moeders lichaam aan,
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En tot op dezen dag
Heeft zoo veel goeds gedaan.

2. O God! wil aan uw volk

Een vrolijk harte geven

;

Laat ons, uw eigendom,

Altoos in vrede leven!

't Is noodig, dat Gr' ons hoedt

En door uw' raad geleidt,

Zoo lang wij pelgrims zijn

In 't land der sterflijkheid.

3. God Vader! U zij lof,

Hier en in 's hemels hoven

!

Immanuel Gods Zoon!
U willen wij steeds loven.

God Heil'ge Geest! uw roem
Verbreid' zich meer en meer!

O Heer , Drieëenig God !

U zij lof, dank en eer!

211.

Mei.: Eigene melodie.

1. De Heer is mij tot hulp en sterkte;

Hij is mijn lied, mijn psalmgezang

:

Hij was het, die mijn heil bewerkte,

Dies loof ik Hem mijn leven lang.

Men hoort der vroomen tent weergalmen
Van hulp en heil, ons aangebragt;

Daar zingt men blij, met dankbre psalmen:
Gods rechterhand doet groote kracht.

2. Gods rechterhand is hoog verheven;

Des Heeren sterke rechterhand

Doet door haar daên de wereld beven

;

Houdt door haar kracht Gods volk in stand.

Ik zal door 's vijands zwaard niet sterven,

Maar leven, en des Heeren daên,

Waardoor wij zooveel heils verwerven,
Elk tot zijn eer, doen gadeslaan.

3. Gezegend zij de groote Koning,
Die tot ons komt in 's Heeren naam !

Wij zeeg'nen U uit 's Heeren woning;
Wij zegenen U al te saam.
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De Heer is God, door wien w' aanschouwen
Het vrolijk licht, na bang gevaar:
Bindt d' offerdieren dan met touwen
Tot aan de hoornen van 't altaar.

4. Gij zijt mijn God, U zal ik loven,

Verhoogen uwe majesteit.

Mijn God! niets gaat uw roem te boven;
U prijz' ik tot in eeuwigheid.
Laat ieders 's Heeren goedheid loven

;

Want goed is d ? Oppermajesteit

;

Zijn goedheid gaat het al te boven

;

Zijn goedheid duurt in eeuwigheid.

212.

Mei. : Eigene melodie.

Gelooft 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 met eerbied prijzen?

Die God is ons een God van heil

;

Hij schenkt uit goedheid, zonder peil,

Ons 't eeuwig zalig leven

:

Hij kan, en wil, en zal in nood,

Zelfs bij het nad'ren van den dood,

Volkomen uitkomst geven.

213.
Mei.: Herr Gott, dich loben alle wir.

1. Juich, aarde; juicht alom den Heer',

Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;

Komt, nadert voor zijn aangezigt;

Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

2. De Heer is God; erkent dat Hij

Ons heeft gemaakt (en geenszins wij)

Tot schapen, die Hij voedt en weidt,

Een volk, tot zijnen dienst bereid.

3. Gaat tot zijn poorten in met lof,

Met lofzang in zijn heilig hof;
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Looft Hem aldaar met hart en stem

;

Prijst zijnen naam, verheerlijkt Hem.
Want goedertieren is de Heer;
Zijn' goedheid eindigt nimmermeer;
Zijn* trouw en waarheid houdt haar' kracht,

Tot in het laatste nageslacht.

214.
Mei.: Ringe recht wenn Gottes Gnade.

1. Laat ons God den Vader prijzen,

Volk des Lams, zijn eigendom!

Zingt op aangename wijzen,

Zingt des Vaders lof alom!
2. Eeuwig duurt zijn teer erbarmen,

Hij gedenkt niet onzer schuld.

Eeuwig wil Hij ons omarmen
Met gena en met geduld.

3. Eer een mensch nog was geboren,

Heeft Hij ons alreeds bemind,

En genadig uitverkoren,

In zijn lief en eigen kind.

4. Laat ons dan met blijde zinnen

Tot den lieven Vader gaan,

Boven alles Hem beminnen,
En als kind'ren voor Hem staan.

5. Laat ons (en het zal doordringen

Tot den troon van God en 't Lam,)
't Heilig, Heilig, Heilig zingen,

Zingt met vuur'ger liefdevlam.

6. Hoor ons danklied, laag van toonen,

U in zwakheid toegewijd

;

Kom in onze harten wonen

;

Leid ons door deez' pelgrimstijd.

7. Tot dat wij in 's hemels hoven,
In het nieuw Jerusalem,

U, o Vader! eeuwig loven,

Met een' luid' en held're stem.

13
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215.

Mei.: Eigene melodie.

1. Loof, loof den Heer, inijn ziel, met alle krachten ;

Verhef zijn' naam, zoo groot, zoo heilig Vachten:

Och of nu al, wat in mij is, Hem preez'

!

Loof, loof, mijn ziel, den Hoorder der gebeden
;

Vergeet nooit één van zijn weldadigheden

;

Vergeet ze niet; 't is God die z' u bewees.

2. Loof f^em, die u, al wat gij hebt misdreven.

Hoe veel het zij, genadig wil vergeven;

Uw krankheên kent en liefderijk geneest;

Die van 't verderf uw leven wil verschoonen,

Met goedheid en barmhartigheên u kroonen;

Die in den nood uw redder is geweest.

3. Loof hem, die u vergunt uw zielverlangen,

En 't goede tot verzading doet ontvangen

;

Uw jeugóT vernieuwt, gelijk eens arends jeugd :

De Heer doet recht, is heilig in zijn richten;

Treft iemand druk, Hij wil den druk verligten,

En hart en mond vervullen met zijn vreugd.

4. Hij heeft voorheen aan Mozes zijne wegen,
Aan Isrels zaad, tot hun behoud genegen,

Zijn daên getoond, en trouw'lijk hen geleid.

Barmhartig is de Heer en zeer genadig.

Schoon zwaar getergd langmoedig en weldadig

:

De Heer is groot van goedertierenheid.

5. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden,

Noch eeuwiglijk zijn gramschap ons doen lijden:

Hij is het, die ons zijne vriendschap biedt:

Hij handelt nooit met ons naar onze zonden

;

Hoe zwaar, hoe lang, wij ook zijn wetten

(schonden,

Hij straft ons, maar naar onze zonden niet.

6. Zoo hoog zijn troon moog' boven d' aarde wezen,

Zoo groot is ook voor allen, die Hem vreezen,

De gunst waarmee Hij hen wil gadeslaan.

Zoo ver het west verwijderd is van 't oosten,

Zoo ver heeft Hij, om onze ziel te troosten,

Van ons de schuld en zonden weggedaan.

7. Geen vader sloeg, met grooter mededoogen,
Op teeder kroost ooit zijn ontfermend' oogen.
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Dan Isrels Heer op ieder, die Hem vreest:

Hij weet, wat van zijn maaksel zij te wachten

;

Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van
(krachten,

En dat wij stof, van jongs af, zijn geweest.

8. Gelijk het gras is ons kortstondig leven,

Gelijk een bloem, die, op het veld verheven,

Wel sierlijk pronkt, maar kracht'loos is en

(teer:

Wanneer de wind zich over 't land laat hooren,

Dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat

(verloren

:

Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet

(meer.

9. Maar 's Heeren gunst zal, over die Hem vreezen,

In eeuwigheid altoos dezelfde wezen

;

Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht,

Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden,

Noch van zijn wet afkeerig d' ooren wenden,
Maar die, naar eisch van Gods verbond, betracht.

10. De Heer heeft zich, als d' allerhoogste Koning,
Een' troon gevest in zijne hemelwoning;
Zijn koningrijk heerscht over 't wereldrond.

Looft, looft den Heer, gij zijne legermagten,

Gij Eng'len, die Hem dient met heldenkrachten,

En vaardig past op 't woord van zijnen mond.
11. Looft, looft den Heer, gij zijne legerscharen,

Wier lust het is op zijnen wenk te staren.

Dat hemel, aard, en zee, en berg, en dal,

Hoe ver men ook zijn scepter ziet regeeren,

Nu zijnen naam en groote deugden eeren

;

En gij, mijn ziel, looft gij Hem boven al,

216.

Mei.: Lobe en Herren, den magtigen.

1. Loof mijne ziele ! den magtigen Koning der eere
;

Alles wat in mij is, roeme en prijze den Heere!

Komt, zegt Hem dank!
Dat onzer lied'ren geklank
's Eeuwigen roem nu vermeere

!

13*
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2. Loof nu den Heere, die kunstig uw lichaam
(bereidde,

Die u gezondheid verleend heeft en vriend'lijk

Die in veel nood (geleidde;

En in gevaren, zoo groot,

Vleugelen over u spreidde!

3. Looft nu den Heer, die niet ophoudt u daag-

(lijks te zeegnen,

Stroomen der liefde laat Hij uit den hemel u
Denkt allen dag, (reeg'nen

;

Wat de Almagt'ge vermag,

Die u met gunst komt bejeeg'nen

!

4. Looft en verheerlijkt den Heere, dat zal u be-

tamen ;)

Looft Hem, Gods kind'ren, met alles wat adem
Hij is uw licht! heeft, zamen

!)

Lof is uw heilige pligt

;

Amen, Halleluja! Amen.

217.

Mei.: Lobe den Herren, o raeine Seele.

1. Loof, mijne ziele, uw God en Koning;
Ik zal Hem prijzen tot den dood.

'k Zal Hem in deze mijn aardsche. woning
Danken en roemen als mijn' God

!

Hij, die mij ziel en ligchaam gaf,

Worde geprezen tot aan 't graf:

Halleluja, Halleluja.

2. Zalig, ja zalig is hij te noemen,
Die Jakobs God ter hulpe heeft,

En zich in Christus kan beroemen,
Als dien, die voor hem stierf en leeft!,

Wie zich op dezen Heer verlaat,

Vindt bij Hem altijd raad en daad.
Halleluja, Halleluja.

3. Roemt dan den Naam van alle namen,
Den naam van Hem, die wond 'ren doet!

Alles wat adem heeft, zegge Amen,
En brenge lof met blijden moed.
Gij kind'ren Gods, verheft en vreest
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Vader, Zoon en Heil 'gen Geest!

Halleluja, Halleluja.

218.
Mei.: Jesu komra doch selbst zu mir.

1

.

Looft de Bron van alle goed

!

Looft uw' God in 't blij gemoed

;

Want Gods gunst, alom verspreid,

Zal bestaan in eeuwigheid.

2. Looft Hem, voor wiens glansrijk licht

Aller zonnen schijnsel zwicht!

Looft der heeren Opperheer!

Buigt u need'rig voor Hem neer!

3. Looft Gods magt, die, onbeperkt,

Gadelooze wond' ren werkt!
Die in onzen lagen stand

Ons zoo gunstrijk bood de hand.

4. Looft Hem al, wat adem heeft!

Looft Hem, die zijn' Zoon ons geeft!

's Vaders gunst, alom verspreid,

Zal bestaan in eeuwigheid.

219.
Mei. : O dass ich tausend Zungen.

1. Ö hadd' ik duizend, duizend tongen,

'k Hadd' z' allen noodig Hem ter eer,

Die, door der liefde magt gedrongen,

Mij slaakte van mijn zondenheer.

Ach, hadd' ik meerder vuur en kracht,

Zijn' lof te zingen dag en nacht!
2. 'k Wil gaarne Jezus goedheid prijzen,

Zoo lang mijn' tong zich roeren mag,
En Hem mijn

: dankbaarheid bewijzen;

Elk polsslag maak' er van gewag

!

En is mijn mond al mat en krank,
Zoo zij nog elke zucht een dank!

3. Ach, neem mijn' lofzang hier beneden,

Hoe slecht die zij, genadig aan!
Bij U, mijn God! in d' eeuwigheden
Zal 't met mijn' psalmen beter gaan

;
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Daar, waar men van nabij U ziet,

Zing ik 't volmaakte nieuwe lied.

220.
Mei. : Valet will ich dir geben.

1. Op bergen en in dalen

En overal is God!
Waar wij ook immer dwalen
Of zitten, daar is God!
Waar mijn' gedachten zweven
Of stijgen, daar is God!
Omlaag en hoog verheven,

Ja overal is God!
2. Zijn' trouwe Vaderoogen

Zien alles van nabij
;

Wie steunt op Zijn vermogen,
Dien dekt en zegent Hij.

Hij hoort de jonge raven,

Bekleed met gras het dal,

Heeft zelfs voor wormen gaven,

Ja zorgt voor 't gansch heelal.

3. Gij aardrijks woest gewemel,
Gij, die in 't water zweeft,

Of onder zijnen hemel,

Of in zijn' hemel leeft,

Gij alle zijne werken
Ontdekt, bij dag en nacht,

In 't voeden, hoeden, sterken,

De goedheid zijner magt.
4. Roem, Christen ! aan mijn' slinke

En regter zijd' is God;
Waar 'k magt 'loos nederzinke

Of bitter lijd', is God;
Waar trouwe vriendenhanden

Niet redden, daar is God

;

In dood en doodsche banden,

Ja, overal is God!
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221.

Mei.: Eigene melodie.

1. Prijs den Heer met blijde galmen;

Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;

'k Zal zoo lang ik leef mijn psalmen

Vrolijk wijden aan zijn' lof:

'k Zal zoo lang ik 't licht geniet

,

Hem verhoogen in mijn lied.

2. Vest op prinsen geen betrouwen,

Daar men nimmer heil bij vindt:

Zoudt g' uw hoop op menschen bouwen?
Als Gods hand hunn' geest ontbindt,

Keeren zij tot d' aarde weer

,

Storten met hunn' aanslag neer.

3. Zalig hij , die, in dit leven

,

Jakobs God ter hulpe heeft!

Hij , die door den nood gedreven

,

Zich tot Hem om troost begeeft;

Die zijn hoop in 't hach'lijkst lot

Vestigt op den Heer, zijn' God!

4. 't Is de Heer , wiens alvermogen ,

't Groot heelal heeft voortgebragt

;

Die genadig uit den hoogen

Ziet wie op zijn' bijstand wacht,

En aan elk, die Hem verbeidt,

Trouwe houdt in eeuwigheid.

5. 't Is de Heer , die 't recht der armen

,

Der verdrukten gelden doet;

Die , uit liefderijk erbarmen
,

Hongerigen mild'lijk voedt;

Die gevang'nen vrijheid schenkt,

En aan hun ellende denkt.

6. 't Is de Heer , wiens mededoogen
Blinden schenkt het lieflijk licht:

Wie in 't stof lag neergebogen

,

Wordt door Hem weer opgericht.

God , die lust in waarheid heeft

,

Mint hem, die regtvaardig leeft.

7. 't Is de Heer, die vreemdelingen
Met een wakend oog beschouwt

;

Weêuw en wees, in twistgedingen,
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En in kommer, staande houdt:

Maar zijn arm, der vromen hoop

,

Stuit de boozen in hunn' loop.

't Is de Heer van alle heeren

,

Sions God, geducht in magt,
Die voor eeuwig zal regeren,

Van geslachte tot geslacht.

Sion, zing uw' God ter eer;

Prijs zijn grootheid: loof den Heer.

222.

Mei.: Herr Gott, dich loben alle wir.

1. U Heer, die onze Vader zijt,

Zij 't reukwerk des gebeds gewijd

!

Gij hebt in 't ongenaakbaar licht

Uw' stoel van Majesteit gesticht.

2. Wij naad'ren uw' genadetroon,

Gegrond in 't bloed van uwen Zoon,

Uw naam zij onder ons, o Heer!
Geloofd, geheiligd meer en meer.

3. Uw rijk, hetwelk ons is bereid,

Verschijn' met kracht en majesteit!

Bescherm uw' duur gekochte kerk,

En toon haar uw genadewerk.

4. Uw wil geschied' op d' aard', gelijk

Hij wordt volvoerd in 't hemelrijk!

Uw wil zij ons alleen de wet,

Die onzen wil bepaling zet!

5. Geef heden ons ons daag'lijks brood,

Bewaar ons , Heer ! voor hongersnood
;

Geef vreed', op dat ons werk gedij',

En voeg er uwen zegen bij

!

6. Gij naamt, o God ! met ons geduld

;

Maar, ach vergeef ons alle schuld.

Gelijk w' opregt, en niet in schijn,

Vergeven, die ons schuldig zijn.

7. Leid ons niet in verzoeking, Heer!
Versterk ons door uw' Geest, wanneer
De booze geest, met vleesch en bloed,

Bedrieg'lijk vleit, of op ons woedt!
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8. Verlos ons eind'lijk van al 't kwaad,
Want Gij zijt onze toeverlaat.

Uw' is de kracht en majesteit,

Zoo nu als in all' eeuwigheid

!

9. Wij steunen op uw godd'lijk woord,

Dat Gij uw' kind'ren altijd hoort,

Als zij in Christus tot U vliên;

Ja! Amen! ja, het zal geschiên.

223.

Mei.: Dir, dir, Jehova, will ich singen.

1. Uw eer, Jehova, wil ik zingen,

Waar is toch zulk een groote God als Gij !

Mijn lied moog' tot uw woning dringen,

De kracht van uwen Geest versterke mij,

Dat het geschied* in Jezus heil'gen naam;
Want alzoo is 't U lief en aangenaam.

2. Ik hen uw kind door uw' genade,

Een erfgenaam van uwe heerlijkheid.

Uw wond're liefde sloeg mij gade,

Toen ik verloren was in eeuwigheid.

Nu zingt mijn hart zoo goed als het vermag,
Het kan niet zwijgen, wijl het Jezus zag.

3. Eens zal ik staan in uwen hemel,

De harp met al de zaal'ge Eng'len slaan.

Daar rust het zondig aardsch gewemel,
En U bid ik in heil'ge blijdschap aan.

breng mij van den dood in 't leven door,

Dat ik U Üed'ren zing in 't hooger koor.

224.
Mei.: Nun lob mein' Seel' den Herren.

Verhef den lof des Heeren!
Mijn' ziel! vergeet zijn' weidaan niet;

Hij zal die nog vermeêren,
Hoe meer Hij u regt dankbaar ziet.

Hij heeft uw' zond' vergeven
Geneest uw' Li; ï. ] 1 < < • : . < i

Zijn' gunst bewaart uw leven

;

Hij houdt u in zijn' schoot,
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En wil u mild verzaden

Met troost en zaligheid.

Waak nu, dat g' al zijn' daden,

Door psalm op psalm, verbreidt.

Hij heeft ons laten weten
't Verzoeningswerk voor ons geschied

;

Hij kan ons niet vergeten;

't Ontbreekt aan zijn' ontferming niet.

Hij laat zijn' toorn ligt varen,

Straft niet naar onze schuld,

Wil geen' genade sparen,

Maar heeft met ons geduld.

Zijn liefd' is hoog verheven,

Ver boven al het kwaad.
Wil Hem dan d' eere geven

!

Mijn' ziel, zing vroeg en laat!

225.
Mei.: O süszer Stand.

1. 'k Wil U, o God! mijn' dank betalen,

U prijzen in mijn avondlied;

Het zonlicht moge nederdalen

,

Maar Gij, mijn licht! begeeft mij niet:

Gij woudt mij met uw gunst omringen

,

Meer dan een vader zorgdet Gij
,

Gij , milde bron van zegeningen

!

Zulk een ontfermer waart Gij mij.

2. Uw trouwe zorg wou mij bewaren,

Uw hand heeft mij gevoed
,
geleid

;

Gij waart nabij in mijn bezwaren,

Nabij in elke moeilijkheid:

Deez' avond roept mij , na mijn zorgen

,

Tot rust voor ligchaam en voor geest.

Heb dank! reeds van den vroegen morgen
Zijt Gij mijn heil en hulp geweest.

3. Dank, Vader! dank voor die genade!

Verdiend' ik zulks, ik zondaar? neen!

Sloegt Gij naar 't regt mijn zonden gade,

Waar bergd' ik mij , waar vlugtt' ik heen ?

Maar neen ! ik mag , ik wil niet vreezen

,

Gij spreekt mij vrij om Jezus bloed:
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Dit zal 't verslagen hart genezen ,

Zoo smaak ik rust voor mijn gemoed.

Laat uwe hand mij nu ook dekken,
'k Verlaat m' op U , ook in den nacht

;

U word' , als Gij mij weer zult wekken

,

Op nieuw mijn lofzang toegebragt:

En zoo ik nooit weer mogt ontwaken

,

Aan U beveel ik dan mijn geest,

Om voor den troon die rust te smaken

,

Die hier mijn uitzigt is geweest.

Ik weet , aan wien ik mij vertrouwe

,

Al wisselen ook dag en nacht;

Ik ken de rots , waarop ik bouwe

,

Hij feilt niet , die uw heil verwacht.

Eens, aan den avond van mijn leven,

Breng ik, van zorg en strijden moê',

Voor eiken dag , mij hier gegeven

,

U hooger, reiner loflied toe.

226.

Mei. : Eigene melodie.

1. Wij loven U, o God! wij prijzen uwen naam!
U , eeuwig Vader ! U verheft al 't schepsel zaam.
Zingt Serafs, Englen zingt! heft aan ! gij magten!

(troonen !

*

Onafgebroken rij ze uw lied op hooge toonen

!

Gij , driemaal heilig zijt Ge, o God der leger-

scharen !

Dat aarde en hemel steeds uw grootheid open-

baren.
2. U looft de apostelschaar in heerlijkheid, o Heer

!

Profeten, martelaars vermelden daar uw eer.

Door heel uw kerk wordt steeds, daar boven,

(hier beneden,

In strijd en zegepraal, uw groote naam beleden

;

Zij looft, o Vader! U, oneindig in vermogen,
Onpeilbaar in verstand, onmeetbaar in meêdoogen.

3. U, Vader! U zij lof op een' verhoogden toon!

Lof uwen eigenen, uw' eengeboren Zoon

!

Lof uwen Geest, die ons ten Trooster is gegeven,
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Ten leidsman op den weg naar 't eeuwig zalig

(leven!

Uw looft uw kerk alom, waar Gij die ook ver-

gaarde,
Uw loov', wat loven kan, in hemel en op aarde!

4. U, Christus, onzen Heer, bekleed met majesteit!

U, 's Vaders een'gen Zoon, zij lof in eeuwigheid

!

Het menschdom lag in schuld en vloek voor God
(verloren,

Gij werdt den mensch tot heil uit eene maagd-
(geboren

;

Gij hebt aan 't kruis voor ons den dood zijn

(magt ontnomen,
Zoo baandet Ge ons den weg om weer tot God

(te komen.
5. Gij zit in heerlijkheid aan 's Vaders regterhand,

Tot dat Ge als regter eens de laatste vierschaar

(spant.

Laat ons in geenen nood uw bijstand ooit ont-

beren !

Gij kocht ons met uw bloed ; blijf, Heiland ! ons

( regeren,

Blijf ons, uw erfenis, door uwe magt bewaren,

Wil met uw heil'gen ons voor uwen troon ver-

(garen.

6. Wij zegenen, o Heer! uw goedheid al den dag!

Geef, dat eeuw in eeuw uit ons lied U loven mag,
Geef, dat wij bij uw komst onstrafF'lijk wezen

(mogen!
Ontferm, ontferm U, Heer! toon ons uw mede-

(doogen

!

Op U steunt onze hoop, o God van ons ver-

trouwen !

Zij worden nooit beschaamd, die op uw goed-

(heid bouwen.

227.

Mei. : Eigene melodie.

1. Wij loven U, o Opperheer!

Uw' grooten naam zij eeuwig eer
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Yan al, wat leeft, gezongen!

Wij danken U uit 's harten grond.

Uw grootheid opent aller mond;

U prijzen aller tongen.

Vader! Vader!

Die ons 't leven hebt gegeven,

Liefd'rijk Wezen!
Eeuwig zij uw naam geprezen!

2. Uw lof klinkt alle heem'len door

In 't lied van hooger geestenkoor,

Die uwen troon omringen.

Zij werpen zich aanbiddend neer

,

En juichen: groot is God, de Heer,

De schepper aller dingen!

Machtig, Krachtig,

Heilig, heilig, driemaal heilig,

Heer der heeren

!

Al, wat ademt, moet U eeren.

3. 't Profetendom , d' Apostelschaar

,

En elk verheerlijkt martelaar

,

Die voor de waarheid streden,

Waardoor uw kerk hier werd gesticht,

Verheffen daar in 't eeuwig licht

,

Door lof en dankgebeden

,

Uw magt , En kracht

,

Die hen sterkte , 't leed beperkte

,

En na 't sterven

Deed het hemelrijk beërven.

4. Gedoog, dat ook uw Christenschaar

Haar danklied met den lofzang paar

Dier zaal'ge hemelingen

!

Ontvang, oneindig God! ontvang
In gunst het dankbaar lofgezang

Van broze stervelingen

,

O bron , En zon

,

Van de waarheid, voor de klaarheid,

Harer stralen

,

Die G' op ons deedt nederdalen.

5. O Vorst van 't hemelsch koningrijk

,

Die, vrij van zond', ons werdt gelijk,

En dien wij Broeder noemen

!

Die , van een' reine maagd gebaard

,
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In ned'righeid verscheen op aard',

Wie, wie zou U niet roemen.

Die leedt, En streedt,

Om door 't lijden , en door 't strijden

,

En door 't sneven

,

Ons te schenken 't eeuwig leven

!

6. Onttogen aan den sterken band
Des doods , is U door 's Vaders hand
Uw heerlijkheid hergeven.

Bekleed met regterlijke magt,
Zult Gij aan elk van ons geslacht

Eens loon naar werken geven.

O Gij , Dien wij

,

Dankbaar roemen, Heiland noemen,
Wij ons sterken

In 't geloof en goede werken

!

7. O Heiland ! die thans zegeviert

,

En van omhoog uw kerk bestiert,

Die , tot aan 't eind der dagen

,

Uw kerk uw' bijstand hebt beloofd,

Ach, blijf, verheerlijkt Opperhoofd!

Haar krachtig onderschragen

!

Uw kerk, Uw werk,
Blijft, in 't lijden en in 't strijden

,

Haar vertrouwen
Altoos op uw' bijstand bouwen.

8. Verhoor genadig onze beê;

Vervul het hart met liefd' en vree

Van alle Christenscharen

!

Bestraal haar door uw godd'lijk licht,

En doe haar , naar uw onderrigt

,

Geloof met liefde paren

!

Verlicht En richt

Hare schreden , hier beneden
Dat zij streven

Naar den prijs van 't eeuwig leven.

9. Bestuur al d' aardsche vreugd en druk
Tot ons bestendig zielsgeluk

,

Tot dat w' eerlang daar boven
U met den Vader en den Geest,

Op 't nimmer eindend vreugdefeest

,

Verheerlijkt zullen loven

!
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Amen! Amen!
Hallelujah , Hallelujah

!

Heer der heeren

Al, wat ademt, moet U eeren.

228.

Mei.: Sollt ich meinem Gott nicht singen.

1. Zou ik mijnen God niet zingen?

Zou 'k niet dankbaar zijn voor Hem?
God is liefd', en alle dingen

Melden dit met ééne stem.

Dit 's d' onloochenbare waarheid.

Liefd' is 't hoogst, wat Hij gevoelt.

Liefd' is 't grootst, wat Hij bedoelt;

Dit blijkt overal met klaarheid.

Schoon hier al naar 't einde spoedt,

Eind'loos blaakt Gods liefdegloed.

2. Zoo als d' arend zijne veeren

Over zijne jongen strekt;

Zoo heeft ook de Heer der heeren

Met zijn' vleug' len mij bedekt.

Zelfs nog eer ik was geboren

;

Toen ik nog in 't duister lag,

Eer mijn oog het daglicht zag;

Toen mijn oor nog niet kon hooren.

Schoon hier al naar 't einde spoedt,

Eind'loos blaakt Gods liefdegloed.

3. Met des zondaars val bewogen,
Schonk Hij zijnen Zoon aan d'aard',

Die uit godd'lijk mededoogen
Zelfs zijn bloed niet heeft gespaard,

En mij nu door zijne wonden
Van mijn' zond' en schuld geneest.

Zink in 't stof, aanbid, mijn geest!

Liefdebron, nooit te doorgronden!
Schoon hier al naar 't einde spoedt,

Eind'loos blaakt Gods liefdegloed.

4. Opdat ik niet moge dwalen,
Geef Hij mij den Heil'gen Geest,
Die mij met genadestralen

Meer en meer door 't woord geneest ;
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Die mij 't ware goed leert kennen,
Die mij siert met Christus zin,

Om aan 's Heilands teedre min
Mijne ziel geheel te wennen.
Schoon hier al naar 't einde spoed,

Eind'loos blaakt Gods liefdegloed.

5. Dus ligt Hem daaraan gelegen,

Dat mijn' ziel regt zalig zij;

Ja op alle mijne wegen
Staat Hij mij met liefde bij,

En als mij mijn onvermogen
Overstelpt met leed en smart,

Dan ontmoet mij 't liefdehart

Van den Vader, vol meêdoogen.
Schoon hier al naar 't einde spoedt,

Eind'loos blaakt Gods liefdegloed.

6. Overmits dan Gods erbarmen
Al 't verstand te boven gaat

;

Ach, zoo laat mij U omarmen,
Hoogste Vader ! vroeg en laat.

Vader! ach, verhoor mijn smeken.

Wil het harte van uw kind,

Dat Gij vaderlijk bemint,

Meer en meer in liefd' ontsteken,

Tot ik sta voor uwen troon,

Als de Bruid van uwen Zoon.

Kruis en Troost.

229.
Mei.: Wer nur den lieben Gott.

Al wie den goeden God laat zorgen,

En op Hem hoopt in 't bangst gevaar,

Is bij Hem veilig en geborgen,

Dien redt Hij God'lijk, wonderbaar;
Wie op den hoogen God vertrouwt,

Heeft zeker op geon zand gebouwd.
Wat baat ons al 't zwaarmoedig vreezen ?

Wat baat ons 't zuchten, wee en ach

!

Vergeefs zou al ons kermen wezen,
Al kermden w' ook den ganschen dag.
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De last des jammers, dien men draagt,

Drukt maar te meer, hoe meer men klaagt.

3. Men blijv' eerbiedig God verbeiden,

En zwijg' den Heer ootmoedig stil

;

Hij zal ons naar zijn' raad geleiden,

't Is goed en heilig, wat Hij wil.

Vertrouw het aan zijn' wijsheid vrij,

Hij weet. wat elk het nuttigst zij.

4. Zeg nimmer in uw' droevenissen

:

De man, dien 't wel gaat, is Gods kind;

Ik moet gewis zijn' liefde missen,

Want voorspoed volgt dien God bemint.

Hoe donker hier Gods weg ook schijn',

Hij toout eens, wie zijn' kind'ren zijn.

5. 't Is ligt voor God, en wie zal 't wraken,
Wie klagen over ongelijk?

Als Hij den rijken arm wil maken,
Of ook den armen groot en rijk?

Ligt niet in "t geen ons treuren doet

Voor ons de kiem van 't heilzaamst goed ?

6. Treed vrolijk voort op 's Heeren wegen,
En neem uw' pligt getrouw in acht

;

't Wordt eind'lijk alles u ten zegen,

Wanneer gij biddend daarop wacht.

Wie steeds geloovig op Hem ziet,

Begeeft, verlaat Hij eeuwig niet.

230.
Mei.: Befiehl du deine Wege.

1. Beveel den Heer uw' wegen
En wat uw harte krenkt

!

Al gaat u alles tegen,

Hij is 't, die aan u denkt.

Die wolken, lucht en winden
Geeft wegen, loop en baan,
Die zal ook wegen vinden
Waarop uw voet kan gaan.

2. Den Heer moet gij vertrouwen,
Als 't met u wel zal gaan

;

Op zijn werk moet gij bouwen,
Zoo 't uwe zal bestaan :

14
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Door al de worstelingen

Yan eigen' zorg en pijn,

Laat zich de Heer niet dwingen:

Hij wil gebeden zijn

!

3. Uw eeuwige genade,

Mijn Yader! houdt de wacht,

En weet, wat goed of schade

Zij, voor ons broos geslacht.

En 't geen- Gij hebt besloten,

Dat doet Gij, God van kracht,

Voor uwe gunstgenooten,

Niets wederstaat uw' magt.

4. Weg heeft Hij allerwegen

En midd'len zonder tal;

Zijn doen is louter zegen,

Zijn oog is overal

;

Zijn werk kan niemand hind'ren:

Zijn arbeid gaat niet mis,

Als hij aan zijne kind'ren

Wil doen, wat zalig is.

5. Al zouden alle duiv'len

Hem willen tegengaan,

Zoo zal ik nimmer twijflen

:

Gods weg, die zal bestaan

!

't Geen Hij heeft voorgenomen
In zijnen wijzen raad,

Moet tot voleinding komen:
Want God is sterk van daad!

6. Hoopt, o gij bange harten,

Hoopt, en zijt welgemoed!
God helpt u uit uw' smarten
Door 's Heilands angst en bloed.

Versterkt u door vertrouwen,

Verbeidt des Heeren tijd,

O! dan zult gij aanschouwen
De Zon der vrolijkheid.

7. Welaan ! zeg aan uw smarte

En zorgen goeden nacht!

Laat varen, wat aan 't harte

Benaauwdheid heeft gebragt.

Gij zijt toch geen Regeerder,

Die 't al bestieren moet,



211

God is 't, en Hij is meerder,

En Hij maakt alles goed!

8. Laat Hem maar alles maken,

Hij is een wijze God;
Beveel Hem uwe zaken,

Hij zij uw deel en lot!

Lof zult gij Hem nog zenden,

Die raad en hulpe geeft,

Als Hij komt, af te wenden
't Geen u bekommerd heeft.

9. 't Is waar, het kan gebeuren,

Dat Hij voor eenen tijd

Gesloten houdt de deuren

Van 's kerkers donkerheid,

Zoo dat het u wil schijnen,

Als of in toornigheid

Hij u wil laten kwijnen,

In droefheid voor altijd.

10. Doch blijft gij Hem vertrouwen,

Zoo wees maar welgemoed

;

Gij zult zijn heil aanschouwen
Als gij 't het minst vermoedt,
Hij zal uw hart ontbinden
Van al dien last zoo zwaar,

En gij zult ondervinden

:

Gods hand helpt wonderbaar!
11. Heil u, o kind der trouwe!

God is uw schild en loon!

En 't einde van uw rouwe
Is vreugd' en d' eerekroon!

God zelf geeft u de palmen
In uwe regterhand,

En juichend zingt gij psalmen
Hem, die uw leed verbant.

12. Ach maak een einde, Heere!
Aan onzen druk en nood!
Geef dat 't geloof vermeere,
En blijf tot in den dood,
O bron van troost en zegen !

Ons bij op onze baan:
Dan zullen onze wegen
Den hemel binnen gaan.

14*
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231.

Mei.: Eigene melodie.

1. God leeft! hoe zou ik treurig zijn,

Als hield Hij zich verborgen ?

Hij weegt mijn lijden, weet mijn pijn,

En zal voor de uitkomst zorgen.

Hij kent mijn hart, Hij peilt mijn smart,

Dies zal ik niet versagen,

Maar Hem mijn nooden klagen.

2. God hoort! als niemand hooren wil.

Wie in hun wanhoop dachten:

„De Heer zwijgt op mijn beden stil,

En merkt niet op mijn klagten;"

Hoe dwalen zij ! God is nabij

;

Hij zendt zijn hulpe neder

;

En 't Amen galmt nu weder!

3. God ziet ! Wat mort dan 't angstig hart,

Als zag Hij niet mijn kwijnen

;

Voor Hem moet diep verborgen smart

In 't helderst licht verschijnen
;

Die tranen telt, mij trouw verzelt,

Met nimmer sluim'rende oogen,

Zal eens mijn tranen droogen.

4. God leidt! Dan rustig voortgespoed

Op 's levens kronkelgangen

!

Schoon zonde nog mij treuren doet,

Met list mij tracht te omvangen

;

Hij, die mijn voet op weg behoedt,

Zal door zijn eng'lenscharen

Voor struik'len mij bewaren.

5. God geeft ! Schoon mij hier de armoe drukt,

Geen nooddruft zal ik derven

;

Waarom dan 't hoofd ter neergebukt ?

*k Zal niet van honger sterven

:

'k Vond steeds nog brood, en mogt de nood
Ten hoogsten toppunt rijzen,

M jn vader zal mij spijzen.

6. God Heft! Schoon 'k soms zijn vaderhart

In lijden niet kan vinden
;

Hij wil door rampspoed, angst en smart
Me op 't naauwst aan zich verbinden.
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En toonde juist zijn liefde

In 't kruis, dat meest mij griefde.

7. God leeft ! wat om mij zinke of vall'

God hoort! ik durf Hem klagen;

God ziet! en telt mijn tranental:

God leidt! zijn hulp zal dagen.

Wat mij begeeft, God lieft en leeft,

Zal uit gena mij geven

Ook eens met Hem te leven.

232.
Mei.: Eigene melodie.

1. 'k Hef mijn ziel, o God der goden!

Tot U op; Gij zijt mijn God;
'k Heb op U vertrouwd in nooden;

Weer van mij toch schaamt' en spot.

Dat mijn vijand nooit van vreugd

Om mij opspring' : die U wachten
Dekt nooit schaamt

1

; maar die de deugd,
Zonder oorzaak stout verachten.

2. Heer , ai ! maak mij uwe wegen

,

Door uw woord en geest bekend

;

Leidt mij , hoe die zijn gelegen

,

En waarheen G' uw treden wendt:
Leid mij in uw waarheid ; leer

IJv'rig mij uw wet betrachten

;

Want Gi] zijt mijn heil, o Heer!
*k Blijf U al den dag verwachten.

3. Denk aan 't vaderlijk meêdoogen

,

Heer, waarop ik biddend pleit:

Milde handen , vriend'lijk' oogén
Zijn bij U van eeuwigheid.

Sla de zonden nimmer gaê

,

Die mijn jongheid heeft bedreeven
;

Denk aan mij toch in genaê

,

Om uw goedheid eer te geven.

4. 's Heeren goedheid kent geen palen;

God is recht, dus zal Hij door
Onderwijzing hen , die dwalen

,

Brengen in het rechte spoor:
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Hij zal leiden 't zacht gemoed
In het effen recht des Heeren:

Wie Hem need'rig valt te voet

Zal van Hem zijn wegen leeren.

5. Lout're goedheid, liefdekoorden,

Waarheid, zijn des Heeren paên

Hun , die zijn verbond en woorden

,

Als hun schatten gadeslaan.

Wil mij , uwen naam ter eer

,

Al mijn euveldaên vergeven;

Ik heb tegen U , o Heer

!

Zwaar en menigmaal misdreven.

6. Wie heeft lust den Heer te vreezen
,

't Allerhoogst en eeuwig goed ?

God zal zelf zijn leidsman wezen;
Leeren , hoe hij wand'len moet:

't Goed , dat nimmermeer vergaat

,

Zal hij ongestoord verwerven
,

En zijn godgeheiligd zaad

Zal 't gezegend aardrijk erven.

7. Gods verborgen' omgang vinden

Zielen , daar zijn vrees in woont

;

't Heilgeheim wordt aan zijn vrinden
,

Naar zijn vreêverbond getoond.

D' oogen houdt mijn stil gemoed
Opwaarts , om op God te letten

;

Hij , die trouw is, zal mijn' voet

Voeren uit der boozen netten.

8. Zie op mij in gunst van boven
;

Wees mij toch genadig, Heer:
Eenzaam ben ik en verschoven

,

Ja d' ellende drukt mij neer.

'k Roep U aan in angst en smart

;

Duizend zorgen , duizend dooden
Kwellen mijn angstvallig hart:

Voer mij uit mijn' angst en nooden.
9. Sla op mijn ellenden d' oogen

;

Zie mijn moeite , mijn verdriet

;

Neem mijn zonden , uit meêdoogen

,

Gunstig weg, gedenk die niet.

Zie mijn haters , daar 't getal

Vast vermeert van die mij vloeken;
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Eu die rusteloos mijn' val,

Heet en wrevelmoedig, zoeken.

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

;

Maak mij niet beschaamd , o Heer

!

Want ik kom tot U gevloden

:

Laat d* oprechtheid meer en meer

,

Met de vroomheid , mij behoên

;

'k Wacht op U in mijn ellenden.

Laat uw hand in tegenspoên

Israël verlossing zenden.

233.
Mei.: Eigene melodie.

1. 't Hijgend hert, der jagt ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot

Van de frissche waterstroomen,

Dan mijn ziel verlangt naar God.

Ja , mijn ziel dorst naar den Heer

:

God des levens , ach ! wanneer
Zal ik naad'ren voor uw oogen

;

In uw huis uw' naam verhoogen ?

2. 'k Heb mijn tranen, onder 't klagen,

Tot mijn spijze, dag en nacht,

Daar mij spotters durven vragen:

„Waar is God, dien gij verwacht?"
Mijn benaauvvde ziel versmelt,

Als zij zich voor oogen stelt,

Hoe ik , onder stem en snaren

,

Feest hield met Gods blijde scharen.

3. O mijn ziel! wat buigt g' u neder?
Waartoe zijt g' in mij ontrust?

Voed het oud vertrouwen weder

;

Zoek in 's Hoogsten lof uw' lust:

Want Gods goedheid zal uw' druk
Eens verwiss'len in geluk.

Hoop op God ; sla 't oog naar boven;

Want ik zal zijn' naam nog loven.

4. 'k Denk aan U , o God ! in 't klagen
,

Uit de landstreek der Jordaan;
Van mijn leed doe 'k Hermon wagen

;

'k Roep van 't klein gebergt' U aan.
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'k Zucht, daar kolk en afgrond loeit

,

Daar 't gedruisch der wat'ren groeit,

Daar uw golven , daar uw baren

Mijn benaauwde ziel vervaren.

o. Maar de Heer zal uitkomst geven

,

Hij, die 's daags zijn gunst gebiedt:

'k Zal in dit vertrouwen leven

,

En dat melden in mijn lied.

'k Zal zijn' lof, zelfs in den nacht,

Zingen daar ik Hem verwacht,

En mijn hart, wat mij moog' treffen,
' Tot den God mijns levens heffen.

6. 'k Zal tot God, mijn steenrots, spreken:

„Waarom, Heer, vergeet ge mij?

'k Ga in 't zwart, door rouw bezweken,
Om mijns vijands dwing'landij

,

Die mij hoont, mij 't hart doorboort,

Dat gestaag deez' last'ring hoort:

Waar is God, op wien gij bouwdet,
En aan wien g' uw zaak vertrouwdet ?"

7. O mijn ziel! wat buigt g' u neder?
Waartoe zijt g' in mij ontrust?

Voed het oud vertrouwen weder;

Zoek in 's Hoogsten lof uw' lust

:

Menigwerf heeft Hij uw' druk
Doen verand'ren in geluk.

Hoop op Hem, sla 't oog naar boven;
Ik zal God, mijn' God, nog looven.

234.
Mei.: Zion klagt mit angst und,

1. Hoog, omhoog, het hart naar boven!
Hier beneden is het niet;

't Ware leven, lieven, loven,

Is maar daar men Jezus ziet.

Wat men hoor' of zie op aard',

Is ons kost'lijk hart niet waard,
Wil men leven, Heven, loven,

Hoog, omhoog, het hart naar boven!
2. Pracht en schoonheid moog' wat schijnen,

't Is aan d' ijdelheid gelijk

;
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Bij 't gebruik zal 't al verdwijnen;

Goud en zilver is als slijk;

Niets, o Jezus ! dan uw bloed,

Geeft voldoening aan 't gemoed
;

Wat wij lieven in dit leven,

Niets kan ons voldoening geven.

3. 't Eeuwig leven, eind'loos heerlijk,

Dat ons na dit leven wacht,

Is voor 't hart alleen begeerlijk

Werkt onzigtbaar, maar met kracht.

Sluiten wij slechts 't vleeschlijk oog,

't Ware leven is omhoog,

't Leven, diit wij lieven, loven,

't Heerlijk leven is daar boven

!

4. Zalig heil, dat w' eenmaal erven

!

Gode leven, zonder pijn,

Zonder moeite, ziekt' of sterven,

Eeuwig zonder zonde zijn

;

Leven in volmaakte deugd,

Vrolijk zijn in 's Hemels vreugd'

;

Loven, lieven wij dit leven,

Dat ons Gods gena zal geven.

5. Jezus! Bron dier hemelvreugde,

Die ons hart eens smaken zal,

Wat ons ooit op aard' verheugde
Gij verheugt ons boven al

!

Daar Gij ons reeds hier bereidt

Voor des hemels heerlijkheid,

Waar w' U eeuwig lieven, loven
;

Jezus ! trek ons hart naar boven

!

6. Och ! dat aller menschen tongen,

Aller Eng'len zang, o Heer

!

Zamen stemden, zamen zongen,

Eeuwig tot uw' lof en eer!

Zonder einde geeft uw lof,

Jezus ons de rijkste stof;

Trek tot U ons hart naar boven,
Dat w' U eeuwig lieven, loven

!
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225.

Mei. : Eigene melodie.

1. Ik laat m', op al mijn paden,

Door Hem bestieren, raden,

Wiens wil het al gebiedt.

Als Hij, bij 't menschlijk pogen,

Niet helpt met zijn vermogen,

Helpt alle raad en arbeid niet.

2. Wat baat mij al mijn zorgen,

Mijn slaven, van den morgen
Tot in den spaden nacht ?

Mijn deel en lot in 't leven

Zij gansch'lijk Hem verbleven,

Die 't al beschikt met liefd' en magt

!

3. Niets kan mij 't lot ooit brengen,

Dan 't geen Hij wil gehengen,

En wat mij zalig is.

'k Wil, 't geen Hij geeft, ontvaugen

;

Zijn vaderlijk verlangen

Is steeds ook mijn verkiezenis.

4. 'k Vertrouw op zijn genade,

Die mij bewaart voor 't kwade,
Voor onheil mij beschut.

Volg ik zijn heiige wetten,

Zal niets m* een valstrik zetten,

Noch scha doen aan mijn eeuwig nut.

5. Gena moog' Hij mij schenken,

Mijn zonden niet gedenken,

Uitwisschen mijne schuld;

Hij, die, om mijne gebreken,

Niet aanstonds 't vonnis spreken,

Maar mij zal dragen met geduld !

6. Leg ik mij 's avonds neder,

Wekt mij de morgen weder,

Leg ik of ga ik voort;

In zwakheid, pijn en banden,

Wat nood mij aan moog' randen,

Mijn gids is steeds zijn magtig woord.
7. Heeft Hij het dan besloten,

Zoo wil ik, onverdroten,

't Pad van mijn roeping gaan.
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Wat rampspoed mij moog' treffen,
:k Zal 't oog naar boven heffen,

Om dien manmoedig door te staan.

8. 'k Heb 't in zijn hand gegeven,

't Zij sterven, het zij leven,

Zoodra zijn wil gebiedt.

't Zij heden nog of morgen

;

Daar laat ik Hem voor zorgen

;

Hij mist toch 't regte tijdstip niet.

9. Wees dan, mijn ziel! de zijne;

Betrouw op God, hoe 't schijne,

Dat alles u verlaat.

En nader' wat er nader',

Uw allerhoogste Vader
Weet altoos en voor alles raad.

236.
Mei. : Valet will ich dir geben.

1. Is God voor mij, laat allen

Dan woeden tegen mij

;

'k Zal daarom toch niet vallen
,

Hoe zwak ik zelf ook zij.

Is God mijn vriend , wat reden

Heb ik om bang te zijn ?

Geen' magt zal mij vertreden
;'

'k Vrees list
,
geweld , noch pijn.

2. De grond waarop wij bouwen,
Is Christus en zijn bloed;

Dat geeft een vast vertrouwen

,

Zielrust en goeden moed,
In ons en al ons leven

Is niets dat waardig zij :

't Geen Christus heeft gegeven
,

Dat, dat is van waardij.

3. Niets , niets kan mij verdoemen

,

'k Ben vrij van bange smart;
In God zal 'k mij beroemen

,

Hij 's meerder dan mijn hart!
Geen magt, geen dood, geen lijden

Rukt m' af van mijne Rots

;

Niets zal mij kunnen scheiden
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Van d' eeuw 'ge liefde Gods

!

4. Mijn hart springt op van vreugde,

En kan niet treurig zijn.

O welke zielgeneugte

!

'k Zie louter zonneschijn.

Vaarwel ! o aardsch gewemel
Met uw begeerlijkheid:

Mijn Jezus en de hemel

,

Dat is 't , wat mij verblijdt

!

237.
Mei.: Jesu, komm doch selbst zu mir.

1. Jezus Christus zegt een woord,

Dat elk' leerling niet bekoort;

Mij is 't zoet, wijl ik 't versta:

Neemt uw kruis en volgt mij na!

2. Wie de doornen nog ontziet,

Smaakt het zoet der rozen niet;

Niemand heeft met vreugd gemaaid,

Of met tranen eerst gezaaid.

3. Wie niet gaarn' om Jezus lijdt,

Wordt door Hem ook niet verblijdt;

Wie hier niet belijdt zijn naam,
Kent Hij niet als erfgenaam.

4. Wie voor menschen hoegenaamd
Zich des lieven Heilands schaamt
En Hem zijns niet waardig acht,

Wordt van Jezus ook veracht.

5. Schuldig lijden is een smaad

;

Maar wie enkel wordt gehaat

Om 't geloof in 's Menschenzoon,

Die draagt hier al d' eerekroon.

238.
Mei.: Jesu, meine Freude.

Jezus, die mij 't leven

Hebt uit gunst gegeven,

O mijn' vreugd en eer

!

Hoe lang zal 't verlangen

Mijn gemoed noch prangen,



221

'k Zucht naar U, o Heer!

Lam Gods! kom, mijn Bruidegom;

Niets is voor mijn' ziel op aarde

Buiten U van waarde.

2. Onder uwe hoede

Ben ik van de woede

Mijner haat'ren vrij
;

Laat den Satan razen,

Niets kan mij verbazen
;

Jezus staat mij hij.

Schoon 't heelal mij dreigt den val,

Zond' en hel mij schrik verwekken,

Jezus zal mij dekken.

3. Trots des Satans pogen

En des doods vermogen,

Trots des vleesches lust,

Laat de wereld woelen,

'k Zal geen' vrees gevoelen,

'k Zing hier welgerust.

's Heeren magt geeft op mij acht,

Aard' en afgrond zie 'k verstommen,
Schoon zij woedend' brommen.

4. Weg met alle schatten!

U zal ik omvatten,

Jezus, al mijn lust!

'k Zal geen' eer bejagen,

Ik blijv' al mijn' dagen
Daarvan onbewust.

Ramp en nood, ja kruis en dood,

Zal mij, schoon het mij moog' drukken,
Nooit van Jezus rakken.

5. Al de vreugd der aarde

Heeft bij mij geen' waarde,
Hoe ook aangebeên.

Weg vervloekte zonden,

Laat mij ongebonden,

Wijkt, wijkt van mij heen

!

Praal en pracht heb ik veracht,

'k Heb aan 't los en schand'lijk leven

't Afscheid reeds gegeven.

6. Wijk angstvallig klagen,

'k Zie mijn heilzon dagen
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In mijn zwak gemoed.

Die Jehovah eeren,

Zien wel ras verkeeren

Bitt're gal in zoet.

Is mijn lot hier hoon en spot,

Jezus zal mij vreugd beschikken

En mijn' ziel verkwikken.

239.
Mei.: Seelenbrautigara.

1. Jezus ! ga vooraan

Op de levensbaan

,

En wij willen niet vertragen,

't Kruis U vrolijk na te dragen

:

Voer ons aan uw hand
Naar het vaderland.

2. Al moog' 't moei'lijk gaan

:

Laat ons stevig staan

,

En ook in de zwaarste dagen

Nimmer over lasten klagen

;

't Gaat door droef geween

Naar den Hemel heen.

3. Als ons eigen hart

Is vervuld met smart

,

Of bedroefd om and'rer lijden
,

Leer het klagen ons vermijden,

Wijs steeds ons gemoed,

Op het blijvend goed.

4. Regel onzen gang,

Heere ! levenslang

;

Brengt Gij ons op ruwe wegen
1

Gij zult altoos ons verplegen,

Leid ons veilig voort

Naar de Hemelpoort.
5. Help aldus ons gaan

Op de levensbaan

,

Uwe smart en zware pijnen

,

Doen onz' angst en straf verdwijnen

,

Door uw' heerschappij

Overwinnen wij

!
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240.

Mei.: Gelobt sei Gott im höchsten Thron.

1. Mijn God, in 's levens rampwoestijn,

Leer mij te midden van de pijn,

Gehoorzaam aan uw wil te zijn

:

Uw wil geschied'.

2. Ontneemt Gij mij, wat ik bemin:

't Was nimmer mijn. Met stillen zin

Stem ik met uw' beschikking in

:

Uw wil geschied',

3. Als zware krankheid op mij drukt,

Mijn levenskracht wordt weggerukt,
Hoe ook het kruis mij nederbukt:

Uw wil geschied'.

4. Dat slechts uw goede Geest nabij
,

Mijn hart Hem tot een tempel zij,

Doe verder naar uw raad met mij

:

Uw wil geschied'.

5. Vernieuw mijn wil van dag tot dag,
Zoo nog uw vaderoog iets zag,

Neem weg wat ook het wezen mag

,

Uw wil geschied'.

6. Dan als ik deez' woestijn verlaat

,

Zing 'k eens in eeuwig blijden staat

,

Niet meer met tranen op 't gelaat

:

Uw wil geschied'.

241.
Mei.: Eigene melodie.

1. Mijji leven is een pelgrimstand,
Ik ben op reis naar 't vaderland

,

Naar het Jeruzalem daarboven,
Die stad, die God heeft vast gegrond
Op 't bloed van 't eeuwig Heilverbond;
Daar zal 'k mijn God gestadig loven!
Mijn leven is een pelgrim stand,
Ik ben op reis naar 't vaderland

!

2. Geen reis kan zonder moeite zijn,

De levensweg baart ook wel pijn,

Men wandelt niet langs rozendreven,
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De weg is eng, en hun getal

Is groot, die doelen op mijn val,

*k Moet vaak door scherpe doornen streven

;

Door dorre wildernissen gaan,

Daar 'k zelfs geen* uitweg in kan slaan.

O Gij, die Israël behoudt!
En zelf een pelgrim worden woudt,
Toen Gij ons vleesch hebt aangenomen,
Toon mij in 't woord uw' gangen aan

;

Laat mij, hoe verder ik zal gaan,

Steeds nader aan uw heilgoed komen,
Mijn tijd vliegt heen, ach ! heel mijn smart,

Kom herwaarts, laaf mijn smachtend hart!

Geleid mij door uw goeden Geest,

Maak mij geduldig, onbevreesd,

Laat mij niet wank'len in mijn schreden
;

Ik val gestadig, help mij dra

;

Trek mij, dan loop ik, Heer! II na;

Wees Gij mijn schild in tegenheden,

Geef, dat ik nooit in duisternis

Het licht van uw genade mis.

242.

Mei. : In allen meinen Thaten.

Mijn ziel! wil Hem aanschouwen
En blij op Hem betrouwen,
Die u geschapen heeft!

Hoe 't ga in 't aardsch gewemel.
Bedenk, dat in den hemel
Uw Vader en uw Broeder leeft.

. Ik laat in al mijn' daden,

Mij door mijn' Jezus raden
Die 't best mij leeren zal

;

Hij moet op al mijn' wegen,
Nabij zijn met zijn' zegen,

Of 't onheil volgt mij overal.

. Men kan geen zegen winnen,
Al houdt men alle zinnen
Hier bezig, vroeg en spa.

'k Wil dus, in al mijn' zaken,
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Niets zonder Jezus maken
;

't Komt alles aan op zijn' gena\

4. Wees dus mijn' ziel! tevreden,

Hebt gij ook veel geleden,

Zijt gij nog vol van pijn;

Wees stil, dan zullen stroomen

Van heil u overkomen,
En 't zwaarste zal u draag'lijk zijn.

5. Wat u hier ook bejegen',

De Heiland heeft een' zegen

Voor u daarin geleid.

Wie zich , met all' ellenden

,

Getroost tot Hem kan wenden

,

Vindt voordeel in de lijdzaamheid.

243.
Mei.: Nun sich der Tag geendet hat.

1. O Bron des heils, mijn eeuwig goed!

Als in deez' woestenij

Ontmoet mij ramp en tegenspoed,

O Heer! gedenk aan mij.

2. Als zondenschuld bezwaart mijn hart,

En 'k dorstend naar U schrei;

Stil door vergeving mijne smart,
In liefd' gedenk aan mij.

3. Word ik verzocht door list en magt
Van mijne wêerpartij

;

Geef dan mij de beloofde kracht^
Ten goed' gedenk aan mij.

4. Is 't ligchaam vol van pijn en smart,

Gaat zelfs 't gemoed niet vrij

;

Geef rust
,
geduld en troost aan 't hart,

Hoor, en gedenk aan mij.

5. Als smaad en hoon om uwen naam,
Mijn lot te dragen zij

;

Ik welkom smaad en hoon te zaam,
Als Gij gedenkt aan mij.

6. Is 't sterfuur daar, o hoe geducht!
Het komt, ja 't is nabij.

Ook dan, Heer! met mijn' laatste zucht,
Roep ik: gedenk aan mij.

15
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244.

Mei.: Wenn wir in höchsten Nöthen sein.

1. Ons hart verheugt zich, dat bij God
't Bestuur is van geheel ons lot,

Dat Hij ons vreugd', of ongeval,

Naar wij behoeven, zenden zal.

2. Hij, die zijn eigen* weg wil gaan,

Ziet dwaallicht vaak voor starren aan:

En gaat hij op dat schijnsel door,

Dan dwaalt hij ligt van 't regte spoor.

3. God kent alleen het naaste pad,

Dat uitloopt op de hemelstad,

Hij weet, wanneer in ons gemoed,

Of smart of blijdschap voordeel doet.

4. Daar die verwachting in ons leeft,

Behaagt ons alles, wat Hij geeft;

Wijl elke last, ons opgeleid,

Ons vormt tot hooger zaligheid.

5. Hij , die ons leidt door 't aardsche dal

,

Die nimmer ons verlaten zal,

Heeft zijne liefd' en trouw verpand

Yoor onze komst in 't vaderland.

6. Waar ons geen schepsel helpt, helpt Hij,

Als alles vlugt, staat Hij nabij;

In rust en vreugd', in nood en strijd

,

Blijft Hij dezelfde t' aller tijd.

7. Als wij de doodsvallei betreên,

Laat ons elk aardsche vriend alleen

;

Maar Hij, de beste Vriend in nood,
Yerzelt ons over graf en dood.

8. Komt! treên wij dan gemoedigd voort,

In 't vast vertrouwen op zijn woord;
Hoe moei'lijk ons de weg ook schijn',

Het eind' zal zeker zalig zijn.

245.

Mei.: Kinge recht, wenn Gottes Gnade.

1. Rust, mijn' ziel! uw God is Koning,
Heel de wereld zijn gebied

;
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Alles wisselt op zijn wenken
,

Maar Hij zelf verandert niet.

2. Ieder woelt hier om verand'ring,

En betreurt ze dag aan dag

;

Hunkert naar hetgeen hij zien zal,

Wenscht terug 't geen hij eens zag.

3. Rust, mijn' ziel! uw God is Koning,

Wees tevreden met uw lot;

Zie, hoe alles hier verandert,

En verlang alleen naar God.

246.
Mei. : Freu dich sehr, o meine Seele.

1. Sion klaagt met angst en smarte,

Sion, Gods beminde stad,

Die Hij in zijn teeder harte

Minzaam draagt en nooit vergat:

God verlaat mij in den nood,

'k Sta voor 's werelds gramschap bloot

;

God laat mij alleen gezeten

,

En heeft mij geheel vergeten.

ANTWOORD.
2. Kan een' vrouw haar kind verlaten,

Haren zuig'ling , haren zoon ?

En al kon zij dien ook haten,

Ik u geenszins. Kroon en troon

Zijn mij niet zoo lief als gij.

Sion ! klaag niet over mij

;

Gij blijft, onder 't kruis gebogen,
In mijn' schoot en voor mijn' oogen.

4. Blijf getrouw in al uw lijden

!

U wordt daardoor heil bereid,

'k Zal u op zijn' tijd bevrijden

,

Daar nooit iets u van Mij scheidt.

Ik blijf altoos die Ik ben. ,

O gij zielen , die Ik ken

!

Gij hebt Mij het hart genomen

;

'k Denk aan u ; dies wilt niet schromen

!

15*
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247.
Mei.: Warum sollt ich mich denn.

1. Waarom zoud' ik ooit mij kwellen?
Heb ik toch — Christus nog,

Wat zou mij ontstellen?

Wie wil 't erfdeel mij ontrooven

,

En de kroon ,
— Die Gods Zoon

Geeft hun , die gelooven ?

2. Zijn niet alle d' aardsche goed'ren

Slechts een' hand — Vol met zand
,

Kommer der gemoed'ren ?

Maar mijn erfdeel is van waarde,

't Zal bestaan , — Al vergaan

De hemel en de aarde.

3. Wie ontneemt mij mijn' Beminden

,

Dien ik ken? — Want ik ben

Een van zijne vrienden.

Zou een Christen onrust voeden ?

Neen , hij draagt , — Onversaagd
,

Alle tegenspoeden.

4. 's Ligchaams dood kan ons niet dooden
Hij ontheft, — Wien hij treft,

Van ontelb're nooden

;

Want hij sluit de deur van 't lijden,

En daarbij — Opent hij

d' Ingang van 't verblijden.

5. Gij, mijn Jezus! blijft de mijne,

Met wien ik — Mij verkwik,
Als ik hier soms kwijne.

Ik blijf d' uwe , wijl G' uw leven

En uw bloed, — 't Hoogste Goed,
Voor mij hebt gegeven.

248.
Mei.: Was Gott tkut, dass ist wohlgetban.

1. Wat God doet, dat is welgedaan,

Zijn wil is goed en heilig;

'k Beveel Hem al mijn zaken aan

,

En ben getroost en veilig.

Hij is mijn God ; in eiken nood
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Ben ik bij Hem geborgen

;

Daarom laat ik Hem zorgen.

2. Wat God doet , dat is welgedaan

,

Hij zal mij niet misleiden.

Hij voert mij op de regte baan

,

Dies kan ik mij verblijden

In zijn gena; ik weet, weldra

Zal Hij mijn banden slaken

,

En alles heerlijk maken.
3. Wat God doet , dat is welgedaan

,

Hij zal aan mij gedenken

,

Hij als mijn Arts en Heiland kan
Mij toch geen gift inschenken

Voor artsenij; getrouw is Hij,

Dies zal ik op Hem bouwen
,

En op zijn woord vertrouwen.

4. Wat God doet, dat is welgedaan,
Hij is mijn licht en leven,

Die mij niets kwaads bereiden kan
;

Hem zal 'k mij overgeven

In vreugd en leed; *k geloof en weet,
De tijd zal openbaren

,

Hoe goed zijn wegen waren.

5. Wat God doet , dat is welgedaan

;

Al moet 'k den kelk ook drinken
Die bitter is naar mijnen waan:
Hij laat mij niet verzinken.

Ter zijner tijd word ik verblijd

Door zoeten troost des harten

,

Dan wijken alle smarten.

6. Wat God doet, dat is welgedaan;
Dit zal mijn troostgrond blijven,

Al zou mij op de ruwe baan
Dood en ellende drijven.

Wat nood er zij , mijn God houdt mij

In zijnen arm geborgen

;

Daarom laat ik Hem zorgen.
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249.

Mei.: Allein Gott in fier Hoh' sei Ehr'.

1. Wat God doet, dat is wél gedaan
,

Zijn wil is nooit te laken.

Neemt Hij mijn' zaak op zich , welaan

!

Dan zal Hij 't heerlijk maken.
Hij is mijn God, mijn Heer, mijn Vriend;
Hij zal zijn schaap, zijn magt'loos kind

Wel tot zijn heil geleiden.

2. Mijn' ziel is stil en wacht op Hem

,

In plaats van zelf te zorgen.

De hoop versterkt haar en zijn' stem
Verkwikt haar eiken morgen. .

'k Ga met geduld op doornen voort

;

Het einde nadert, 'k zie de poort,

En 't laatst' is 't best van allen.

250.

Mei.: Ringe recht wenn Gottes Gnade.

1. Wat zijn weduwen en weezen?
Druiven van de rank gerukt,

Harpen , zonder klank en snaren

,

Wormpjes , die men vaak verdrukt.

2. Gij , die van Naomi Mara

,

Door Gods hand geworden zijt

,

Klaag niet , ween niet , neem ter harte
,

Wat u God heeft toegezeid.

3. Zou een' moeder ooit vergeten

Haren zuig'ling, klein en teer?

Schoon zij 't deed , nogtans zal Ik u

Nooit vergeten , spreekt de Heer.

4. Zie de weduw' van Sarepta,

Die de Heer verzorgt met brood

;

Zie de weduwe van Naïn

,

't Leven spruit haar uit den dood.

5. Isrêls God is gist'ren , heden
,

Is dezelfd' in eeuwigheid!

Wees en weduw' houdt Hij staande:

Zalig wie Hem steeds verbeidt!
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O vertrouwt op Hein, verdrukten!

Hoe veel leed u nederbuig',

Sterkt u ! die met tranen zaaijen

,

Maaijen eenmaal met gejuich!

251.

Mei.: Wer nur den Helen Gott lasst.

1. Wie God ten troost heeft, kan niet kwijnen;

Welzalig , wie op Jezus hoopt

!

Die is gelukkig, schoon 't moog' schijnen,

Dat alles hem hier tegenloopt.

Hij , die op God alleen vertrouwt

,

Heeft waarlijk niet op 't zand gebouwd.
2. Wat helpen ons de zwaarste zorgen?

Wat helpt ons 't kermen, nacht en dag?
Wat helpt het , als wij eiken morgen
Hervatten ons gewoon geklag?
De jammer, 't harteleed , de nood
Wordt door de droefheid slechts vergroot.

3. Wees stil , mijn ziel ! wees wel tevreden

En met Gods schikking vergenoegd

;

Gij plaagt en krenkt u zonder reden,

En doet iets , dat u geenszins voegt.

God, die ons schiep en lief heeft, leeft,

En weet best , wat men noodig heeft.

4. Hij kent de regte vreugdestonden

,

Waarin zijn' hulp ons heilzaam is.

Heeft Hij ons maar getrouw bevonden,
Hoe lang 't ook duur', Hij komt gewis

,

En doet voor ons , eer w' ommezien

,

Veel meer zelfs, dan men wenscht, geschiên.

252.

Mei. : Sollt es gleich hisweilen scheinen.

1. Zou de Heer zijn gunstgenooten
Eeuwig en altoos verstooten ?

Niet goedgunstig zijn voortaan?
Nimmer ons meer gadeslaan?
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2. Zouden zijn' beloftenissen

Yerder haar' vervulling missen

,

Vrucht'loos worden afgewacht,

Van geslachte tot geslacht?

3. Zou God zijn gena vergeten?

Nooit meer van ontferming weten?
Heeft Hij zijn' barmhartigheên

Door zijn' gramschap afgesneên?

4. 'k Zei daarna: dit krenkt mij 't leven

;

Maar God zal verand'ring geven

;

D' Allerhoogste maakt het goed

;

Na het zure geeft Hij 't zoet.

5. 'k Zal gedenken, hoe voor dezen

Ons de Heer heeft gunst bewezen,
'k Zal de wond'ren gadeslaan,

Die Gij hebt van ouds gedaan.

6. *k Zal naauwkeurig op uw' werken
En derzelver uitkomst merken,
En , in plaats van bitt're klagt

,

Daarvan spreken dag en nacht.

Huisgezangen.

253.

Mei.: Herzlich Thut raich verlangen.

1. Aan Jezus zich te geven,
En onder zijn beleid

Voor Hem alleen te leven,

Is ware zaligheid.

Niets kunnen, niets verlangen,
Niets doen en niets verstaan

,

Dan Christus aan ie hangen

,

Dat is de levensbaan.

2. Men staat dan alle morgen
In 's Heilands vriendschap op

;

De liefde , vrij van zorgen

,

Rijst meer en meer ten top:

Dat is de taak des harten
;

Het ligchaam werkt , wordt moe

,

En , vrij van zielesmarten

,

Doen wij weer d' oogen toe.
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3. O zalig, wie vergeving

In Christus zoen bloed vindt,

En dan , met liefd' en beving

Hem aanhangt als een kind!

welke blijde dagen,

Als w' op het levenspad

Hem zoeken te behagen

:

Heer Jezus , schenk ons dat

!

254.

Mei. : Die Seele Christi heiige ïnich.

1. De hand van Jezus zegen' mij

!

Zijn Geest der vreugde maak* mij blij !

Zijn bidden en zijn arbeidszvveet

Verzeil' mijn werk, wend' af al 't leed!

2. Terwijl 'kop Hem mijn hope bouw,
Doe ik mijn werk getroost en trouw;

Ja , onder al het aardsch gedruisch

,

Verkeert mijn geest in 's Heeren huis.

3. Het zweet van Jezus aangezigt

Wendt af den vloek, geeft heil en licht,

Dies werk ik met een' blijden moed,
En 't werk , in Hem gedaan , wordt goed.

255.

Mei.: Die Pilgerschaft in dieser Zeil.

1. De pelgrimschap in dezen tijd

Heeft vele ruwe wegen.
Doch wie den Heor is toegewijd,

Vindt daarop vreed' en zegen.

Want telkens sterkt de dierbre Heer,
In nood en lij densnachten,
Door goeden weg den wand 'laar weer,
En geeft hem nieuwe krachten.

2. O gij, ons uitverkoren Hoofd,
Der zielen heil en zegen,

Die, daar hun hart in U gelooft,

Beminnen uwe wegen
Van waarheid en geregtigheid,
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Daar Gij hen zelf wilt leiden,

En allen, aan U toegewijd,

Ten hemel toebereiden;

3. Wij wijden U, met hart en mond,
Op nieuw onz' ziel en leven,

Wij zweren U, in ons verbond,

Standvastig aan te kleven!

En Gij, o Heer! houd uwen eed,

Behoed ons allerwege

;

Geef aan uw arme Christenheid

Ook in het zinken zege

!

256.

Mei.: Herr Gott, dich loben alle wir.

1. Gun daags, o Heer! mijn' beê gehoor:

Geef, dat geen' zaak mijn' zielsrust stoor';

Maar dat , bij al 't gedruisch , mijn hart

Beschouw' uw' overdierb're smart.

2. Mijn geesflijk oog biijv' steeds gerigt

Op uw verkwikkend aangezigt!

't Gevoel van uwe liefdekracht

Verlaat mij nooit noch dag noch nacht.

3. Geef, dat ik U als Martha dien',

En werk noch moeite moog' ontzien;

Doch dat mijn geest vooral daarbij

Voor U gelijk Maria zij.

257.

Mei.: Die seele Cbristi heiige urich.

1. Heer Jezus! Gij die hier op aard,

Zoo goed voor kleine kind 'ren waart,
Laat mij , vóór dat de nacht begint

,

Eerst tot U bidden als uw kind.

2. Och, Heer! mijn hart is vol van kwaad,
Van zond' en stoutheid, die Gij haat;
Ook heden heb ik kwaad gedaan

,

Maar zie mij in ontferming aan.

3. Gij
5
die zoo vol van liefde zijt

,

Schenk Gij mij al mijn zonden kwijt:
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Ik leg mij aan uw voeten neer,

Geef mij een ander hart, o Heer!

4. Bewaar ons allen dezen nacht

,

Houd over ons gezin de wacht,
En komt de dood welligt reeds nu

,

Breng mij den hemel in, bij U.

258.
Mei. : Eigene melodie.

1. „Ik en mijn huis, wij zijn bereid,

„Om , Heiland ! U in heiligheid
,

„Met liefde en trouw te dienen!"

Spreek , Heer ! uw „ Amen" op dat woord

!

Dan leven we in uw vrede voort,

Voor U en d' Ongezienen.

Uw goede Geest keer bij ons in

,

En vorme ons tot een huisgezin,

Dat U zijn trouw bewaarde,
Dat in uw liefde zalig is,

Dat licht spreidt in de duisternis

,

En 't zout is van deze aarde.

2. Het eeuwig, onvergank'lijk woord
Eens , Jezus ! uit uw mond gehoord

,

Blijve in ons huis weergalmen;
Uw lof stroom daar ten boezem uit,

En smelte in lieflijk maatgeluid
Van jubelzang en psalmen!
Dat huis zij 't oord , waar de ootmoed bidt,

Maria aan uw voeten zit,

En 't beste deel komt kiezen

,

Dat goed , dat eenig noodig is

,

Dat , zelfs bij 't allerwreedst gemis
,

Ons hart nooit kan verliezen.

3. Ik bid U, Heer! om rijkdom niet,

Dien de aarde hare aanbidders biedt

,

Die 't hart van U doet keeren;

Maar 'k smeek U om dien bet'ren schat

,

Die onuitspreek'lijk heil bevat,

En eeuwig zal vermeêren

;

Die rijkdom zonder wederga
Is 't vast geloof aan uw gena

,
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In blijde en donk' re dagen;

Is liefde , die met and'ren lijdt

,

Die zich in
:

s broeders heil verblijdt,

En zóó uw beeld mag dragen.

Als 't onweer dreigt en 't buiten woedt,

Daar blijv' het mij daarbinnen zoet; —
Als 't onheil mij doet zuchten,

Daal G-ij dan in ons midden neer.

En 'k zal in uw nabijheid, Heer!

Geen leed der aarde duchten.

Hoor, groote Ontfermer! hoor mijn beê

!

Deel aan mijn huis dien vrede mee

,

Dien niets me ooit kan ontrooven

!

Zoo wordt mijn leemen hut in 't stof

Mij 't voorportaal van 't hemelhof,

Yan 't vaderhuis daarboven !

259
Mei.: Lobt Gott ihr Christen allzugleich.

1. Ik las eens, o mijn liefste Heer!

Dat Gij een kind ook waart

:

Ik vroeg : waarom ? 't Werd dan nog meer
Door and'ren mij verklaard.

2. Nu wensch ik, o mijn beste Yriend!

Dat ik 't genieten moog'

,

Wat Gij den kind'ren hebt verdiend

;

Breng 't mij regt onder 't oog

!

3. De zegen uwer kindschheid zij

Mij nader, Jan de lucht!

Wees mij , arm wormpje , regt nabij

,

Wanneer ik om U zucht.

4. Ik ben zoo arm , zoo zwak en klein
,

Verdorven, snood en slecht;

Wasch met uw bloed mij zondaar rein

,

En geef mij 't kinderregt.

5. 'k Waar gaarn een lief, gehoorzaam kind,

Gelijk Gij zijt geweest.

O Jezus ! maak mij zoo gezind

;

'k Bid daartoe om uw' Geest.
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260.

Mei. : Christus der ist mein Leben.

1. Ik wensch te zijn als Jezus,

Zoo need'iig en zoo goed,

Zijn woorden waren vriend'lijk,

Zijn stem was altijd zoet.

2. Ik wensch dat ik, als Jezus,

De gaaf van bidden had,

Die, eenzaam op de bergen,

Tot zijnen Vader bad.

3. Ik wensch te zijn als Jezus,

Als mij een vijand haat;

Hij bad voor Zijn vervolgers,

En deed hun goed voor kwaad.
4. Ik wensch te zijn als Jezus,

Zoo vol van werkzaamheid,
Dat men van mij kan zeggen

:

Tot alles goeds bereid.

5. Helaas! 'k ben niet als Jezus,

Dat ziet elkeen aan mij
;

Och, Heiland ! wil mij helpen,

En maak mij zoo als Gij.

261.

Mei. : Eigene melodie.

1. Leid, o Vader! leid mijn kind'ren

Op hun pad in vreugde of pijn !

Zou 't uw trouwe zorg verminderen

,

Dat mijn telgen zondaars zijn ?

Zijn zij in den doop weleer

U gewijd, U, onzen Heer;

Blijf hun treden dan verzeilen

,

De Eng'ien tot hun wachters stellen.

2. Mogt uw vaderzorg hen sparen

,

Bij zoo menig ongeval;

Blijve uw cog dan op hen staren,

Onverpoosd en overal

!

Als 't gevaar hun voet omringt

,

't Onheil telkens nader dringt

,
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Hoor , Ontfermer ! dan hun smeeken
,

Laat uw hulp hun nooit ontbreken.

En als 't kwaad hun dreigt te naken
,

Als verleiding strikken spant,

Blijf dan , Vader ! voor hen waken

,

Sterk hen door uw regterhand!

Als de lust hun dringt in 't harte

,

Heer! wie uw bevelen tart,

Laat hen moedig, dapper strijden,

In de zege zich verblijden.

God ! uw wil zij hun verlangen

,

Koom tot hen uw heerlijk rijk;

Doe hen aan uw wetten hangen

,

Daag'lijks meer uw Zoon gelijk!

Bij hun werk blijv' Gij 't begin

,

Stort hun liefde tot U in

,

Die hen in uw vrees leert hand'len
,

En in 't licht uws aanschijns wand'len !

Schenk mijn hart dat hoogst verblijden,

Dat ik op den jongsten dag,

Na al 't zorgen , na al 't lijden
,

Dankend tot U staam'len mag;
„Zie o Vader! zie mij aan,

„Zie mijn kind'ren voor U staan
,

„Tot uw dienaars uitverkoren;

„Geen van hen ging, Heer! verloren!

262.
Mei. : O Jezu, König hoch zu ehren.

1. O Jezus! die door 't bitterst lijden

Voor zondaars 't leven hebt verdiend,

Wel mag ons harte zich verblijden,

Omdat Uw naam is Kindervriend.

2. Ja! uit den mond der zuigelingen,

Hebt g' U de lofspraak toebereid

;

Leer ons dan blijde medezingen,

Van uw gena en heerlijkheid.

3. Om U te prijzen, dienen, eeren,

Nernieuw ons kinderlijk gemoed.
Schenk ons een zegen bij het leeren,

Blijf die ons weldoen mild en goed.
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4. Bekwaam ons eenmaal hier beneden

Elk voor 't hem toebedeelde werk,

Vooral tot levendige leden

Van uwe vrijgekochte kerk.

5. Gij vondt in 't zwakke welbehagen

O zie ook ons ontfermend aan !

En 't geen wij zingend' van U vragen,

doe Gij zelf ons dat verstaan

!

6. Ons staam'lend bidden heeft geen waarde,

Toch hebt G' ons gunsten toegezeid,

Gij, zelf eens Kind voor ons op aarde,

Gij „God met ons in eeuwigheid
!"

263.
Mei.: Eigene melodie.

1. O, zalig 'thuis, waar gij zijt opgenomen,
Heer Jezus Christus , echte Zielenvriend

!

Waar Gij , van al de gasten die er komen
,

Het meest gevierd , het ijv'rigst wordt gediend

;

Waar groot en klein U in het harte dragen
,

Waar elk op U blijmoedig de oogen slaat

,

Waar aller lippen uw bevelen vragen
,

En ieder op uw wenk dienstvaardig staat!

2. Welzalig , waar uw liefde , Heer ! de band is,

Die 't hart van man en vrouw omstrengeld houdt

;

Waar beider ziel op 't innigste verwant is

,

Wijl beider hoop is op één grond gebouwd

;

Waar beider hart getrouw IJ aan blijft hangen
,

In vreugde en leed , in blijdschap en in pijn
;

Waar 't beider lust is, beider zielverlangen

In eeuwigheid uw eigendom te zijn.

3. Welzalig 't huis waar men de huw'lijkspanden
Met biddend hart U , Heer ! in de armen draagt,

En van uw milde en zegenende handen
Een zegen voor hun blonde hoofden vraagt!

Waar zij zich graag rondom uw schoot verzaam'len

En luist'ren , wat uw liefdestem verkondt;

Waar zij reeds vroeg het loflied leeren staam'len,

Dat U verheerlijkt uit hun kindermond.
4. Welzalig 't huis , waar U de dienstb'ren eeren,

En , wetend dat uw oog hen gadeslaat

,
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Uw arbeid doen in d' arbeid hunner heeren

,

Uw naam ter eer en met een blij gelaat:

Waar ze, als uw dienaars en uw huisgenooten,

Tot elke dienst vrijwillig zijn bereid,

Hun pligt vervullen, ijv'rig, onverdroten,

En trouw tot in de minste kleinigheid.

5. Welzalig 't huis, waaried're vreugd gedeeld wordt
Door U, wiens bijzijn elke vreugde wijdt;

Welzalig 't huis, waar ied're wond geheeld wordt

Door U , Hoer ! die er Arts en Trooster zijt

!

Is eind'lijk dan het dagwerk afgeloopen

,

Verlaat dan elk de kleine vreemd'lingskluis

,

Dan sluit uw hand de poorte voor hen open

Van 't groot en heerlijk, eeuwig Vaderhuis,

264.
Mei.: In allen meinen Thaten.

1. Stort, Liefde! warm en teeder

Op onze kind'ren neder

Uw' Geest , aan zegen rijk.

Ja , wil het eeuwig leven

Ook aan de kind 'ren geven
;

Want hunner is het hemelrijk.

2. Laat uw gena in stroomen

Op onze kind'ren komen

;

Vernieuw hen , maak hen rein

,

Opdat z' U regt beminnen
En door U overwinnen
Al, wat hun hier kan schaad'lijk zijn.

3. Hoort, kind'ren! alle zegen,

Al 't heil op uwe wegen
Van God , die eeuwig leeft

,

Dat is bij zijn* Beminden,
Bij Jezus slechts te vinden,

Die 't ons aan 't kruis verworven heeft.

4. Ja elk , die met verlangen

Het goede wenscht t' ontvangen,
Dat uit zijn' volheid stroomt,

Wil Hij met zijne gaven
Volgaarn' op 't vriend'lijkst laven;

Treedt daarom toe! komt onbeschroomd!
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5. Komt kind'ren! komt toch allen,

Wilt voor Hem nedervallen

Ootmoedig in het stof.

Hoe zal 't zijn hart verblijden,

Als Hij zich kan bereiden

Uit uwen mond en eer en lof!

265.

Mei.: Herr Gott, dich loben alle wir.

1. Verheugt u zamen
,
jong en oud,

God schonk uw' levensonderhoud,

Hij heeft dit jaar met gunst bekroond,

Uw' hoop zelfs boven hoop beloond.

2. 't Was God, die het gewas op 't land

Bewaarde door zijn' sterke hand,
Hij gaf, wat is zijn goedheid groot!

Den zaaijer zaad, den eter brood.

3. U , Heer des oogstes ! zij de dank
Nu toegebragt met blij geklank!
Geef zeeg'nend ons het dagelij ksch brood,

Verzacht in gunst der armen nood.

4. Looft God , de Bron van zaligheên

!

Looft Hem, gij scheps'len hier beneên

!

Looft Hem, gij zalig hemelheir!

Looft Vader. Zoon en Geest, uw' Heer!

266.

Mei.-. VVach auf mein Herz und singe.

1. Wranneer w' , als goede kind'ren

,

Den Heiland niet verhind'ren
,

Maar Hem ons harte wijden
,

Dan kunnen w' ons verblijden.

2. Hij doet ons lieflijk leiden,

In zijn' verdiensten weiden,
En wil zelfs alle dagen,
Als lammetjes, ons dragen.

3. Hij neemt ons op zijn' armen,
Met liefd en met erbarmen;

16
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Wij zijn gewis geschapen,

Om in zijn' schoot te slapen.

4. Wat zou ons kunnen krenkea?
Wi) hebben niet te denken
Aan nood of zware dingen,

Maar mogen vrolijk zingen.

267.
Mei.: In allen raeinen Thaten.

1. 'k Wil niet zwaarmoedig denken,
Mij niet onnoodig krenken,

Om 't geen toekomend is.

Mag ik op 't Lam vertrouwen

,

En op zijn' liefde bouwen,
Zoo ben ik vrij van droefenis.

2. Bij al hetgeen wij maken

,

Bij 't slapen en bij 't waken

,

Op reis zoo wel als t' huis,

Bij 't eten , drinken , werken
,

Moet men den Heiland merken,
Zelfs onder 's werelds ergst gedruisch.

3. O ja! zijn dood en smarte

Is *t voorwerp van ons harte

,

Zoo lang men adem heeft;

En worden wij ontbonden,
Zoo vinden w' in zijn' wonden,
't Kegt, dat ons 't eeuwig leven geeft.

268.
Mei.: Lobt Gott, ihr Christen allzuglëich.

1. Ziet, hoe de Goede Herder staat,

En roept de lamm'ren zaam

;

De liefd' doorstraalt zijn heel gelaat;

Zijn' stem , hoe aangenaam !

2. „Laat al de kleine kinderen

Vrij komen hier tot mij

;

Laat niemand hen verhinderen

,

Maar brengt ze hier nabij.

3. „Derzulken is mijn koningrijk,

Daar worden zij vergaard

;
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Ora hen te zeeg'nen eeuwiglijk,

Kwam Ik op deze aard.

4. „Want 't is mijns Vaders wille niet,

Dat één verloren ga

,

Die op al deze kleinen ziet,

En rijk is in gena."

5. Neem dan deez' kind'ren gunstig aan

,

Wij wijden z' U , o Heer!

Wees hun tot heil en vreugd' voortaan,

Verlaat ze nimmermeer.

8. Maak ze uw eigen' kind'ren, Heer!

En maak hun' harten rein,

Dat zij nu leven tot uw' eer,

En hierna zalig zijn.

269.
Mei.: Eigene melodie.

1. Zou ik wanhopig klagen

;

Zou 't lijden mij versagen,

Daar mij Gods gunst behoedt?

Zou ik voor onheil vreezen,

Daar d' oorzaak van mijn wezen

Almagtig is, en wijs en goed?
2. Wat baat het rust'ioos zorgen

Dat ieder nieuwe morgen
Ontwaakt met droefenis?

Gij , Vader ! die mij 't leven

En alles hebt gegeven

,

Weet, wat mij goed en heilzaam is.

3. 'k Wil op uw wijsheid bouwen,
Op uw genaê vertrouwen,
In 't zorg' Jij kst tijdsgewricht;

Ja, 'k wijd' U ziel en zinnen,

En blijf U eeuwig minnen,
Mijn Helper, steun, en troost en licht!

4. Gij kleedt en voedt de dieren,

Gij doet de bloemen tieren,

En tooit z' in 't schoonst gewaad

;

Zoudt Gij m' uw gunst onttrekken

,

't Kind niet ten Vader strekken,

Dat zich geheel op U verlaat?

16*
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5. Mijn God! al mijne zorgen,

Al (T angst, die in 't verborgen

Mij zuchten doet en knaagt,

Kunt Gij straks doen verdwijnen

,

En troostrijk licht doen schijnen

In 't angstig hart , dat naar U vraagt.

6. Als ik , door leed bezweken

,

U zoek, en tranenbeken

Getuigen van mijn' druk,
Vertroost xn uw mededoogen

,

Verkeert uw alvermogen
Mijn ramp, mijn smart in waar geluk.

7. Gij hebt reeds in dit leven

Mij 't dierbaarst pand gegeven

,

Gedaald van uwen troon;

Wat kan de mensch bedenken,
Dat Gij hem niet zoudt schenken,
Na 't schenken van uw* grooten Zoon?

8. Gij leidt hen, die U eeren,

Niet juist naar hun begeeren

,

In voorspoed of gevaar.

Doch , hoe ook 't leed hen griefde

,

Uw trouwe vaderliefde

Blijft, als Gij zelf, onwankelbaar.
9. Al staat mijn ziel verlegen,

Bij d' onverklaarbre wegen
Van uw Voorzienigheid:

'k Zal toch , dit 's mijn vertrouwen

,

Eens 't eeuwig heil aanschouwen
,

Door Jezus liefde mij bereid.

10. *k Zal met de godgezinden
Beseffen , ondervinden

De wijsheid van uw' raad;

En , na 't kortstondig lijden

,

Mij eindeloos verblijden

In 't zalig rijk, dat nooit vergaat.
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Morgen-liederen.

270.

Mei.: Eigene melodie.

1. Het duister zwicht, Het morgenlioht

Verspreidt zijn gulden stralen.

Ik zie het weer, En wil U, Heer!

Mijn dank er voor betalen.

2. Ik sluimerde in, Met mijn gezin,

En mogt verkwikt ontwaken;
Daar 'k wachters had, Die nimmer mat,
Naar slaap noch sluim'ring haken.

3. Hoe velen sloot Deez' nacht de dood

De moêgekreten oogen

;

En mij verkondt Deze ochtenstond

Uw trouw en alvermogen.
4. Mogt ik nu maar, Alzegenaar!

Door dankbaarheid gedreven,
Van nu voortaan De wegen gaan,
Door U mij voorgeschreven.

5. Waar ambt en stand, En vaderland

En kerk mij toe verpligten

,

Laat mij die taak Als mijn vermaak
Beschouwen en verrigten.

6. Zie ik bezwaar , Dreigt mij gevaar

,

't Zal mij geen schrik verwekken

;

Als Gij gebiedt, Ontbreekt het niet

Aan vleug'len, die bedekken.
7. Moet ik de baan Des lijden* gaan

,

En mijne lampc kwijnen
;

Ik voeg mij stil Naar uwen wil,
En offer U den mijnen.

8. En als de dood Mijne oogen sloot,

Eer deze dag zal dalen;

Mogt schooner dag , Dan 'k immer zag

,

Mij dan omhoog bestralen !
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271.

Mei.: Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich.

1. Hoe zal ik U, o Jezus! toch

Genoegzaam danken nu

;

Gij waart mijn God; Gij zijt het nog,

'k Behoor geheel aan U.
2. TIw wakend oog gaf op mij acht,

Uw' hand , tot mij gekeerd

,

Heeft al 't gevaar, in dezen nacht,

Van mijne tent geweerd.

3. Heb dank, o Jezus! met gezang
Voor uw ontfermend hart:

Geef, dat ik U mijn leven lang

Dankzegg' met liefdesmart.

4. Gedenk ook heden weer aan mij
,

En wend den ganschen das
Toch alles af, wat schaad'lijk zij,

En u mishagen mag.
5. Verhoor, o Jezus! deze beê,

En neem mijn zuchten aan;

Bestuur mijn' gang, van schreê tot schreê,

Op 's levens kronkelpaan.

272.

Mei.: Von Gott will ich nicht.

1. Ik zal uw* trouw verhalen

In dezen morgenstond

;

Ja, *Jt zal U steeds betalen

Mijn* dank met hart en mond.
O God , voor uwen troon

Mijn' ziel U staag vereere

Door Jezus onzen Heere,

Uw' eengeboren Zoon

!

2. Wijl Gij mij uit genade
In d' afgeloopen nacht
Voor ziels- en ligchaamsschade
Bewaard hebt door uw' magt.
'k Val smeekend voor U neer.

Wil mij mijn' schuld vergeven

,



247

Waardoor ik al mijn leven

U heb vertoornd, o Heer!

3. Wil het toch zoo beschikken,

Dat 'k blijf bevrijd deez' dag

Van 's duivels list en strikken,

Van smaad en wangedrag,
Van vuur en watersnood,

Van armoed en voor schanden,

Van boeijen en voor banden
En een' te snellen dood.

4. Bewaar mijn' ziel, mijn leven,

Mijn lijf, mijn goed en eer;

'k Wil 't in uw' handen geven,

Nu en voor altyd, Heer!
't Geen 'k door uw' gunst geniet,

Mijn' Overheen en Magen

,

En die mij vriendschap dragen,

Al wat mijn oog hier ziet.

5. Laat mij uw' Engel hoeden

,

Waar ik mij wend of sta;

Hij stuite 's duivels woeden,
Dat mij geen vijand scha,

Of in dit jaminerdal

Zijn' magl mij doe beproeven,

Of moog* mijn' ziel bedroeven,

Of immer breng' ten val.

6. Aan God laat ik 't verblijven,

Door wi«i het al bestaat;

Hij zegen' mijn' bedrijven,

Mijn overleg en raad.

In Hem berust ik stil.

Met lijf, met ziel en leven,
En wat Hij mij moog' gevön,
Doe Hij naar zijnen wil.

7. Hierop zeg ik dan: Amen!
Ik twijfel niet, de Heer
Zal al mijn' zaken t' zamen
Uitrigten tot zijn eer;

Dies breid ik uit mijn' hand
Met vreugd' . en zal verrigten

,

Naar 's Heeren wil de pligten

Van mijn beroep en stand.
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273.

Mei. : Wie gross ist des Allraacht'gen Güte.

1. Mijn morgenzegen is het lijden

Yan Jezus ; 'k spreek en zing er van.

Hem wil ik ai mijn' uren wijden,

Tot dat ik niet meer waken kan.

Dan houd ik weer mijn' avondzegen.

Als of ik stond bij 't somber graf,

Waar 't lijk mijns Heilands was gelegen,

Wiens dood mij 't ware leven gaf.

2. Ach, waren al mijn' oogenblikken

Geheiligd door 't genot van Hem,
Niets kan mijn' ooren zoo verkwikken,
Als zijn', mij wel bekende stem,

Niets, niets voldoet mijn' geest'lijk' oogen

,

Dan 't zien op 't Lam, voor mij geslagt;

Dat geeft mij voedsel en vermogen,
Zoo vroeg als laat, zelfs in den nacht*

274.

Mei.: Wach auf mein Herz und singe.

1. Ontwaak! ontwaak! zing psalmen!
Doe 's Heeren lof weergalmen !

Wil uwen Schepper eeren

En u voor Hem verneêren.

2. O ja , 'k wil 's morgens zingen

Den Schepper aller dingen

;

Die teed're vriend der menschen
Is 't voorwerp van mijn wenschen.

3. O Gever aller gaven!
Wil met uw* gunst mij laven
'k Breng U ten offer heden
Mij zelv' en mijn' gebeden.

4. Die zult gij niet verachten;

Gij kent al mijne krachten,
Daar ik, in al mijn leven.

Niets anders U kan geven.

5. Wil U op nieuw ontfermen

,

Mij dezen dag beschermen

,
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Uw werk in mij volbrengen

,

Green ongeluk gehengen.

6. Wil zelf mij 't beste raden,

Opdat van al mijn' daden

't Begin en 't eind U prijzen

En mijn geloof bewijzen.

7. Jezus! wil mij zeeg'nen,

Met liefde mij bejeeg'nen

,

Mij met uw heil woord voeden

En mij alom behoeden.

275.
Mei.: Herr Gott, dich loben alle wir.

1. Wij danken U, barmhartig God,
Beschikker van ons deel en lot,

Voor uwe hoed' en trouwe wacht

,

Ons weer betoond in dezen nacht.

2. Verleen ons , na genoten' rust

Op nieuw gezondheid, kracht en lust;

Daar 't ligchaam , door den slaap verkwikt

,

Zich weder tot den arbeid schikt.

3. Dat wij ons ambt en pligt , o Heer!
Getrouw verrigten, tot uw' eer;

Dat uwe gunst ons werk bekroon',

Uw Geest ons leid' en in ons woon'.

4. Zie op ons neder in gena,

Op dat ons werk voorspoedig ga,

En scheld ons alle misdaan kwijt

,

O Heer! die vol ontferming zijt.

5. Verlicht ons hart, dat duister is;

Wil ons , naar uw getuigenis

,

Doen vlieden alle kwade paan
En ijv'rig in uw' wegen gaan.

6. Schenk uwen zegen bij uw woord

,

Het rijk des Satans word' verstoord;

Sterk Leeraars, sterk onz* Overheid
In 't werk door U hun opgeleid.

7. Troost allen , die in nood en smart
Tot U verheffen 't angstig hart;

Maak ons in tegenspoeden stil

,

Hoor ons , o God ! om Jezus wil

!
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Avondliedereu.

276.

Mei.: Nun korara der Heiden Heiland.

1. Avond is het, Heere! dus,

Met de beê van Emmaus
Werpen wij ons voor U neer:

Blijf, ach blijf met ons, o Heer!

2. Doe ons hooren uwe taal

,

Houd met ons het avondmaal,

Dat ons harte brandend zij

En zich in Uw heil verblij

!

3. Laat ons Uwe wonden zien,

Bange vrees en twijfling vliên;

Kom met Uwe groete nu;
Vrede , vrede zij met u

!

4. Geeft den Vader eer en prijs,

En den Zoon gelijkerwijs,

Het den Heil'gen Geest te zaam:

Looit den driemaal heilagen Naam!

277.

Mei. Der Tag ist hin, o Jesu, bei mir.

1. De dag is heen, wil Jezus! bij mij blijven!

O Zielslicht, wil der zonden nacht verdrijven!

Ach, dat uw glans, o Heil zon! mij omring';

Uw licht, o Heer! door 't nacht'lijk duister dring'!

2. U zeg ik dank, mijn God! in al mijn' wegen,
In al mijn doen schonkt Gij mij uwen ze^en

;

Uw wil , o Heer ! schoon ik dien niet versta,

Is altoos regt, het ga dan hoe het ga.

3. Dit slechts, o Heer! dit maakt mij nog ellendig,

Dat ik in 't goed' zoo vaak ben onbestendig;

Dit ziet uw oog, Gij die de nieren proeft;

Ik struikel als een kind, dat hulp behoeft.

4. Vergeef mij 't kwaad, in mijne ziel verholen,

En 't diep bederf, dat mij van U doet dolen;

Ik heb berouw; hier is mijn' hand, o Heer!

Zijt Gij de mijn', zoo ben ik de uwe weer!
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5. O Israëls Heil! mijn Herder! mijn Ontfermer!

Gord aan uw zwaard, mijn Trooster! mijn Be-

(schermer!

Bewaar mij door uw' onverwinb're magt,
Als Belial naar mijne ziele tracht.

6. Al rusten wij
,
geen slaap kan U bevangen

,

Laat in den slaap mijn' ziel het goed erlangen;

Ach dat uw licht, o Heilzon, mij omscheen !

'k Verlaat U niet, mijn Rots! de dag is heen.

278.
Mei,: Nun ruhcn alle Walder.

1. 'k Ga nu mij nederleggen.

O Heer ! wat zal ik zeggen ?

'k Had U gaarn' regt nabij.

Gun m' altijd, in mijn harte,

't Gevoel van uwe smarte

,

Opdat de rust mij zalig zij !

2. Wil ons ten schild verstrekken

,

Ons met uw' vleug'len dekken

,

Gelijk een* henne doet.

Wil Satan op ons dringen

,

Laat dan uw' Eng'len zingen

:

Deez' kind'ren worden wèl behoed

!

279.
Mei. : Freu dich sehr, o meine Seele.

Fleer! laat niets mij van U scheiden;
Doe mij slapen zacht en zoet

;

Doe mij 's nachts ook in U weiden,
En verkwik Gij mijn gemoed.
Blijf, terwijl ik slaap en rust,

O mijn Jezus! al mijn lust,

Tot de morgenstond zal naken,
Die mij weder doet ontwaken.
Laat m', ook slapend op U wachten

;

Dan
i
dan slaap ik regt gerust.

Geef mij heilige gedachten

,
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En wees in den droom mijn lust!

't Ligchaam slaapt , maar 't harte waakt

,

Daar 't zich steeds in U vermaakt.

Mag ik digt bij Jezus wezen,

O dan slaap ik zonder vreezen.

280.
Mei.: Wach auf mijn Herz und singe.

1. Met blijd' en stille harten,

Begraven w' alle smarten

,

En wat wij bitters vonden

,

In 's Heilands diepe wonden.
2. Daar sluiten zich de zinnen,

En niets blijft ons te binnen

,

Dan 't geen wij van Hem weten

:

Ach! wie zou dat vergeten.

3. Den Vader zij all' eere,

En Jezus, onzen Heere!

Dien met den Geest te zamen,
Wij eeuwig prijzen! Amen.

281.
Mei. : Herr Gott, dich loben alle wir.

1. O groote Christus! eeuwig licht!

Niets is bedekt voor uw gezigt;

Die ons bestraalt , waar wij ook gaan

,

Al schijnt geen' zon, al licht geen' maan.
2. Toon ons uw' goedheid en uw' magt,

Door uw' bescherming, dezen nacht;

Behoed ons tegen ramp en leed

,

En blijf tot onze hulp gereed.

3. Verkwik ons door een' zoete rust,

Om goed te doen met nieuwen lust;

Dat onze slaap gematigd zij

,

Ja zelfs uw' naam tot eer gedij'.

4. Houd ons gemoed voor U bereid,

Opdat het blij uw' komst verbeid',

Daar 't in een stil vertrouwen leeft,

Dat gij ons onze schuld vergeeft.
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5. Bescherm ons in den bangen tijd

Van zielverzoeking en van strijd

;

Laat nooit den boozen vijand toe,

Dat hij ons eenig hinder doe.

6. Behoed het gausche Christendom;

Geef, dat in kruis uw' vreugd weerom
Vertroost' het neergebogen hart,

En heel' in gunst der kranken smart.

7. O Vader, dat uw' liefd' ons blijk'!

O Zoon, maak ons uw beeld gelijk!

O Geest, zend uwen troost ons neer!

Drieëenig God, U zij al d'eer!

282.

Mei.: Herr Jesu Christ wahr'r Mensch und Gott.

1. Zon mijner ziel, mijn Heiland! gij,

Waar Gij zijt, is de nacht voorbij;

Geen aardsche wolk rijz' ooit omhoog,
U te verbergen van mijn oog.

2. Valt op mijn oog der sluim'ring dauw,
Laat mij inslapen op uw' trouw,
Peinzend : hoe zoet , o Vredevorst

!

Eeuwig te rusten aan uw' borst.

3. O licht des daags! blijf met mij nu,
Ik kan niet leven zonder U

;

Blijf tot aan 't einde van mijn dag
Daar 'k zonder U niet sterven mag.

4. Looft God , de Bron van zaligheên !

Looft Hem, gij scheps'len hier beneên!
Looft Hem, gij zalig hemelheir!

Looft Vader, Zoon en Geest, uw' Heer!

283.

Mei. : Der lieben Sonne Licht und Pracht.

1. Zoo veelmaal 's nachts mijn' aad'ren slaan,

Wil U mijn geest omvangen;
Zoo min mijn hart ooit stil mag staan

,

Zoo min rust mijn verlangen
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Naar 't zalig zielsgenot

Uit U, o Heer! mijn God!
Ik ben en blijf uw eigendom,
En gij zijt mijn ook wederom.

2. Zoo leggen wij ter rust ons neer

,

O Jezus, in uw' armen;
Rondom ons waakt uw' Eng'lenheir

;

Ons bed is uw erbarmen,

't Hoofdkussen is uw' borst;

Men droomt, o Levens vorst!
Van U. terwijl de ziel zich voedt,

Met uw verkwikkend vleesch en bloed.

Voor en na den maaltijd.

284.
Mei. : Wie gross isl des Allmacht'gen Güte.

.. Kroon onze tafel met uw' zegen

En spijs en drenk ons met dit goed,

Van uwe milde hand verkregen
,

O Vader, die al 't leven voedt!

Leer ons voor overdaad ons wachten

,

Dat w' ons gedragen als 't behoort;

Doe ons het hemelsche betrachten
;

Sterk onze zielen door uw Woord.

285.
Mei. : Wie gross ist des Allmacht'gen Güte.

1. O Heer! wij danken U van harte,

Voor nooddruft en voor overvloed

;

Daar menig mensch eet brood der smarte

,

Hebt Gij ons mild en wèi gevoed.

Doch geef, dat onze ziel niet kleeve

Aan dit vergankelijk genot;

Maar hier naar uw' geboden leve

,

En eeuwig leev' bij Ü, o God!
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286.

Mei.: Eigene melodie.

1. O Vader! die uw kind'ren

Een toevlugt zijt in nood,

Hun zorgen doet vermind'ren,

Hen daag'lijks voedt met brood;

't Behaagt aan (J ons leven

Steeds onderhoud te geven;

Wat is uw goedheid groot!

2. Geef een gewenschten zegen

Aan alles, wat we, o Heer!

Van uwe hand verkregen

;

Versterkt ons meer en meer,

Opdat we uit alle krachten

Des naasten heil betrachten

,

En Ie» en U tot eer!

3. Gij schenkt uw gunstbewijzen

Aan al, wat leven heeft,

Gij, die aan raven spijzen,

Elk men se h zijn voedsel geeft.

U moet 'tal schepsel loven;

Trek, trek ons hart naar boven
Tot U , die eeuwig leeft

287.

Mei.: Nun lasst uns God, dem Herren.

1. Wij brengen onzen Heere
Dankzegging, prijs en eere

Voor al zijn ed'le gaven
Waarmee w' ons mogen laven.

2. Ons ligchaam, ziel en leven

Werd ons door Hem gegeven:
Nu wil Hij ook niets sparen,

Maar gunst'rijk ons bewaren.
3. Hij wil ons ligchaam voeden

En onze ziel behoeden,
Onaangezien de wonden

,

Veroorzaakt door de zonden.
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Een arts is ons gegeven

,

Die heeft in zich het leven

;

Christus voor ons gestorven

Heeft ons het heil verworven.

Der Christenen dood en opstanding.

288.
Mei.: Alle Mensehen mussen sterven.

1. Alle inenschen moeten sterven

,

Alle vleesch vergaat tot niet,

Al wat leeft, moet eerst verderven,

Eer het zich veranderd ziet.

Ja , dat ligchaara moet verteeren

,

Zal 't vernieuwd terug eens keeren

Tot die groote heerlijkheid,

Die den vromen is bereid.

2. Daarom wil ik ook dit leven

,

Als het mijnen God gelieft,

Straks gewillig overgeven,

Zonder dat mijn' ziel dit grieft;

Want in mijnes Heilands wonden
Heb ik toch mijn heil gevonden.

Ja, in Jezus bitt'ren dood
Yind ik troost in stervensnood.

3. Jezus is voor mij gestorven

,

En zijn dood is mijn gewin

;

Hij heeft mij het heil verworven,

'k Stap verheugd mijn doodsperk in.

'k Vaar toch uit dit aardsch gewemel
In den glorierijken hemel.

Waar ik d' Oppermajesteit k

Loven zal in eeuwigheid.

4. Daar zal zijn dat zalig leven
,

Waar veel duizend met een' kroon

,

Kijk door hemelglans omgeven,
God vereeren voor zijn' troon,

Waar de zuiv're hemellingen

Op onvolgb're toonen zingen :

Driewerf Heilig, hooggevreesd

Is God Vader, Zoon en Geest!
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5. Waar de Patriarchen wonen
En Profeten, waar de schaar

Van Apost'len op hun' troonen

Glansrijk zit te prijken ; waar
Van zoo vele duizend jaren

's Heeren volk is heengevaren
;

Waar het Hallel' 't hemelhof

Eeuwig vult raet 's Hoogsten lof.

6. Heerlijk Salem! hoe verheven

Is uw luister! met wat lust

Wordt der Godheid eer gegeveu

Binnen u, in stille rust!

O die vreugde kent geen* palen

;

Nu, nu schiet de zon haar' stralen,

Nu, nu breekt dat daglicht aan,

Dat nooit weer zal ondergaan.
7. O! ik zie de heerlijkheden

Van dien wonderschoonen staat;

Nu, nu zie ik om mijn' leden

Golven 't hagelwit gewaad

!

'k Zie mij voor den troon als pronken
Met een' kroon uit goud geklonken;
'k Voel een' vreugde , die de maat
Van 't verstand te boven gaat.

8. Hier, hier wil ik eeuwig wonen
'tMoog, mijn' Vrienden, wèl u gaan.

Gods geua zal aan u loonen,
't Geen g' aan mij hier hebt gedaan.

Allen, die mij dierbaar waren,
Wensch ik hart'lijk wèl te varen,
Wèl te sterven

,
goede nacht

!

God zij lof, het is volbragt!

289.
Mei.: Valet wiil ich dir geben.

Blijft wakker, ware vromen!
Toont uwer lampen licht.

De Heer zal nu haast komen
,

Des sluimert in geen' pligt

;

Draagt olie in uw' vaten
;

De lamp gaat anders uit.

Vi
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Geen' leêge vaten baten

;

Denkt, dat de deur zich sluit.

290.
Mei. : Christus der ist mein Leben.

1. Christus is mij het leven,

Het sterven mij gewin !

Zou 'k voor den dood dan beven ?

Ik vind mijn vreugd daarin.

2 Als mijne oogen breken,

Mijn adem uit wil gaan,

Mijn mond niet meer kan spreken,

Heer! neem mijn zuchten aan!
3. Waarom toch zou ik weenen,

'k Verlaat mijn herberg blij,

Ik ga in vrede henen
Naar 't huis, bereid voor mij.

4. Daar bij des hemels troonen

Zing 'k Jezus lof en prijs,

'k Zal eeuwig bij Hem wonen
In 't schoone Paradijs.

291.
Mei.: Nun sich der Tag geendet hat.

1. De Heere komt ter middernacht,

Thans is nog alles stil.

Welzalig, wie Hem steeds verwacht

En Hem ontmoeten wil!

2. Ach, houd vooral uw' lamp in brand!

Dat niets uw' liefde doov'

;

Bouw op de rots , en niet op 't zand

;

Sta vast in 't waar geloof.

3. Opdat g' in waarheid, niet in schijn,

Gevonden wordt bekleed

!

Hoe bitter zoud' uw jammer zijn,

Als gij niet waart gereed?
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292.

Mei.: Wie wohl is mir, o Freund der Seelen.

. Er is een eeuw'ge rust op handen

:

Op, moede ziel, en wordt verlicht!

Gij zucht en weent hier in uw banden,

Ter neer gedrukt door aardsch gewigt.

Zie op het Lam, dat u zal leiden,

Voor zijnen troon op zaal'ge weiden;

Werp af den last, en vlugt tot Hem

!

Haast is de goede strijd volstreden,

Weldra, weldra zult gij betreden

De goudstraat van Jeruzalem.

. Die rust heeft God zelf uitverkoren,

't Is d' eeuw'ge rust voor 't Godsgeslacht,

Ja, eerder dan wij zijn geboren,

Heeft Zijne liefd' aan ons gedacht.

Het Lam Gods wilde daarom sterven,

Om zaal'ge rust ons te verwerven,

Nu roept en lokt Hij wijd en zijd:

Vermoeide zielen, al gij vromen,
Vertraagt niet heden nog te komen,
Tot mijne rust en zaligheid!

. Komt dan, gij zwaar vermoeide harten,

Door menig last en leed gedrukt,

Vlugt uit den kerker uwer smarten,

Gaat niet meer krom en neêrgebukt.

Gij hebt den last des daags gedragen,

Nu laat het Lam van God u vragen
Tot Zijne rust en vreugd- fontein

;

Komt dan, gij zwakken, kranken, moeden!
Laat wereld, zond' en Satan woeden,
Bij Jezus zult gij veilig zijn

t. 't Is ruste, die den kranke laven,

Den wandelaar verkwikken kan

;

Hoe snelt het scheepken tot de haven,
Waar 't veilig zijn en rusten kan!
Hoe zoet, wanneer, na zware werken,
De daglooner zich mag versterken
In 't lommer van den appelboom

!

Maar dit zijn korte rustestonden,

17*
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Ken eeuw'ge rust is uitgevonden

Daar zal 't ons zijn gelijk een droom!
5. Daar brengt men duizend vreugdeschoven.

De tranen -zaaitijd is voorbij

!

O welk een jubel, welk een loven

In 't Vaderhuis, wat dankgeschrei

!

Smart, zuchten, dood en dergelijken,

Zij moeten vliên en van ons wijken:

Wij zullen 't Lam van God ook zien

;

Zijn liefde zal ons hart verfrisschen,

De tranen uit de oogen wisschen,

Wie weet wat alles zal geschiên

!

6. Daar zal zijn volk geen goed ontbreken,

Want d* oude dingen zijn voorbij,

De zon zal hen daar niet meer steken,

De Heer is eeuwig hun nabij.

De Heer zal in en bij hen wonen,
En hunne trouwe ruim bekroonen,

Met licht en troost, met eer en prijs.

De laatste vijand is verdwenen,
De groote Sabbat is verschenen

In 't heerlijk hemelsch Paradijs-

7. Daar rusten wij en zijn in vrede,

Van zond' en zorgen eeuwig vrij

;

Vermoeiden, neemt deez* woorden mede,
En legt u neer aan Jezus zij.

Wie geeft ons vleug'len, om te streven

Omhoog naar 't licht van 't eeuw'ge leven ?

Daarboven wacht de blijde schaar.

Op, op, mijn geest, tot hooger sferen,

Omgord u, om te triomferen

:

De zon gaat op van 't Sabbatjaar!

293.

Mei.: Wenn wir in höchsten Nöthen sein.

1. Heer Jezus, ware mensch en God!
Die hebt verdragen pijn en spot

,

Ja zelfs aan 't kruishout zijt gedood
j

Opdat Gij 's Vaders gunst mij boodt.



261

2. Ik bid, om deez' uw' bitt're pijn,

Wil mij, mij zondaar gunstig zijn,

Wanneer ik kom in stervensnood

En lig te worst'len met den dood.

3. Als duisternis mijn oog omringt,

In 't oor geen enk'len toon meer dringt,

Geen enkel woord mijn' tong meer spreekt,

En 't angstig doodzweet van mij leekt.

4. Als mijn verstand geen' kracht meer heeft,

En menschenhulp mij gansch begeeft;

Kom dan, o Jezus! kom tot mij

En sta m' in 't uur van sterven bij.

5. Voer m' uit dit dal vol angst en nood,

Verkort de smarten van den dood

,

Verdrijf den boozen geest van mij

;

Uw Geest blijv' mij gestadig bij.

6. En breekt de ziels- en ligchaamsband,

Ai, neem mijn geest dan in uw' hand!

Mijn ligchaam rust* in 't hart der aard',

O Heiland ! door uw' trouw bewaard.

7. Geef, dat ik vrolijk op moog' staan

En in 't gerigt vrij uit moog' gaan

;

Gedenk aan mijne schuld niet meer,
Maar geef m' uw' zaligheid, o Heer!

8. Gij, Heer! zegt met uw' eigen' mond,
In 't woord, waarop mijn' hoop zich grondt:

Voorwaar, mijn heil is hem beloofd,

Die hier Mij volgt, in Mij gelooft.

9. Hij komt door 't oordeel niet in nood.

Hij blijft niet eeuwig in den dood;

Schoon 't ligchaam wordt aan d' aard vertrouwd
,

Het graf hem niet voor eeuwig houdt.

10. Ik zal hem uit den sterken band
Des doods verlossen met mijn' hand

,

Ik zal hem nemen in mijn Rijk,

Opdat hij zij aan mij gelijk

,

11. En eeuwig leev' in vrolijkheid! —
Uw' gunst zij hiertoe ons bereid;

O Heer! vergeef ons onze schuld,

En leer ons wachten met geduld.

12. Dat ons geloof blij v' vast gegrond
Tot 's levens laatsten avondstond,
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En nimmer van uw' woorden wijk\

Tot wij ontslapen zaliglijk.

294.
Mei.: Jesus meine Zuversicht.

1. Hemelwaarts gaat onze baan,

Wij zijn gasten hier beneden,

Tot wij eens in Kanaan
d' Eeuw'ge woning binnen treden.

Hier is onze pelgrimsstand,

Boven is ons vaderland.

2. Hemelwaarts, mijn geest, omhoog.
Want gij zijt een hemelsch wezen;
Hoe ook 't aardsche schijnen moog',

Hier kan uwe rust niet wezen.

Een door God verlicht gemoed
Dorst naar 't eeuwig blijvend goed,

3. Hemelwaarts! zoo roept zijn stem,

En zijn woord wijst mij naar boven,

Op het nieuw Jeruzalem,

Waar ik eeuwig God zal loven.

Zalig wie dit woord bewaart,

Eenmaal komt 7ijn hemelvaart.

4. Hemelwaarts zal mij de dood

Voeren tot het huis des Heeren,

Waar ik over allen nood
Eeuwiglijk zal triomferen.

Jezus zelf, Hij gaat vooraan,

Dat ik blijde volgen kan.

5. Hemelwaarts, ja hemelwaarts

!

Dat zal steeds mijn leuze blijven

;

Al wat ijdel is en aardsch

Zal 'k door hemellust verdrijven.

Heiland, voer mij aan uw hand
Naar het hemelsch vaderland

!

295.
Mei.: Eigene melodie.

1. Het is volbragt! — Ja, Amen, 't is volbragt!

Mijn Heiland voert mij t
:

huis.
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Wijk, wereld, wijk! — Mijn vrienden
,
goeden

'k Voleind mijn loop; zijn kruis (nacht!

Zal mij den hemel binnenleiden

;

floe smacht ik, om van d' aard' te scheiden! —
Het is volbragt!

2. Het is volbragt! — Mijn goede en trouwe Heer
Heeft al mijn schuld geboet;

Zijn dood gaf mij het regt op 't leven weer;

Wat onuitspreek'lijk goed!

Wat zaligheid ! 'k Heb voor mijn zonden

Verzoening in zijn bloed gevonden!
Het is volbragt!

3. Het is volbragt! — Wijk, krankheid, smart
Wijk, zorg, uit mijn gemoed! (en pijn!

Zijn Golgotha zal nu mijn Thabor zijn! —
'k Zal mijn vermoeiden voet

Daar, op die zaal'ge hoogte stellen,

En , los van de aard , ten hemel snellen. —
Het is volbragt!

4. Het is volbragt! — Daar ben ik vrij van nood,

Verlost van moeite en kruis!

Daar spijst de Heer mij met zijn hemelbrood.

En toont mij 't vaderhuis:

Mijn oor mag reeds bij de eng'leukoren

Het zegelied der zaal'gen hooren !

Het is volbragt

!

5. Het is volbragt ! — Ja, Amen ! 't is volbragt

!

Voleind mijn strijd en kruis!

Wijk, wereld wijk! — Mijn dierb'ren
,
goeden

Mijn Heiland voert mij t'huis! (nacht!
Mijn baan is hier ten eind' geloopen

;

Ik zie Gods hemel voor mij open !
—

Het is volbragt!

296.
Mei.: Nun sich der Tag geendet hat, -

1. Het leven hier op d' aard' is kort,
Al schijnt het ons zeer lang:
't Is, als het regt begrepen wordt,
Niets dan een overgang.

2. Nogtans komt alles daarop aan,
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Hoe gij dien tijd besteedt.

Gij kunt het einde niet ontgaan
;

Maar zijt gij ook gereed?

3. Weet g' ongetwijfeld in wiens hand
G' uw' ziel bevelen kunt,
En dat in 't heraelsch vaderland

Een' plaats u is vergund?
4. Kunt gij tot Jezus zeggen: kom!

Kom, als het U behaagt!

Mijn' ziel verwacht haar' Bruidegom,
Met vreugd en onversaagd.

5. Wie, zoo lang heden wordt gezegd,

Zijn kleed in 't zoen bloed wascht,

Die wordt, als een getrouwe knecht,

Nooit slapende verrast.

6. Die neemt al 't geen hij hier ontving,

Met zich in d' eeuwigheid,

En vindt daar, als Gods lieveling

Oneindig meer bereid.

297.

Mei.: Ich hab' raeiu' Sach' Gott heimgestellt.

1. Hoe ijlt de mensch met vlugge schreên

Naar een ontzagg'lijk Eeuwig heen

!

Hoe weinig denkt men aan dien stond

Uit 's harlen grond!
Hoe zwijgt hiervan de trage mond!

2. Het leven is gelijk een droom.
De beeldt'nis van een' snellen stroom»

Die slechts een oogenblik bestaat,

En straks vergaat;

Elk uur vertoont dit met de daad.

3. Maar Gij, mijn God! 'k vertrouw altijd

Op U ; Gij blijft die, die Gij zijt,

Al stort dan berg en heuvel in,

't Is mij gewin,

Zoo *k slechts blijf smaken Jezus' min.

4. Ach, onderwijs m', o 's Hoogsten Zoon I

Zoo lang ik in deez' hutten woon

;

Geef, dat ik mijn' dagen teil'.
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Moog' waken, Heer!
Lang voor mijn' doodsnik sterven leer'!

5. Wat baat de wereld in dien nood?
Haar' eer, haar rijkdom in den dood?
Gij hebt, o mensen! in schaduw lust;

Word dies bewust,

Of nimmer smaakt gij ware rust.

6. Weg ijdelheid! der dwaze vreugd!

Het hoogste goed is mijn' geneugt';

't Geen ik begeer is dat alleen

,

't Gaat niet weer heen;

Heer! trek mijn hart hier van beneên.

7. Wat vreugd zal 't zijn, als U mijn oog
Zal zien voor uwen troon omhoog.
Leer mij intusschen, Heer! dat ik,

Elk oogenblik,

Mij zelv', om ü te zoeken , schikk'.

293.

Mei.: Von Gott will ich nicht lassen,

Hoe lieflijk zijn daar boven
Uw' woningen, o Heer!

Daar w' U steeds zullen loven,

En zingen keer om keer.

Mijn hart en ziel begeert,

Met uitgestrekt verlangen,

De rust bij U t' ontvangen
Van 't leed, dat mij hier deert,

'k Zal daar mijn' ware vrienden,

In overgroot getal,

Vol vreugde wedervinden

;

Daar is geen tranendal

;

Men ziet daar 't woord vervuld:

„Dat zij met blijdschap maaijen,

Die hier met tranen zaaijen,"

'k Wacht daarop met geduld.
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299
Mei.: Wie schön leuchtet der Morgenstern.

1. Hoe zal 't mij dan , o dan eens zijn

,

Als ik, verlost van smart en pijn,

Ontwaak tot hooger waarde

,

Door geene zonde meer misleid
,

Ontheven van de sterflijkheid

,

Niet meer de niensch van aarde

!

Wees blij —- in mij

,

Voel tot sterking , Hier de werking Van dit

Ziel ! dat God u daar zal geven. (leven

,

2. 'k Verheug m' en echter beeft mijn hart,

Zoo drukt mij nog het juk der smart,

De vloek der zonde neder.

Maar God, God zelf verligt mijn juk,
Mijn hart versterkt zich door den druk

,

't Geloof verheft zich weder.

Jezus — Christus

!

Wil mij geven, U te levon, U te sterven

't Rijk uws Vaders eens te erven.

3. Veracht den doodschrik dan, mijn geest!

De donk're doods weg, dien gij vreest,

Is 't pad tot blij aanschouwen.
Wat beeft, wat ijst gij voor uw lot?

De donk're doodsweg voert tot God,
Hij voert tot blij aanschouwen,
Die rust, — Gods rust,

Gaat ons denken, Al ons denken En geiooven

Onuitspreek'lijk ver te boven.

4. 'k Weet niet, wat uur het wezen raoog',

Dat, Heer! bij 't breken van mijn oog,

Mij tot uw' dooden zamelt,

Welligt omgeeft mij ook hun nacht,

Eer ik deez' bede heb volbragt,

Uw' lof heb uitgestameld.

Vader! — Vader!
Ik bevele, Ik bevele, In uw' handen
Mijnen geest, in uwe handen.

5. Ligt breekt dat uur nog lang niet aan,

'k Ben ligt nog ver van 't eind der baan,

Waar d' eerekroonen blinken
;
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Maar zal, terwijl ik U verbeid,

De batte mijner sterflijkheid

Eerst laat in d' aarde zinken.

Wilt Gij — Dan mij
,

Vader! sterken, Dat mijn' werken Mij daar

Voor den troon des Regters volgen, (volgen,

6. Hoe zal 't mij dan , o dan eens zijn ,

Als ik verlost van smart en pijn,

Hem beter loof naar waarde

,

Volmaakt in onbesmette deugd,

Eea deelgenoot der hemelvreugd

,

Niet meer de mensch van aarde.

Heilig! — Heilig!

Heilig! galmen Daar onz' psalmen: Prijs en

U , die waart en zijn zult, Heere

!

(eere

300.
Mei.: Eigene melodie.

1

.

Ik heb g3noeg

,

Want Christus is mijn Heer

,

Mijn eeuwig deel is Hij.

W7
ie Hem slechts volgt,

En wandelt tot zijn eer,

Die wordt van zorgen vrij.

Ik zal geheel mijn God aanhangen

,

En naar de wereld niet verlangen

:

Zoo heb 'k genoeg.

2. Ik heb genoeg

;

Ik heb een zalig lot,

'k Kwel verder niet mijn hart;

'k Ben vergenoegd

,

Zit in den schoot van God
,

Vergeten is mijn smart.

Zou 'k angstig zorgen voor mijn leven 't

Mijn Vader kan mij alles geven

:

Ik heb genoeg.
3. Ik heb genoeg.

Mijn God is trouw en goed.
Hij slaat in gunst mij ga';

Wat ik behoef,

Voor ligchaam en 't gemoed

,
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Dat schenkt mij zijn gena;

Dus laat ik heid'nen heidensch zorgen

,

Maar ik, ik zorg niet om den morgen:
'k Heb nu genoeg.

4. Ik heb genoeg,

En zorg slechts voor den geest,

Het and're valt mij toe;

Gods koningrijk

,

Dat zoek ik allermeest,

Dit 's 't hoofdwerk, dat ik doe.

..Och mogt ik daag'lijks beter leeren,

Met vreugd te doen den wil des Heeren:
Dan heb 'k genoeg.

5. Ik heb genoeg;

Ik lig aan Jezus borst,

En aan Gods vaderhart;

Wat wil ik meer?
Dit stilt der ziele dorst,

En lenigt al mijn smart.

'k Heb 's Hemels voorproef hier beneden

,

Dat maakt mij blijde en steeds tevreden

:

Ik heb genoeg!

301.
Mei.: Ich singe Dir mit Herz und Mund.

1. Jeruzalem! gij hemelstad!

Hoe gij mijn hart bekoort!

Dat *k reeds uw gouden straat betrad,

En zag uw paarlen-poort

!

2. Wanneer, wanneer toch zal ik blij,

Verlost uit aardschèn nacht,

Van moeite en van lijden vrij
,

Aanschouwen uwe pracht?

3. Apost'ïen , martelaren staan

,

Met der profeten schaar

,

Rondom den troon, en bidden aan:

Ach ! waar ik ook reeds daar

!

4. Jeruzalem! gij hemelstad,

Indien ik u vergeet

!

Gij zijt der vromen wensch en sohat

.

Het. einde van hun leed.
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Hem, die een vreemd'ling is geweest.

En ons nu plaats bereidt
,

Zij met den Vader en den Geest

All' eer in eeuwigheid.

302.
Mei.: Jeruzalem du hochgebaute Stadt.

1. Jeruzalem! gij stad zoo hoog gebouwd!

Mijn hart verlangt zoo zeer,

Dat het uw glans en heerlijkheid aanschouwt.

En is bij mij niet meer.

Ver boven berg en dalen

Zoekt 't u , en u alleen

;

't Is moede van het dwalen
Door 's werelds ijdelheên.

2. O schoone dag! en nog veel schooner stond,

Wanneer toch breekt gij aan ,

Dat ik met lust, met juichtoon in den mond,
Mijn' ziel , van 't stof ontdaan

,

In 's Heeren hand kan geven

,

Als uitverkoren pand.
En ze eeuwig! ijk mag leven

In 't hemelsch vaderland ?

3. Dan heft zij in een oogwenk zich omhoog-

Naar 't hemelsche gebied

,

Wanneer zij stil, en wonderbaar voor 'toog,

Dit jammerdal ontvliedt.

Door d' Eng'lenschaar gedragen

,

Die juichend haar begroet,

Stijgt z' in Elias wagen
Den hemel te gemoet.

4. Ik breng U, Burg den eer, mijn groete nul
Ontsluit mij uwe poort.

Hoe langen tijd heb ik verlangd naar U,
Eer ik ontvlood het oord

Van zond' en wereldsch leven

,

Vol ijd'le nietigheid,

Eer God mij heeft gegeven
Het erf der eeuwigheid!

5. Wat voor een volk, en welk een eed 'Ie schaar
Treedt juichend naar den troon?
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't Zijn kind'ren Gods, 't zijn uitverkoor'nen daar.

Ik zie de schoonste kroon
,

Die Jezus vol erbarmen

En goedheid tot mij zond

;

Toen 'k , armer dan da armen

,

Op de aard' slechts tranen vond.

6. Profeten Gods, en Patriarchen zaam,

Met Christenen vergaard

,

Die men weleer vervolgd' om 's Heeren naam
Met 's vijands bloedig zwaard,

Zie ik verheerlijkt zweven,
En nu, verlost van pijn,

Met helder licht omgeven
j

In d' eeuw'gen zonneschijn.

7. Wanneer ik dan in 't einde zet mijn voet

In 't heerlijk Paradijs,

Dan wordt, met vreugd, mijn mond en mijn ge-

Vervuld van lof en prijs. (moed
Het reine Halleluja

Zingt men in heiligheid;

Het zuivere Hosanna
Klinkt tot in eeuwigheid.

303.
Mei.: Jesus raeine Zuversicht.

1. Jezus is mijn toeverzigt

,

Mijn Verlosser is mijn leven!

Zou ik door 't geloof verlicht,

Voor den dood angstvallig beven ?

Neen , hoe lang zijn nacht ook zij .

Jezus' stem wekt eerlang mij

!

2. Jezus, mijn Verlosser, leeft;

Ik zal uit het stof verrijzen.

Als Hij mij het leven geeft;

Waarom zou ik dan nog ijzen ?

Hij is der gemeente hoofd

;

Elk zijn lid. die Hem gelooft

3. Ik ben stof, en daarom moet
Ik tot stof eens wederkeeren

;

Ik ben sterflijk , doch mij doet

Weer verrijzen 't woord des Heeren
,
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Dat ik in zijn' heerlijkheid

Bij Hem blij v' in eeuwigheid.

4. Dan zal ik in dit mijn vleesch,

Naar mijn vast geloofsvertrouwen,

Als ik opsta, zonder vrees

Mijn' Verlosser eens aanschouwen.

Ja, Heer Jezus ! 'k zal U zien,

'k Zal U eeuwig hulde bien.

5. Schoon de dood mijn' oogen sloot;

Ik zal Jezus zien, ontwakend,
Daar ik, als zijn bondgenoot,

Eeuwig in zijn' liefde blakend,

Dank en lof en eer Hem wij

!

Wonderbaar herschept Hij mij.

6. 't Geen hier kracht'loos smeekt en staart,

Zal men daar in kracht aanschouwen
Dit mijn ligchaara nu van aard',

Zal eens hemelsch zich ontvouwen
;

Zinkt het dan verderflijk neer,

'k Keert toch eens onsterflijk weer.

7. Blij te moe, door hoop vertroost,

Leg ik mij op 't sterfbed neder;

Jezus is en blijft mijn troost,

Jezus wekt de dooden weder,

Als 't geschal van zijn' bazuin,

Doordringt in der graven puin.

8. Juicht bij 's graf kuil duist'ren nacht,

Juicht in uwen dood, gij vromen!
Gij. die Jezus vast verwacht,
Zult bij uwen Jezus komen,
Vrij van zwakheid, zond' en pijn

Eeuwig, zalig bij Hem zijn.

9. Zorgt aan 't aardsche niet verkleefd
,

Dat gij waarlijk streeft naar boven,
Dat gij hier ter eere leeft

Dien gij eeuwig wenscht te loven.

Rigt uw' harten hemelwaart

,

Waar gij wenscht . dat g* eeuwig waart.
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304.

Mei.: O Jesu mein Vergnügen.

1. Neen, neen, dat is geen sterven,

Naar 't Vaderhuis te gaan !

Tot Jezus op te varen

,

En, met de blijde scharen,

Voor zijnen troon te staan.

2. Neen , neen , dat is geen sterven

,

Een heraelling te zijn,

Bij 't blinken eeuw'ger kroonen
In zoete rust te wonen

.

Verlost van zond* en pijn.

3. Neen , neen , dat is geen sterven

,

Te hooren Jezus stem:
Kom , kind ! naar uw vertrouwen

,

Zult gij uw Heiland schouwen

,

En eeuwig zijn met Hem

!

4. Neen , neen , dat is geen sterven

,

Den Herder na te gaan

;

Hij zal op 's hemels weiden
Zijn lamm'ren eeuwig leiden

Waar levensbooraen staan

!

5. Neen , neen , dat is geen sterven

,

Gekroond met heerlijkheid,

Met Gods volk zich te mengen
En Jezus lof te brengen

,

Die ons de plaats bereidt.

6. Neen , neen , dat is geen sterven
,

O Gij , ons Heil en Sier!

Ginds stroomt bij vréugde-zonnen

De liefd' uit volle bronnen
,

Slechts dropp'len zijn er hier.

305.
Mei. : O Ewigkeit du Donnerwort.

1. O Eeuwigheid, gij donderwoord!

O zwaard , dat 's zondaars hart doorboort

,

O aanvang zonder palen !

O eeuwigheid, tijd zonder tijd!

Dat droefheid vrij de ziel doorsnijd',



273

Die hier geen troost kan halen.

Zulk een door schrik en vreez beev',

Zijn' tang hem aan 't gehemelt' kleev'!

2. Geen storm treft ons zoo fel op aard',

Dat hij niet door den tijd bedaart;

Hier komt men weer te boven;

Maar d' eeuwigheid is zonder end,

Zij heeft geen perk, waar zij zich wend',

Een' uitkomst te beloven,

En is, gelijk de Heiland zeid*,

Uit haar geen' redding ooit bereid.

3. O eeuwigheid! wat valt gij bang!
Dat Eeuwig, Eeuwig is zoo lang!

Hier geldt geen schertsen, schimpen.

Wanneer ik dies dien langen nacht,

Die nooit volleden' pijn bedacht,

Deed vrees mijn harte krimpen.

Zoo ver de zon haar' stralen spreidt,

Is niets zoo bang als d' eeuwigheid.

4. Zou nog der doemelingen pijn

Zoo lang als al die eeuwen zijn,

Die reeds zijn afgeloopen;

Al waren dan hun' smarten meer
Dan 't nooit getelde sterrenheer

Of 't zand zoo, zoo mogt men hopen,

Dat voor hen uit die helsche pijn

Nog eind'lijk zoud' een' uitkomst zijn.

5. Maar nu, wanneer de booze schaar,

Veel honderd duizend duizend jaar

. Die pijn heeft ondervonden,

Terwijl des duivels wreed geweld
Haar op het ijsTykst heeft gekneld,

Wordt zij nog niet ontbonden.

Dat lot zal nimmer van hen gaan,

Dat eindigt nooit, vangt immer aan.

6. O God, hoe heilig is uw regt,

Hoe straft Gij, Heer, den boozen knecht
Zoo scherp door helsche smarten,

't Kortstondig kwaad op aard' begaan
Is met een' eeuw' ge straf belaan,

Neemt, zondaars, het ter harten

!

18
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Betracht dit toch, o menschenkind

!

De tijd is kort, de dood gezwind.

7. Ach vlied toch uit des duivels strik 1

De wellust kan een oogenblik,

En langer niet, verblijden.

Zoudt gij dan kiezen, dat uw' ziel

Daarvoor in 's duivels boeijen viel',

Om zonder eind te lijden?

O dwaze keus, beklagenswaard

,

Die nauiaals eeuwig jamra'ren baart.

8. Zoo lang een God daar boven leeft

En om zijn volk in gunste zweeft,

Kan niets die straffen keeren.

Daar zal men lijden op den duur
Angst, honger, schrik en bliksemvuur,

Dat toch zal niet verteeren.

Er kan geen eind' zijn aan die pijn,

Of 's Heeren regt zou eindig zijn.

9. Waak op uit uwen zondenslaap,

O mensen ! keer weer, verloren schaap

!

Verbeter ras uw leven

!

Waak op ! 't is tijd ! maak u bereid,

Gij nadert vast aan d' eeuwigheid,

Die u den loon zal geven.

Welligt is deez' uw laatste dag,

Wie weet, hoe lang men leven mag!
10. O gij, verbijsterd menschenkind!

Hoe is uw oog en hart verblind?

Wil niet de wereld lieven!

Helaas, dan zal de helsche pijn,

Daar meer dan duizend beulen zijn,

U eeuwig moeten grieven?

Waar leeft die mensch, waar is die man,
Die dit naar eisch beschrijven kan ?

11. O Eeuwigheid! o donderwoord!

O zwaard, dat 's zondaars hart doorboort

!

O aanvang zonder palen

!

O eeuwigheid, tijd zonder tijd

!

Dat droefheid vrij de ziel doorsnijd',

Die hier geen' troost kan halen

!

Breng mij, na 't dienen van uw' raad,

Heer, in 's hemels vreugdestaat

!
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306.

Mei.: O Ewigkeit da Donnerwort.

1. O Eeuwigheid! o troostrijk woord!

Wat zielsverkwikking brengt gij voort!

O aanvang zonder ende.

O eeuwigheid! gij sluit den tijd,

Zijt vrij van angst, gevaar en strijd,

Van droefheid en ellende.

En wat mij in uw meest behaagt:

'k Zie Hem, die voor mij werd geplaagd I

2. Als aller martelaren pijn

Kon bij malkaar vergaderd zijn,

Met aller Christ'neu lijden,

En 't wierd gelegd in d' eene schaal,

En dan in d' and're slechts een straal

Van 't eindeloos verblijden,

Dat op dit leven volgen zal,

't Woog zeker daarbij niet met al!

307.
Mei.: Wie schön leuchtet der Morgenstern.

1. O God! mijn' ziel voelt "zaligheid,

Zie 'k uit dit dal der sterf'1 ijkheid

Naar 's hemels opperzalen,

Waar nieuwe wond'ren, door uw' magt
En Vader-goedheid voortgebragt,
In vollen luister pralen!

'k Voel mij — Sterk, blij,

Opgetogen, Te verhoogen U, die 't leven,
Dat uit U is, mij wilt geven.

2. Wat is al 't geen hier vreugd bereidt,

Te schatten bij uw' heerlijkheid,

Waarin wij eerlang deelen ?

Gij toont ons, waar wij d' oogen slaan,

Hier wond'ren uwer goedheid aan,
Die 't hart met blijdschap streelen

;

Doch wij — Zijn bij

Al 't verblijden Hier door lijden Steeds omgeven,
Daar is een volkomen leven.

18»
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3. Daar heerscht geen dood, daar is geen graf,

Daar wischt Gij zelf de tranen af

Van uwer kind 'ren wangen

;

Daar is geen leed noch klaagstem meer;
Verheerlijkt naar uw beeld, o Heer!

Kan ons geen leed bevangen.
Voorwaar! — Daar, daar

Ondervinden 's Meeren vrienden Geene plagen,

Tot beproeving hier gedragen.

4. Gods naam wordt daar in 't hemelhof
Geprezen met steeds nieuwen lof

Door duizend, duizend tongen.

Daar straalt de hoogste Majesteit

In al haar' glans en zaligheid

;

Daar wordt haar roem gezongen.

Wat lot — Geeft God
Dan aan vromen, Die gekomen, Hem te roemen,

Dien zij hier reeds Vader noemen.
5. Zij wand'len voor zijn aangezigt,

Bevrijd van ramp, in 't eeuwig licht,

Daar zij Gods goedheid smaken

;

Niets stoort dan hun' gewetensrust,

En hun' ondenkbaar reine lust

Zal dan geen vijand staken.

Geen nijd — Geen strijd

Kan de harten Dan meer tarten Van Godskind'ren,
Die geen* dwaling meer kan hind'ren,

6. God ! welk een' schaar is daar vereend

!

De vromen, hier van mij beweend,
Zal ik daar wedervinden.
Daar zamelt Gij, o Heer! uw' leen,

Die door uw' liefde, hier beneên

Zich aan elkaar verbinden.

Eeuwig — Heilig,

Door geen' zonden Meer geschonden, Zal 'k met
Eng'len)

Zelfs een' band van vriendschap streng'len.

7. Waar is mijn Vriend? des Hoogsten Zoon,
Die mij beminde ? waar zijn troon

In gindsche hemelbogen ?

Daar zal ik al uw' zaligheid,

U zelf in uw' menschlievendheid,



Heer Jezus! opgetogen

Zien, zien! — Doordien

Dan geen lijden Ons 't verblijden Ooit kan storen,

Dat G' uw' vrienden hebt beschoren.

O Godsstad vol van Majesteit!

Door God den vromen toegezeid,

Geen mensch kan u verwerven.

O Jezus! Heer der heerlijkheid!

Gij hebt daar plaats voor mij bereid,

Laat mij deez' plaats beërven.

Help Gij, — Heer! mij

^aar haar streven En dus leven Hier beneden,

Dat ik smaak' uw' zaligheden.

308.
Mei. : Auferstehn

,
ja auferstehn wirdst du.

1. Opstaan, heerlijk opstaan zal mijn stof

Uit d' aard tot 's Hebren lof;

Onsterflijk leven

Zal mij mijn Schepper geven.

Halleluja , Halleluja

!

2. Dag van vreugdetranen! blijde dag!

Mijns Gods gewijde dag!
Heb 'k uitgeslapen,

Dan sta 'k met Jezus schapen

Yoor zijnen troon. Halleluja!

3. O dat zal mij zijn gelijk een droom!
Des eeuw'gen levens stroom
Zal mij verblijden;

Des moeden pelgrims lijden

Is dan niet meer! Halleluja!

4. Ja, in 't Allerheiligste voert mij

Mijn Midd'laar , dat ik zij

Een Priester-koning,

In 's hemels tempelwoning
In eeuwigheid. Halleluja!

309.
Mei. : Eigene melodie.

1. Stille rustplaats van Gods dooden

!

'k Denk aan u met zoete vreugd

,
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Eindpaal van verdriet en nooden
J

Rustplaats na den strijd der deugd!

Zouden wij voor 't sterven beven,

Sidd'ren voor dien jongsten nood?
Jezus liet voor ons zijn leven

,

Jezus overwon den dood.

2. Jezus leeft! Hij is verrezen!

Jezus leeft in eeuwigheid

!

Ik zal eeuwig bij Hem wezen

,

Dat heeft Hij mij toegezeid;

Eens zal ik als Hij verrijzen

,

Juichend opstaan uit mijn graf,

En dien Heiland eeuwig prijzen

,

Die mij 't eeuwig leven gaf.

3. Zou ik naar die kroon niet streven

,

Naar die kroon , die nooit vergaat ?

'k Wil alleen voor Jezus leven

,

Die mijn hoop geheel verzaadt.

Wereld , ach ! wat is uw waarde
Bij 't volzalig hemelhof?

Wijk, ja wijk, o nietige aarde!

Wijk al wat mij boeit aan 't stof.

4. Vrome , vroeg gestorven vrinden

!

Slechts zijt gij mij wat vooruit;

'k Zal u allen wedervinden

,

Als ons Jezus 't graf ontsluit:

Eerlang zal ik met u rusten

,

'k Rijp al meer voor de eeuwigheid

,

'k Staar vast op die blijde kusten

,

Waar mij 't hoogst geluk verbeidt.

310.

Mei.: Sei Lob und ELr dem höchsten Gut.

. Versterk mij door uw' Vreugdegeest,

Genees mij door uw' wonden

;

Maak en bewaar mij, allermeest

In mijne laatste stonden,

Door 't waar geloof regt onversaagd,

En neem mijn ziel, als 't U behaagt
In 't eeuwig huis des vredes!
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2. 'k Ben aan uw lijf een levend lid;

Hoe kan ik dan verderven ?

"Mijn roem en hoogste troost is dit
t

In leven en in sterven

:

Dat ik verzekerd ben, dat Gij

Hebt willen 't eeuwig leven mij,

Door uwen dood, verwerven.

3. Daar Gij verrezen zijt, zal ik

Gewis in 't graf niet blijven.

Uw hemelvaart kan allen schrik

Des doods uit mij verdrijven;

Want daar Gij mij zijt voorgegaan,

Volg ik U nu, de vreugd komt aan
;

Wiens tong kan die beschrijven?

311.

Mei. : Wachet auf, ruft uns die Stimme.

1. Waakt, waakt, vrienden en geburen!

De wachters roepen op de muren:
Ontwaak, ontwaak, Jeruzalem

!

Slaapt niet meer ! Hebt gij 't vernomen ?

't Is middernacht ; de Heer zal komen

;

Waar zijt gij wijze maagden al ?

Brandt ieders lampe goed?
Gaat uit, Hem te gemoet;
Zingt Hozanna!
'Bereid uw geest

Ten bruiloftsfeest;

Onthaalt den Bruigom met geschal!

2. Sion hoort de wachters zingen,

Haar hart begint van vreugd te springen;
Zij waakt en staat volvaardig op.

Ziet! haar Bruigom komt zeer prachtig,

Zijn teeken blinkt, zijn' hand is magtig;
Haar' zon gaat op met pracht en praal.

Kom, kom, o Menschenzoon

!

Ontvang uw' arbeidsloon.

Halleluja

!

Uw huisgezin

Gaat met U in

En houdt met U het avondmaal.
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3. Eer en prijs zij U gezongen
Met menschen- en met Eng'lentongen,

Verzeld vau harp en van bazuin!

Van volmaakte vreugdepsalmen
Zal 't nieuw Jeruzalem weergalmen,
Rondom den troon van God en 't Lam.
Wat is ons hart bekoord!

Geen oor heeft ooit gehoord

Zulke blijdschap.

O Zaligheid

Voor ons bereid

Door Jezus* dood aan 's kruises stam

!

312.
Mei.: Es ist gewisslich an der Zeit.

1. Wanneer mijn uur voorhanden is,

Dat ik van hier zal scheiden,

Wil dan in deze duisternis,

O Jezus! mij geleiden.

'k Beveel mijn' geest, dat dierbaar pand,

Bij 't sterven, Heer! in uwe hand,

Gij zult dien wel bewaren.
2. Mijn' zonden doen mijn' ziele wee,

Ik voel 't geweten knagen

;

Ach, altoos zijn z', als 't zand der zee,

'k Zal echter niet versagen.

Ik zal gedenken aan uw' dood,

Aan 't bloed, dat uit uw' wonden vloot,

Uw' striemen mij genezen.

3. 'k Ben een der leden van uw lijf;

Dies troost ik mij van harte,

Wijl ik aan U verbonden blijf

In doodsgevaar en smarte.

Schoon ik dan sterven moet, geen nood!
Ik sterf toch U; door uwen dood
Ontvang ik 't eeuw* ' leven.

4. Wijl Gij, o Heer! verrezen zijt,

Zal ik ook eens herleven.

Uw opstaan maakt mijn' ziel verblijd,

Geen' doodsangst doet haar beven.
Dies ik gerust van d' aarde vaar,
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Wijl 'k eeuwig bij de hemelschaar

Met U vereend zal leven.

Zoo vaar ik naar mijn' Jezus heen,

Naar Hem strek 'ik mijn' handen.

Ik rust en slaap dan wel te vreên,

Geen mensch breekt deze banden

;

Want Jezus' goedertierenheid

Mij eens ten hemel binnen leidt,

Om eeuwig daar te leven.

313.

Mei.: Herr Gott dich loben alle wir.

Zoo draagt dan 't lijk naar 't graf ter rust!

De ziel geniet nu d' eeuw'gen lust;

Maar komt, op d' oogwenk van den Heer,
En haalt haar' tabernakel weer.

Haar jammer, droefheid en ellend*

Had dus een zoet en zalig end;

Zij droeg het juk van 's Menschenzoon,
En draagt nu vrolijk d' eerekroon.

Haar aardsche woning wordt tot aard'

,

En ondertusschen wel bewaard

;

Van 't geen bestemd is, optestaan

,

Zal 't minste niet verloren gaan.

Dit ligchaam , schoon zich onbewust,
Smaakt de verdienste van de rust

Van 't lijk des Heeren in het graf;

't Lijdt dus in d' aard geen' smaad of straf,

't Verderf'hjk ligchaam, dat hier leit,

Slaapt, en verwacht d' onsterflijkheid,

Ter ure der verrijzenis,

Wijl Christus ook verrezen is.

Strijd en Overwinning der Kerk,

314.
Mei.: Nun koramt der Heiden Heiland,

1. Al de heid'nen, voortgebragt

Door U, zullen, in uw kracht,

Komen bukken tot U, Heer!
Leven uwen naam ter eer.
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2. Gij zijt groot in Majesteit,

Groot in goedertierenheid.

Gij doet duizend wonderheên

,

Gij zijt God, ja, Gij alleen.

315.
Mei.: Jezu komm doch selbst zu mir.

1. Groote God, vertoon aan Sera

't Wonderkind van Bethlehein !

Aan den stam van Abraham
Openbaar het Godd'lijk Lam!

2. Heid'nen schouwen Jakobs ster,

Maar uw volk , zoo vreemd , zoo ver
j

Schreit , met vloek belaan en spot

,

Tot een onbekenden God

!

3. Dat uw pijl het hart doorbrak

Van het volk, dat u doorstak,

Christus ! werp 't als Saulus neer

,

Dat het vraag' : wie zijt gij , Heer ?

4. O vergeld het kwaad met goed,

Hun tot zegen zij uw bloed!

,,'k Ben uw broeder, komt nabij!"

Roep hun toe; hoor hun geschrei!

5. Blaas op hen , o Geest ! kom aan

,

Laat Gods volk uit 't graf opstaan

,

Dat het met zijn Koning leev*

En aan d' aarde zegen geev'

!

6. Nadert, Jafet, Cham en Sem!
Kust den Zoon, gehoorzaamt Hem;
Alle drie, valt zamen neer

Looft den driemaal heü'gen Heer!

7. Hem , die zit op 's hemels troon

,

En het Lam , Gods grooten Zoon

,

Met den Geest, zij heerlijkheid,

Dank en kracht in eeuwigheid!

316.
Mei.: Seelenbrautigam.

1. Kruisgemeente! kom,
Breng Gods woord alom!
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Leer den Heid'nen en den Joden,
Waarom Christus zich liet dooden!

Roept getroost tot Hem
Jafet, Chain en Sem!

317.

Mei. : Löwen , lasst euch wiederfinden.

1. Leeuwen , laat u wedervinden

,

Als in 't eerste christendom

,

Wier geloof geen magt kon binden:

Komt, aanschouwt hun marteldom!

Sterker dan hun boeijen,

Ziet in liefd' hen gloeijen

,

Dat voor hunnen heldenmoed

Zelfs de Satan vreezen moet.

2. In gevaren onverschrokken,

Van begeerlijkheden vrij

,

Die naar d'ijdle wereld lokken,

Vol des Geestes, zuchtten zij

Opwaarts naar den hemel;

Boven 't aardsch gewemel
Hoog verheven was 't gemoed

,

Los gemaakt van tijd'lijk goed.

3. Ja wij zien hen stout verachten

Wat de mensch voor voordeel houdt,
En waarnaar de meesten trachten,

Wellust, grootschheid, eer en goud.

Moedig sprongen velen

Op de strljdtoonelen

,

Traden , 't oog omhoog geregt

,

Met de dieren in 't gevecht!

4. Waar ik toch als deze scharen,
Waar 'k toch ook in zulken staat!

Laat ook mij Uw hulp ervaren,

Heer, mijn God en toeverlaat!

Wil mij vuur en leven,

Kracht en sterkte geven,
Dat ik, zelfs in druk en nood,
Moog volharden tot den dood!

5. Welligt kon het weer zoo komen,
Dat de vijand, gansch verwoed,
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Op de slagtbank uwe vromen
Voerd' en snood vergoot hun bloed.

Naar de profetiën

Zal het nog geschiên

,

Dat Gods Isrêl wordt geleid

In den zwaren laatsten strijd —
6. In verdrukking, groot en bloedig —

Op dan, broeders! op, Gods volk!

Laat ons vaststaan en kloekmoedig

Volgen de getuigen- wolk!
Slechts het ligchaam dooden

Kunnen de Heroden
,

Maar de ziel vaart op tot God,
En ontvangt een heerlijk lot.

7. Weg dan met den zin der Grieken

,

Wien het kruis een dwaasheid is

,

Laat hun list u niet verstrikken

:

Staat op Gods getuigenis!

Blijft, o gij getrouwen,

Op uw' Jezus bouwen,
Als de vijand zich verzet

Tegen Hem en 't slagtzwaard wet.

8. Lijdt met lijdzaamheid, wreest wakker,
't Bloed der mart'laars wordt het zaad

Yan Gods heil'gen kerken-akker,

Dat hij lustig bloeijend staat!

Met dat bloed begoten

,

Zijn weleer ontsproten

Planten der geregti^heid

,

Tot Gods eer en heerlijkheid.

9. O besproei ons
,
gulden regen

!

Ons, uw dorre erv' en aard,

Dat wij vaststaan allerwegen

,

En niet achten vuur en zwaard!
Als in liefde blakend,

Strijdend , biddend , wakend

,

Christus , in uw Geest en zin

,

Zij het einde als 't begin

!
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318.
Mei.: Vater unser im Hirameireich.

Loof, loof den Heer, gij heidendom!

Gij volken, prijst zijn' naam alom!

Zijn' goedheid is in nood en dood

Voor ons, zijn volk, oneindig groot

;

Zijn' waarheid wankelt nimmermeer.

Zingt: Halleluja! zingt zijn' eer!

319.
Mei.: Gott des Himmels und der Erden.

1. Op, nu op, het hart naar boven!

't Is de dag van zaligheid

;

Alles noopt ons, God te loven

Voor het licht, dat Hij verspreidt,

Daar men in den ouden dag
Alles slechts door neev'len zag.

2. Maakte God, in vroeger' jaren,

Jakob slechts zijn woord bekend

;

Nu wil Hij zich openbaren

Zelfs tot 's werelds uiterst end.

't Heug'lijk Evangeliewoord
Wordt van volk tot volk gehoord.

3. Zij, die nooit van Jezus hoorden,

Heid'nen blind en woest van aard,

Ver in 't zuiden, ver in 't noorden,

Worden tot Gods kerk vergaard.

Neger, Moor en Indiaan
Bidden ook den Heiland aan.

4. Goddelijke liefdekoorden

Trekken hen naar Jezus heen,

Maken uit verschillend' oorden,

Wie z' ook zijn, hen met ons één,

Eén in Heer, geloof en doop,

Eén in keuze, liefd' en hoop.

5. Nieuwe breeders, Jezus leden!

Ja wij zijn nu lotgemeen.

Smelten w' onze smeekgebeden
Voor elkaar dan ook ineen

;

Eén in wensch, in hart en zin

;

Bij 't geloof voegt broedermin.
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2. Jezus wil zijn* roem verhoogen,

Jezus, Gods en* 's menschen Zoon.

In zijn' hand is alvermogen,

Menschenliefd' omringt zijn troon;

Welk een stof tot lof en vreugd!

Hemel, aarde, weest verheugd

!

3. Ja, wij zien ontelb're scharen

Luist'ren naar zijn' liefdestem

;

Hier beschaafden, daar barbaren,

Vrijen, slaven dienen Hem.
Dalen rijst! zinkt bergen neer!

Baant den weg voor onzen Heer!

4. Ziet! Hij komt, om alle volken

Mild te zeeg'nen, als hun God.

Met Hem dalen uit de wolken
Stroomen neer van heilgenot.

Zelfs in 't land van slavernij

Maakt de Zoon in waarheid vrij.

5. Zoo , zoo zien wij 't Godsrijk komen
't Koom* steeds meerder eiken dag

!

Amen ! zeggen alle vromen

,

Kom, ja kom, o blijde dag!
Dat al 't menschelijk geslacht

Aan den Heer word' toegebracht!

324.
Mei.: Wie gross ist des Almacht'gen Güte.

Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere,
Dien grooten God, die wond'ren deed;

Zijn' regter hand, vol sterkt' en eere,

Zijn heilig' arm wrocht heil na leed.

Dat heil heeft God nu doen verkonden

;

Nu heeft Hij zijn' geregtigheid,

Zoo vlekkeloos en ongeschonden,

Voor 't heidendom ten toon gespreid.

Hij heeft gedacht aan zijn* genade,

Zijn' trouw aan Isrel nooit gekrenkt;

Dit slaan al 's aard rijks einden gade, *

Nu onze God zijn heil ons schenkt.

Juich dan den Heer met blijde galmen,

Gij gansene wereld, juich van vreugd;
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Zing vrolijk in verheven* psalmen
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.

Doe bij uw' harp de psalmen hooren

;

Uw juichstem geev' den Heere dank.

Laat klinken door uw' tempelkoren

Trompetten en bazuingeklank;

Dat 's Heeren huis van vreugde druische

Voor Isrels grooten Opperheer;

De zee met hare volheid bruise;

De gansche wereld geev' Hem eer.

Laat al de stroomen vrolijk zingen,

De handen klappen naar omhoog

,

't Gebergte , vol van vreugde , springen
,

En hupp'len voor des Heeren oog.

Hij komt, Hij komt, om d' aard' te rigten,

De wereld in geregtigheid.

Al 't volk , daar 't wreed geweld moet zwichten,

Wordt in regtmatigheid geleid.

325.
Mei.: Jezus meine Zuversicht.

1. Zijne kudde zal bijeen

Onze Herder eens vergaren

;

Zal haar met zijn' glans bekleên

En haar' waarde openbaren.

Kleine kudde, twijfel niet:

Wat de Heer belooft, geschiedt!

2. Wachter! is de dag nog ver?
Ziet! het donker moet verdwijnen,

En des Heeren morgenster
Toont, de dag zal haast verschijnen,

Voor dien al de nevel vliedt

;

Wat de Heer belooft, geschiedt!

3. *s Heeren hand is uitgestrekt,

Blinden het gezigt te geven
;

Dooden worden opgewekt
Tot een nieuw en heilig leven.

Zond' en Satan winnen niet:

Wat de Heer belooft, geschiedt

!

4. Groote dag der heerlijkheid,

Waar de Heer zal nederdalen,

19
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En op aarde wijd en zijd

Zijne liefde zegepralen,

Als de zon haar' stralen schiet:

Wat de Heer belooft, geschiedt!

326.
Mei.: Warum sollt ich mich denn gramen?

1. Zoet is 't voor een eeuwig leven

't Aardengoed — Lijf en bloed

Onzen Heer te geven.

Pelgrims zijn wij hier en derven

Op het pad — Onze stad

Zullen wij eens erven.

2. Duizend gaan door hare deuren,

Zullen zijn — Vrij van pijn

Na het angstig treuren.

Ook der heid'nen groote scharen

Komen blij — Van elk' zij,

Zich daar te vergaren.

3. Hoort! zij roepen met verlangen:

Is de nacht — Reeds volbragt?

Dat wij licht ontvangen. —
Maar getroost! het zwarte duister

Reeds verdwijnt — En hun schijnt

Der genade luister.

4. Onze broeders zijn gezonden
Over 't meer — Heen en weer

,

Vrede te verkonden.

Heerlijk rijst in vele landen,

Wat Gods magt — Heeft volbragt

Door hun' mond en handen.

5. Zalig, die den dienst des boozen

Heeft ontzegd — Is als knecht

Van den Heer gekozen.

Moet hij ook met tranen zaaijen,

Zal hij doch — Zeker nog
Met gejuich ook maaijen.

6. Jezus, wil ons toch vermaken!
Nader Gij — Opdat wij

Uwen vrede smaken.
Wil ons in onz

! zwakheid sterken,
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Dan doen wij — Haast en blij

,

Alle uwe werken.

327.

Mei.: Dir, dir, Jehovah, will ich singen.

1. Zoo wil toch haast, o Geest, ontwaken,

O Geest der wachters op den Sions-muur!

Wier ijver zal gedurig blaken,

Als een van God ontstoken liefdevuur,

En wier geroep het wereldrond doordringt,

Tot het der volk'ren menigte bedwingt.

2. O mogt dit vuur toch haast'lijk branden!

O mogt het zonder ophoud verder gaan !

Ja, Heer, geef Gij in alle landen

Veel' knechten , om in uwen oogst te staan.

Hij is zoo groot , der knechten aantal klein

,

Geklaagd zal U vooral die jammer zijn.

3. Uw Zoon heeft zelf ons deze beden

Door zijn gebod in onzen mond gelegd.

Zie ons , wanneer wij voor U treden
,

En hoor, wat ieders hart en mond U zegt.

Ja laat U vinden , daar wij tot U vliên
,

Verhoor onz' beê en spreek: het zal geschiên.

4. Geef dan uw woord met groote scharen
,

Die in de kracht Evangelisten zijn;

Laat uw' verlossing ons ervaren

,

Dat Satans koningrijk en magt verdwijn
1

,

En dat de prijs van uwen naam doordring',

Zoo ver de hemel dekt der aarde kring.

5. Laat krachtig zich uw woord betoonen

,

Waar Gij van ouds hebt uwe kerk gesticht;

En waar nog woeste heid'nen wonen,
Breng' het in hunne duisternissen licht.

Moog Israël ook de vertroosting zien

!

Ja, zoo is het uw wil; zoo zal 't geschiên.

19<
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Siotzangen.

328.
Mei.: Nun danket alle Gott.

1. De Heere zegen' u!

Zijn' trouw behoed' uw leven!

De Heer wil met gena
Zijns aanschijns licht u geven!

De Heer verheff' in kracht

Zijn aanzigt over u.

En geev' u vreed' alom,

*Zoo t' aller tijd als nu!

329.
Mei. : Herr Gott dich loben alle wir.

1. Den Vader, die ons heeft bemind,

Den Zoon, in wien men 't leven vindt,

Den Geest, die ons ten hemel leidt,

Zij lof nu en in eeuwigheid.

330.
Mei.: Herzlich thut mich verlangen.

Laat ons U zijn en blijven,

Getrouwe God en Heer,

Van U laat niets ons drijven,

Houd ons bij uwe leer.

Heer, laat ons toch niet vallen,

Geef ons bestendigheid;

Dan zullen w' U met allen

Danken in eeuwigheid.

331.
Mei. : Lobt Gott , ihr Christen, allzugleich.

1. Looft God, de Bron van all* genaad'!

Looft Hem, gij scheps'len hier op aard'!

Looft Hem, gij zalig hemelheer!
Looft Vader, Zoon en Geest, uw* Heer!
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332.
Mei.: Herr Gott dich loben alle wir.

1. U Vader, Zoon en Geest, één Heer
En God van eeuwigheid

,

Zij lof van ons en 't heuielheer

Nu en altoos gezeid!

333.
Mei.: Liebster Jesu wir sind hier.

Zegen God, zoo goed als groot^

Onzen in-en uitgang tevens,

Zegen ons het daaglijksch brood,

Doen en laten, God des levens,

Zegen ons in 't uur van sterven,

Dat wij 't hernelsch rijk beërven.

EINDE.
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A.
Lied N°.

Aanbidding, prijs en eere 112.

Aan Jezus zich te geven 253.

Aanschouw mij met genade 125.

Ach, blijf met uw genade 208.

Ach Jezus! Ach! wat is door U misdreven ... 28.

Ach, waar zal ik zondaar 124.

Ach, wat zijn wij zonder Jezus 130.

Adam had in Edens hof 8.

Al de Heidnen voortgebragt 314.

Alle menschen moeten sterven 288.

Als ik Gods Lam aan 't kruis betracht 144.

Al wie den goeden God laat zorgen 229.

Amen, Vader, op uw wegen 209.

Arts, die 't leven geeft aan al uw kranken. ... 48.

Avond is het, Heere! dus 276.

B.

'k Bemin U zeer, o vriend'lijk wezen 162.

Bescherm ons Heer in dezen tijd 113.

Beveel den Heer uw wegen 230.
Blijf bij ons Jezus met uw woord 99.

Blijf wakker waarde vromen 289.
Bij het woord wil ik steeds blijven . . . . . . . 98

.

C.

Christus de Heere is hoog te loven 49.

Christus, die het heil ons bragt 29.

Christus is mij het leven 290.

Christus leeft, hij is opgestaan 50.
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D.

Lied \".

Daar gaat een Lam en draagt de schuld .... 30.

Daar is een fontein, gevuld met bloed 145.

Daar is maar één, uit aller tal 163.

Dankt God, dankt allen God 210.
Dat w' U deez dag, o Jezus, wijden 100.
De dag is heen, wil Jezus bij mij blijven .... 277.
De God des heils 101.
De hand van Jezus zegen mij 254.
De Heer is mij tot hulp geweest 2]1.
De Heere komt ter middernacht 291.
De Heere zegen U 328.
Den hoogen God alleen zij eer 81.
Den Vader, die ons heeft bemind 329.
De pelgrimschap in dezen tijd 255.
De Vredevorst bleef nog op d' aard 51.
De ziel van Christus heil'ge mij 31.
De zoetste stand, het heiligst leven. . . . 187.
Dit is de dag, dien God ons schenkt 9.

Dit is de dag van heil en vreugd 52.
Dochter Sion's. wees verblijd ..... . 1.

Door Adams val zijn wij gewis 146 .

E.

Een vaste burg is onze God 88.
Keuw'ge Kots gekliefd voor mij 32 .

Er is een eeuwge rust op handen 292.

G.

'k Ga in 't heiligdom 164.
'k Ga nu mij nederleggen 278.
Geef Heer den koning uwe regteu 25.
Geloofd zal zijn uw naam, o Heer 102.
Geloofd zij God met diep ontzag 212.
Geloofd zij Jezus, en op 't hoogst geprezen . . . 117.
Geloofd zijt Gij tot allen tijd 10.
'k Geloof in God en bid Hem needrig aan ... 82.
't Geloof vindt al wat noodig is 147.
Genadig wildet Gij, o Heer 148.
Gij leven van mijn leven 33.
God enkel licht, voor wien's gezigt 131.
God leeft, hoe zou ik treurig zijn 231

.

God Vader, Zoon en Heiige Geest 83

.
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Lied N°.

God zegt, mijn zoon geef mij uw hart 188.
God zij dank van jong en oud 2

.

God zij geloofd, al weer een schreê . . . . . 18.

Goedgunstig Heer, U tot ons wend 103.
Groote God, vertoon aan Sem 315.
Groote Vorst en Eerekoning 66.
Gun daags, o Heer! mijn beê gehoor 256.

H.

Halleluja! eeuwig dank en eere 84.

Halleluja! Jezus leeft 53.

Halleluju! lof zij den Heer 85.
Halleluja! lof zij het Lam 86.

Heer Jezus, gij die hier op aard . . . • . . 287.

Heer Jezus, ware mensch en God 293.

Heer! laat niets mij van u scheiden 279.
Heer, onze Heer 104.

Heer! uw' vrienden, waar z' ook voor U . 90.

Heer! wees ons dabij 105.

'k Hef mijn ziel, o God der goden 232.

Heft, zondaars, dat uw' vreugde blijk 11.

Heilig God, heilig God, Heer Zebaoth 106.

Heiige Jezus mij ten leven 189.

Heil ons, de Koning vol van kracht 54.

Hemelwaarts gaat onze baan 294.

Het duister zwicht 290.

Het is volbragt, ja amen, het is volbragt .... 299.

Het lam bedekt al mijne zonden 118.

Het leven hier op d' aard is kort 296.

Het woord van Christus dood en lijden . . . . 91.

Heugelijke tijding 107.
Hier legt mijn ziel zich voor U neder 190.

Hij die den Heiland nog niet heeft ..... 149.

't Hijgend hert, der jagt ontkomen 233.

Hij leeft, de groote Heiland leeft 67.

Hoe ijlt de mensch met vlugge schreên . . . . 296.

Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot 108.

Hoe lieflijk zijn daar boven 288.

Hoe zal een worm U loven 119

.

Hoe zal ik U, o Jezus toch, genoegzaam .... 271.

Hoe zal ik U ontmoeten 3.

Hoe zal 't mij dan, o dan eens zijn 299.

Hoe zijt Gij mij zoo innig goed 165.

Hoog, omhoog, het hart naar boven 234.
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Lied N°.

Hoogste God, dank zij uw naam. . ..... 109.

's Hoogsten Zoon ging, om voor mij te lijden .
34.

Houdt Christus zijne kerk in stand 92.

Houdt Jezus in gedachtenis 120.

I.

Ik ben een zondaar, arm en klein 191.

Ik en mijn huis, wij zijn bereid 258.

Ik heb den regten grond gevonden 153.

Ik heb genoeg; want Christus is 300.

Ik laat m' op al mijn paden 235.

Ik las eens, o mijn liefste Heer 259.

Ik leg mijn schuld op Jezus 166.

Ik roep tot U uit angst en smart 132.

Ik sta beschaamd voor uwen troon 133.

Ik sta vol verbaasdheid, Heer! wat zal ik. . . . 167.

Ik verlaat mijn Jezus niet 168.

Ik wensch te zijn als Jezus 260

.

Ik zal uw trouw verhalen 272.

Ik zie den Heiland onzer zielen 35.

In 't hemelrijk zal niemand gaan 192.

In tien geboden gaf de Heer 110.

Is dat, is dat mijn koning 36.

Is God voor mij, laat allen 236.

J.

Ja de Heer is opgestaan 55.

Ja, dier'bre Heer! uw nabijheid. 169.

Ja, één ding is noodig Heere 170.

Jeruzalem, gij hemelstad 301

.

Jeruzalem, gij stad zoo hoog gebouwd 302.

Jezus' bloed en regtvaardigheid 150.

Jezus Christus zegt een woord 237.

Jezus, die mij 't leven . 238.

Jezus, drager onzer straf 37.

Jezus, ga vooraan 239.

Jezus is de zoetste naam 171.

Jezus is mijn toeverzigt 303.

Jezus! kom en leef in mij 193.

Jezus! kracht der bloode harten 151.
Jezus leeft en wij met Hem 56.

Jezus! leven van mijn leven 38.

Jezus! mijn verblijden • 172.
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Lied N».

Jezus! naar wiens naam w' ons noemen .... 194.
•Jezus neemt de zondaars aan 152.

Jezus! ons tot heil geboren 12.

Juich aarde; juicht alom den Heer 213.

Juicht o Christnen 57.

Juicht zondaars, wie en waar gij zijt 58.

K.

Kom en keer 121.
Kom, Heil'ge Geest, o Heere God 74.
Kom, o Geest, Gij bron van leven 75.
Komt, herwaarts menschenzielen 39.
Komt, ontsluit uw hart en ooren 195
Kroon onze tafel met uw zegen 284.
Kruisgemeente! kom 316.

L.

Laat Heer, zoo lang ik hier 196.
Laat ons God den Vader prijzen 214.
Laat ons met blijdschap zingen 59.

Laat ons U zijn en blijven 330.
Laat u, o mijn ziel versieren ....... 122.
Leid, o Vader, leid mijn kind'ren 261.
Leeuwen, laat u wedervinden 317.
Liefde, die den mensch eens naar Gods beelde . . 173.
Liefdevolle Hemelvader 19.
Liefste Heer, wij willen nu 114.
Liefste Heiland! uw genade 154.
Liefste Jezus! wij zijn hier 111.
Lof en dank en heerlijkheid 4.

Loof, loof den Heer, gij heidendom 318.
Loof, loof den Heer, mijn ziel 215.
Loof mijne ziele! den magtigen Koning . . . 216.
Loof, mijne ziele uw God en Koning 217-
Looft de Bron van alle goed 218.
Looft God, de Bron van all' genaad' 331.
Looft God! de tijd reeds lang 13.
Looft God, de weg is nu bereid 68.

M.

Met blijde en stille harten 280.
Mij is erbarming wedervaren 155.

Mij naar alles stil te voegen 197.
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Lied N".

Mijn God en fleer 134.

Mijn God in 's levens rampwoestijn 240.

Mijn Heiland! ik verloren kind 135.

Mijn Heiland neemt de zondaars aan 156.

Mijn Jezus, Gij die voor uw scheiden 123.

Mijn leven is een pelgrimstand 241.

Mijn morgenzegen is het lijden 273.

Mijn rots is sterk bevonden 60.

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis 40.

Mijn ziel aanbidt Immanuël 144.

Mijn ziel! maak u gereed 124.
Mijn ziel! wil hem aanschouwen 242.

Nadert tot des hemels goed'ren 125.

Neen, neen, dat is geen sterven 304.

Nog juicht ons toe die zaal'ge nacht 14

.

Nu bidden wij den Heiligen Geest 76.

Nu gaat uw dienstknecht henen . .... 26.

Nu laat ons gaan en treden 20.

Nu zit op zijnen glorietroon 69.

O.

O Bethlehem, hoe blinkt g' in eer 27.

O bron des heils, mijn eeuwig goed 243.

Och! dat ik had een hart vervuld 198.

Och! waar mijn wandel meer met God 177.

O dat van mijne levensdagen 21.

O eeuwigheid, gij donderwoord 305.

O eeuwigheid, gij troostrijk woord 306.

O Geest der hoogste majesteit ....... 77.

O Geest! ziet gij mijn hart nog; hangen .... «00.
O gij allerzoetst verblijden 78.

O God, mijn ziel voelt zaligheid 307.
O groote Christus! eeuwig licht 281.

O hadd' ik duizend, duizend tongen 219.
O Heer, behoud ons bij uw woord 73.

O Heer, wij danken U van harte 285.
O heildag, die het hart verblijdt 157.
O Heiige Geest! daal tot ons neer 79.

O heilig bloed, mijn hoogste goed 41.
O heilig en drieëenig Heer 87

.

O Held, o zegenrijke vorst 70.
O Hoofd, vol bloed en wonden ...... 42.
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Lied No.

O Jezus, allerhoogste Goed 136.
O Jezus, die door 't bitterst lijden 262.
O Jezus, Jezus! 's Vaders Zoon 175.
O Jezus, Zon vol klaarheid 176.
O Lam Gods, dat onschuldig 43.
O Leven! laat uw levensgeest 126.
O Liefde, die den hemel scheurde 5.

O mijn Jezus, uwe wonden 44.
Ons hart verheugt zich, dat bij God ...... 244.
Ons pascha is voor ons gegeven 61.

Ontwaakt gij die slaapt 201.
Ontwaakt! ontwaakt! zingt psalmen 274.
Op bergen en in dalen 220.

Op gij Christ'nen, Christus' leden 74.

Op mijn geest! genoeg geloopen 137.

Op nu op , het hart naar boven . . . . . . 314

.

Op 's hemels wolken zal Hij komen 320.
Opstaan, heerlijk opstaan 308.

Op uwen naam liet gij mij mij doopen 115.

O Sion hef omhoog uw oog. 6.

O Stichter van het nieuw verbond 202.

O treurigheid, de schepping schreit 45.

O Vader, die uw kind'ren 286.

O wereld, zie uw leven 46.

O zalig huis, waar gij zijt opgenomen 263.

O zielelicht, volzalig Heer 177.

O Zoon van God, wiens trouw 188.

P.

Prent o Jezus, prent uw wonden 203.
Prijst den Heer met blijde galmen 221.

R.

Roem, wereld, uwe schatten 179.
Rust mijn ziel, uw God is Koning 245.

S.

Schat boven schatten 180.

Sion klaagt met angst en smarte 246.
Steeds op Jezus Christus staren 204.
Stille rustplaats van Gods dooden 309

.

Stort, liefde! warm en teeder 264.
Straf mij niet in toornegloed 138.
Strijd, o mensch! als Gods genade 205.
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T.
Lied N«.

Terneer gebogen voor uw voeten 135.

Tot hiertoe heeft mij God gebragt 22

.

Trek, o trek mij met de handen 140.

Trek , trek ons Heer ! zoo loopen wij 71.

Triomf! het zoenwerk is volbragt 72.

Triomf! triomf! des menschen Zoon 62.

Triomf! uw rijk wordt uitgebreid 321.

Uf

U Heer, die onze Vader zijt .

U Heil'ge Geest! U loven wij .

Uit diepten van ellenden

U Vader, Zoon en Heil'ge Geest

Uw eer, Jehova, wil ik zingen.

Uw koningrijk koorn' toch, o Heer

V.

222.

80.

141.
332.

223.
322.

Vader, 'k ben uw kind . 88.

Verschenen is de heerlijk' dag 63.

Verhef den lof des Hceren 224.
Verheugt u Christenen te zaam 158.
Verheugt u zamen jong en oud 265.
Verlicht mij, Heer, mijn Licht 142.
Verlossing, o wat blij geklank 159.
Versterk mij door uw Vreugdegeest 310.
Vrolijk mag mijn hart opspringen 15.

W.

Waakt, waakt vrienden en geburen 311.
Waar is uw prikkel nu, o dood 64.
WT
aarom zoud' ik mij ooit kwellen 247.

Wanneer mijn uur voorhanden is 312.
Wanneer w' als goede kind'ren 266.
Wat God doet, dat is welgedaan 248.
Wat God doet, dat is welgedaan . . . . . . 249.
Wat is het lieflijk voor mijn oor 181.
Wat treurzang dringt mij door 't gehoor 16.
Wat onze zielen bevrijdt van schuld 160,
Wat pronkt de morgenstar met glans 182.
Wat zijn weduwen en weezen 250.
Wederom een jaar verdwenen 23.
Wees gegroet, gij eersteling der dagen 65.
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Wees niet vervaard, gij kleine stoet.

Weg, gaat weg, o ijdelheden . .

Weg, spreek mij niet van goud of schatten

Wen mij mijn zonden krenken .

Wie God ten troost heeft, kan niet kwijnen

Wie is toch voor mij

WT

ie wijst in 't aardsch gewemel....
'k W7

il niet zwaarmoedig denken.

'k Wil U, o God! mijn dank betalen .

Wij brengen onzen Heer
Wij danken U, barmhartig God.
Wij drinken thans, des Heilands bloed.

Wij knielen voor uw' zetel neer.

Wijk, wereld's gewemel
Wij loven U, o God, wij prijzen .

WT

ij loven IJ , o Opperheer ....

,ied N».

95.

143

183.

47.

251.

184.

185.

267.

225.

287.

275.

127.

73.

24.

226.

227.

'kZal der liefde lof verhalen 206.
Zalig zijn, die rein van harten 207.
'kZai uwen lof alom doen hooren 96.

Zegen God, zoo goed als groot 333.

Zie Maria neergezeten 186
Zie mij hier bij uw kribbe staan 17.

Zie ons te zaam uw naam belijden 97.

Ziet hoe de goede Herder staat 268.

Zingt gij afgelegen landen 323.

Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere 324.

Zijne kudde zal bijeen 325.

Zijt welkom, leden van 't verbond 116.

Zijt welkom, o mijn eed'le gast 7.

Zoet is 't voor een eeuwig leven 826.

Zon mijner ziel 282.

Zoo draag dan 't lijk naar 't graf ter rust. . . . 313.

Zoo veelmaal 's nachts mijn' aad'ren slaan. . . . 283.

Zoo waarachtig als ik leve 161

.

Zoo wil toch haast, o Geest, ontwaken .... 327.

Zou de Heer zijn gunstgenooten 252.

Zou ik mijnen God niet zingen 2:28.

Zou ik wanhopig klagen 269,










