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UITLEGGING
V A N D E

T Y T E L PRENT.
H ier word JAN LUYKENS Beeld,:

door Serafyne vlerken.

Verheven, om 's Mans nutte en ftichtelykc

vlerken.

Het ovendoeijend Hene is lleeds als een Fontein,

Waar door Aandagtigheids gezangen vloeibaar

Zy wil aiie ydelheid , als met den voet vertreeden

,

Door Godsdienfl aangefpoord; zoo dat haar

woord en ^eden

,

Gelyk de Kaarre,ilrekt tot een verheugend licht:

Op dat haar Naaflen ook gewekt worde en gefticht.

Het Heilig Bybel - Boek legt voor haar oogen.

open

,

Op datzy 'tregte fpoor nooit mogtbezydeloopen.

Eenvoudigheid vertoont hoe men uit alles leerd,

In klaare fpiegeling, daar Heilzugt na begeerd^

Met die haar volgen, hier als regte vreemdehngen^

Belufl op 't waare Goed en Goddelyke dingen.

De flomme Teken -Konil:, (die 't zelve doel be-

woog,)

Schetfl alles lugtig af, en nodigd hert en oog.



Te Haa:eli.i:m: 1>^ C.H.IBohx Boeltverkooper a7<?7.
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HET OVERVLOEIJEND

H E R T E.
of Nagelatene

VERZEN
van den Godvruchtigen

JAN L U T K E N.
Beflaande in Stichtelyke Befchouwingen eti

Geeftlyke Overdenkingen , Verrykt met God-
delyke Spreuken, over veelerleie foorten

van onderwerpen , by verfchillende gele-

genheden opgefteld.

Vercierd metVyf en Tachencig Konflige Figuu-
ren, in den Tmaak des Audeurs getekend

en in \ Koper gebragc

DOOR
CORNELÏS VAN NOORD E.

Uit den Overvloed des Herten [preekt de mond<,

Lucas VI. vers 45.

Te HAARLEM gedrukt,

by C. /ƒ. BO H N, Boekverkooper.
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VOORBEPvICHT.

^" ^ "^
m ^^ ^^^ ö^genvyffeld veden , dit

lè- weeten met welk eene s^raa^its.

^WWwS^j, Schriften van JAN LÜYKEN,
terpond na deszelfs dood^ opgezocht zyn^ ten

uiterpe vreemd voorkomen; dat hun in deeze

dagen op nieuw een tot nog ongedrukt Ge-

fchrift^ onder 's Mans Naam^ werd hekend

gemaakt. Te rneer^ daar de Schryver der

Foorrede ^ voor des AuBeurs Geeftlyke Brieven

reets gezegd heeft ; ""Zie daar de laatfte vrug-

^'tcn van dien Vrugthaaren Boom.'" Dochy

hoe vreemd het ook moge fchynen ^ men he-

grypt echter zeer licht ^ hoe V mogelyk zy^

dat een hondel papieren^ hier of daar., eenU

gen tyd lang., verborgen heeft konnen liggen;

4n dat 'er dus nog gelegenheid geweeft is-»

tot zodanig eene naleezing; waar door ook

deeze Vrugten van 's Mans Geeft eindelyk by

£en verzameld konnen zyn^ en nu in 't licht

gegeeven worden. En dat dit mogelyke hier

daadlyk plaats heeft., daar van konnen "i^y

* 4 den



VOORBERICHT,
den Leezer volkomen verzekeren.

Een ieder die V Mans ïVerken kent^ en

zich dezehen eenigermaate eigen gemaakt

heeft , zal zeer gereedlyk , op het doorbladeren

van dit IVerkje^ uit den denktrant en flyly

walken hy daar in hefpeurt^ hezejfen^ dat

het oorfpronglyk van niemand anders, dan

van den Godvruchtigen JAN LUYKEN,
gefchreeven is^ en opgefield kan zyn. En de-

zulken , die hier van zoo gegrond eene kennis

niet bezitten , zullen ""er zich met weinig moei-

te van konnen overtuigen^ indien ze zich

Vtiaar eenige oogenhlikken gelieven te verledi-

gen^ om dit Gefchrift met de andere voor-

heen reets uitgegeevene Failleren te vergelyken»

Doch^ of dit ook by zommigen niet ganfch

voldoende geacht mogt worden^ zoo hebben wy

V niet ondienftig geoordeeld^ daar en boven

een getrouw en waar bericht te geeven^ van

V lot van V oorfprongklyke Handfchrift ; waar

nit een ieder zal konnen zien^ dat ^er geen

de mini;e rede is^ om de echtheid van dit

Travaatje. dat w^ , op den naam van

JAN



VOORBERICHT.
JAN LUYKEN, in V openbaar te voor-

fchyn doen komen ^ in twyffel te trekken.

Men weete dan, dat JAN LUYKEN,
zichj omtrent het jaar 1699, buiten Haar-

lem metier woon nedergezet hebbende^ geduu-

rende zyn verblyf aldaar^ eene zeer naui^^

gemeenjchap gehouden heeft met zynen herte-

lyken Vriend Daniel Bellinckhuys ; die de Zoon

was van Roelof Bellinckhuys; een Boezem

-

Vriend van den AuBeur , als uit de Brieven^

aan V einde van dit PVerkje te vinden, is

af te neemen, Deeze Daniel Bellinckhuys , die

de Bezitter gewee/i is , van het oorfprongklyk

Handfchrift van dit TraBaatje, heeft, uit

hoofde der nauwe Vriendfchap, tuffchen hem

en den AuBeur, dit Gefchrift, tot een aan-

denken of ter gedachteniffe van zynefi Vriend^

hekomen', en V zelve als een fchat , dien hy

hoog waardeerde^ onder zich gehouden, en

zorgvuldig bewaard. Even zoo heeft ook de

Weduwe van Daniel Bellinckhuys zich , na het

overladen van haar Echtgenoot , deswegen ge-

draagen ; en hier door heeft het , tot op haaren
*

5 dood



VOO Pv BERICHT.
.dood genoegzaam als in een hoek verfchooleh

gelegen. Met haar afflerven geraakte het in

handen van haare Zufter^ in wier handen

.het zich tegenwoordig bevind. Door deeze ver-

ivijfeling van Bezitteren is het , na dat bet eene

reeks van meer dan vyftig jaaren in de Famil-

ie verborgen zvas gebleeven^ allengskens aan

den eenen en anderen Liefhebber der geeftryke

en zeer fïichtelyke IVevken van den Godvruch-

tigen ]M^ LUYKEN kennelyk geworden: en

zy^ die de hand van Jx\N LUYKEN kenden^

hebben allen eenpaarig verzekerd^ dat het
^

Q-jereenflemmende met de opgemelde overleve-

ring-, ontegenzeggelyk voor een eigenhandig ge-

fchrlft van dien geachten Man gehouden moet

worden.

Men heeft dus naar dit verhaal^ ( V geen

wy weeten dat getrouw en waar is^ ) alle

^ereifcbte zekerheid om het oorfprongklyke

Handfchrift^ en zo dan ook dit TraBaatje^

iet welk daar uit opgemaakt is , aan te nee-

men^ als behelzende Nagelatene Verzen van

4en Godvruchtigen JAN LUYKEN, die door

hem



VOORBERICHT.
hem 'zehen opgefield^ en in zyn eigenhandig

gefchrift nagelaten zyn. En verder kan een

ieder ^ dien bet gelieft zulks na te gaan^ uit

de vergelyking van dit Stukje^ met de ander:

Stukjes V an den Autieur , ten zeker[ie gewaar

morden , dat deeze Verzen ^uoaarlyk onderfcbei'

den zyn , van alle de geenen , die van hem tot

nog bet hebt gezien hebben. Niemand beeft

derhalve te vreezen , dat V Mans Naam in dit

geval misbruikt word; of te duchten , dat hier

opgewarmde koft in nieuzve fchotelen verfchynt

;

men kan zich in tegendeel volkomen verzekere72^

dat ''er fpyze opgedifebt zvord^ welke in dien

zin nieuw genoemd mag worden-^ en die fnen^

hutten tegenfpraak^ in de eerfte plaats^ aan

de band van jAN LUYKH;LN verfchuldlgd is.

- Wat nu voorts de openbaare uitgave bier van

betreft^ daar omtrent hebben wy den Leezer

het volgende nog mede te deelen. Na dat bet

bovengemelde Handfchrift ^ en eene of andere

Copy van V zelve ^ door den tyd^ al meerbekend

werd^ by de zulken die veel achting badden

voor den Godvrucbtigen Jucteur^ zag men V
wel
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wel dra van hand tot hand gecopieerd\ in V

zelfde formaat ^ ah de andere Werken van dee-

zen ftichtehjken Schryver gedrukt zyn ; om ook

deeze nagelatene Verzen hy zyne anderefchrif-

ten te konnen voegen. Dit gaf eerlang aanlei-

ding om te denken of^ het niet wel der moeite

"ü:aardig zoude weezen^ dat men het Hand-

fchrift ter drukperfe bevorderde ; om den Lief

hebberen te ontlaflen van de moeite of kojlen

van ^t copieeren; en tevens aan veele andere

Qodzoekcnde Zielen^ die V of niet kenden

^

of tegen het copieeren aanzagen , dienfl te doen.

Maar telkens , als men dit in overiveeging nam ,

kwam 'er feeds eene groote zwaarigheid tegen

op. Alle ^s Mans Werken^ naamlyk,, van dien

aart ^ zyn met een merkelyk aantal van zinne-

beeldige plaaten vercierd: hoe zou men der-

gelyken tot dit konnen verkrygen ? Deeze zwaa-

righeid was te grooter^ om dat men wel bezef

te^ dat'er juift plaaten toe verelfcht wierden^

die de meninz of het bedoelde der Verzen Z9

figuurlyk VOO} pelden , dat ze met des AuBeurs

denktrant behoorlyk over een kwamen. Ook

fcheen
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fcheen het zeer vjehoegeïyk te zy,i , dat de uit*

voering der plaaten niet al te veel verfchïlde ,

'van de manier van etzen van JAN LUYKEN
zehen. Het een en V ander vertoonde zich in

dien eer[len tyd als onoverkomelyk ; en dit ivas

oorzaaks genoegd om ""er dies tyds ^ toen de eer-

fte ontdekking van V oorfprongklyke Handfchrift^

nu omtrent acht jaaren geleeden , den Liefheb-

beren hekend wierd^ van af te zien ; vermits

wen geen kans zag , om het op eene ivelvoege-

lyke wyzcj die eenigermaate aan V Blans an-

dere IVerken kon beantwoorden^ voor V opert-

haare daglicht te brengen, Qndertuffchen zvcrd

het^ zo van den eenen als den anderen^ nogal

'eerder gecopieerd ; en eindelyk geviel het , dat het

cok overgefchreeven werd door den vermaarden

Kon/lplaatfnyder , Comdis wan Noorde. Deeze

had het zelve , voor zyn eigen lieflotbhery , der-

wyze gecopieerd^ dat hy ^ boven deeze en geene

der zaaklykjfe verzen^ zo veel ruimte gelaatC7i

had^ dat hy Vr eene tekening^ die aan den in*

houd dier Verzen beantwoordde^ en met den

fmaak des ^ucleurs overeenflemde^ gefcbiktlyk

in
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in konde plaatfen. In de uitvoering hier van

paagde Comelis van Noorde zo gelukkige dat

kundige Liefhebbers ^ toen hun eenige dier te-

keningen onder V oog gebragt wierden^ hem

zeer ernjiig raadden daar mede voort te vaaren\

en my benevens hem aan zetteden , om die te--

keningen in ^t Koper te laaien brengen^ en dit

Werkje Indiervoege ter drukperfe te fchikken;

VSaar toe men nog meer overhelde , toen men^

rdet alken den trant van tekening , waar ook

de behandeling in "t etzen^ hun in de eerjle

prentjes tct een proefje vertoond , zeer

eenfïemmig met die van JAN LUYKEN oor-

deelde; ten minfïen 'wel in zo verre ^ dat ze

zeer gevcegelyk by de andere Figuuren geplaatji

konden vjorden. De zaak vervolgens meermaals

in oz-er'Vüeeging genomen zynde^ hen ik ten

laatfte^ na dat Comelis van Noorde zich daar

toe had laaten vinden^ tot de uitgave gerefoheerd;

in de vervjachting van deugdlieverden en heil-

begeerigen zielen te zullen behaagen , en haar

dienfi te doen ^ 7net dit fïichtelyk Ji erkje in

openbaaren dag te brengen.

Dit hefluit genomen z'snde ^ k'v:am nog be-

paald-
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paaldlyk in overweeging ^ hoedanig eene fcbik-

king men in de uitga'ce lan V / ar.dfchrift zcti^

maak en, JAN LUYKEN heeft de Verzen^ die

hier gevonden worden , gefchreeven in een Otiar-

to Schr-sfooek , in twee colömmen op ieder blad-

zyde. Hy heeft ^ dezelven fchryvende,, niet be-

oogd ^ dat ze op zod:inig eene wyze in druk

gegeeven zouden worden; men kangenoegzaam

zien^ dat ze dus maar ah invallende gedachten

op hetpapiergefield zyn ; om''er mogelyk vervol-

gens^ op de et^ne of andere wjze^ een nader ge-

bruik van te maaken^ Uit dien hoofde zyn ze ,

^u eens langer dan korter^ en^ zonder eenig

verband offchikking , met betrekking tot ga:ifcb
'

verfchillende onderwerpen , onder of door elkan -

der geplaatjl; zynde flechts op het papier ter

neder gefield^ zo als ze tilt den Overvloed zy-

nes Herten voort gevloeid zyn ; V v:elk ons ook

aanleiding gegeeven heeft , om deeze Vcrzarne-

üng met den hoofdtytelvanHETOVERVLOEI-
JEND EIERTE te benoemen, By nader over-

teg vond men het geraaden alles in eene gere-

gelde orde te brengen ; en wel op die wyze , dap

mer^-
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wen de denkbeelden van deezen WaardenMan ,

naar dat de floffen heft by elkander voegden^

op elkander Het volgen ; houdende wel byzonder-

^yk die fchïkking in V oog^ dat men^ gelyk ons

het gevoegelykft fcheen te weezen , van eenvou-

diger hefpiegelingen allengskens tot hooger be-

denkingen opgeleid wïerd;vjaar door het geheel^

nog min ofmeer ^ tot eenig verband ofzaamen*

hang gehragt kan voorden. Voor V overige heb-

ben wy de Schriftuurplaatfen^ die alleen met

de benoeming van Kapittel en Ftrs^ in''tHand-

fchrift^ gemeldwaren ^ volledig uitgedrukt i en

V Werk verder in alle deelen^ zo verre V ons

tnogelyk was , op zodanig eene manier gefchikty

dat het met V Mans andere Werken geheel

overeenkomftig zy.

Boor deeze fchikking behelft dit TraSlaatjc

TAi drie Hoofdzaaken in de volgende orde. Men

vind hier ^ eerft, eenige zinnebeelden afgeleid

van , en befpiegelingen gemaakt op verfcheident

hedryven der Menfchelyke zamenleevinge^ die

geeftlykerwyze ftichtelyk op 's Menfchen geloovi-

gen en deugdzaamen wandel overgehragt wor-
den
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dsn. Bit gedeelte^ van pag, i. tof^zg. 119. is

verclerd met 38 plaatjes. Hier aan volgen ten

rweeden, van pag. 120 tvt pag. 159. eenlgt

fllcbtelyke bedenkingen ^ die betrekkelyk zyn tot

de Menfchwording van Gods Zoon^ tot deezeen

geene voorvallen zynes Lsevens , zynen dierbaar

ren Dood^ Opftandlng , Hemelvaard^ en troofi*

en hellryke Leer, Deeze zyn verclerd met 14

plaatjes. Het derde gedeelte^ dat zich tdtfïrekt

van pag, i6o tot 250 heeft zyn opzicht tot het

inwendig ondervindelyk of gecftlyk leven van

een waar Chrijlen : het behelfl verfcheidene ge-

fnoèdelyke verzuchtingen van eene Godvruchtige

ziel, die hier op Aarde haar wandel in den

Hemel heeft ,, of^ onder het geleide van den Hei-

land,, haaren weg,, door de woedyn deezer

Waereld , naar het Hemelfch Jeruzalem

wenfcht te vervolgen, Deeze geeftlyke overdeji-

kingen zyn verclerd met 28 plaatjes; en wor-

Men ten laatffe heflooten,, met eehige betrach-

tingen over de brosheid en nietigheid des menfcb-

lyken Llchaams^ den Dood en het laatfte Oor"

deel,, die nog met 5 plaatjes verclerd zyn. Ten
flot zyn hier nog hygevne^J drie Brieven,, van

den
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ehn AuBeur gefchreeven^ aan hovengemelden

Roelof Beilinckhuis en Zoon ; die in de voorheen

gedrukte Briez^en van JAN LUYKEN niet ge-

vonden worden, W^y hebben in derzelver uitgave

êe Origineelen gevolgd^ die onlangs te Amper-
dam by een Uefloeboer van "'s Mans Schriften na-

gelaten zyn; en ""er te meer gebruik van gemaakt^

om dat ze eenigermaate dienen om des AuBeurs
pemeenfchap met die Familie te toonen , en dus

de echtheid van V origineele Handfchrift van
dit Tractaatje te hevefligen.

Wy hebben geen koften noch moeite ontzien ,

vm alles , met V Mans andere Werken , gelyk-

vormig te maaken , en h-'t zelve ten keurigfte

uit te voeren : niet tvjyjjdende of ieder God-

vruchtige Ziel zal het der aandachtige leezing

en overdenking waardig oordeeIen. Alles toch

wat ''er in voorkomt draagt getuigenis van 's

Mans Godlievend gemoed^ en deszelfs Zucht

voor eenen geloovigen en deugdzaamen wandel:

ftrekkende van alle zyden tot beveftiging dier

taaie van den mond der IVaarbeid , de goede

menfch brengt het goede voort uit den goeden

fchat zynes herren. Luc. VI. vers 45.

JVyders hebhen wy ten deezen aanzien niet

meer te zeggen , dan dat wy hoopen , dat ook

dit IVcrkfe die vruchten mag draagen^ die 's

Mans voorheen ultge^eevc^e Scbrifen voortg^^

bragt hebben^ en dus veelen tot nut en ftich-

tlng zal zyn.
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Het OVERVLOEIJEND
I.

Leerd uit Alles.

Een Schip op Strand is een Baak in Zee.

^^^^^^^O

Houdende het Geloove , en een goede Coirfden-

tie^ welke fommlge "cerflooten hebbende- van het

Geloove Schïpbreuke geleeden hebben, i . Timoth.

I. V. 10.

Op
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Op Figmir I.

VV at zlter meenig Schip op Strand,^

Om haar, die door de woefre baaren,

Na 't ver geleegen Eeuwig Land

,

De groote Waereld-Zee bevaaren.

Te ftrckken tot een klaare baak,

Om nood en ongeval te myden.

Op dat men daar niet toe geraak'

En meede Schipbreuk kom' te lyden.

ó Schippers van zoo dieren Goed,

Te ilof in 't (lieren en in 't peilen

Op "t Schip de mens van vlees en bloed-,

Dat doet zoo meenig Schip verzeilen;

Maar die op alle Zaaken let^

Uit ondenv^^s in acht gcnoomen , •

Zal , zyne Reis op God gezet.

Met God behouden overkomen

^

A 2
J..
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Jacobi III. vers 3 en 4.

let ^ vjy leggen den Peerden toornen in de

monden^ op dat zy ons zouden gehoorzaamen^

en "Jjy leiden [ daar meede ] haar geheel

Lighaarn om.

Ziet ook de Scheepen^ hoewelze zoo groot

zyn^ en van harde winden gedreeven , zyi

worden ommegewend van een zeer klein

roer^ waar heenen ook de begeerte des pier-

ders wiL

2. Petri III. vers 5 en (5.

IFant willens is dit haar onhekend^ dat door

het v:oord Gods de Heemelen van over lange ge-

'

weeft zyn , en de Aarde uit het Water en in

het IVater beftaande.

Door welke de JVeereld^ die doe was ^ met

het water der Zundvloed bedekt zynde ^ ver-.

gaan is.

vers iiv

Dewyt dan deeze dingen alle vergaan .^ hoe-

daanig behoord gy te zyn in heiligen wandel

m Godzaligheid?

vers 17 en 18.

Gy dan^ geliefde [_ zulks'] te vor^n weeten-

ie. 5 wacht u , dat gy niet door de verleidinge

der
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der groiKvelyke menfchen meede afgerukt 'UJord

en tiit-valt van tiwe vaftigheid.

Maar v:aft op in de Genade en Kennijje

onzes Heeren en Zaligmaakers Jezu ChriftL
Hem zy de Heerlykbeid ^ beide nu , en in den
dag der Eeu-imgheid.

Openb. XVm. vers 17-19.

En alle fluurlieden ^ en al het "oolk op de

Scheepen^ en bootsgezellen ^ en alle die ter Zee
handelen , flonden van verre :

En riepen^ ziende den rook van QBabels

^

Brandy zeggende^ wat [flad] was deeze groote

ftad gelyk?

En zy wierpen ftof op haare Hoofden en
riepen^ weenende en rouwe bedryvende ^ zeg-

gende: JVee^ wee de grooteftad ^ in dewelke alle.

die Scheepen in d^e Zee hadden^ van haare
Koftelykheid ryk geworden zyn , maar zy is

in eene uure verwoeft gevjorden,

I Kor: X. vers 11.

En deeze dingen alle zyn haarlieden over

gekoomen tot voorbeelden: en zyn befchreven

tot waarfchouwinge van ons^ op d& welken de

einden der eeuwen gekoomen zyn.

A 3 Ge-
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IL

Gelukkige Uitkomft.

Om de Hoope^ dk u vjeg gelegd is^ m de

Heemelen^ van welke gy te vooren gehoord

heht^ door het woord der waarheid (^namc"

/)'^) des Euangelmm, Col. I. v. 5.

op
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Op Figuur II.

vJTelyk een mens in 't woud verdwaald,

En in een diepen Kuil gevallen,

Door iemands Gunft wierd opgehaald,

Zoo was de toefrand van ons allen.

ó Naare en zwaare Wildernis!

En diepe Kuil der fnoode Sonden,

Een flaac die Ziel verderflyk is.

Indien geen helper waar gevonden,

ó Allerhoogfle en trouwde hand,

Die ons zoo vriendlyk is gebooden,

Geleid ons voorts door 't vreemde Land,

Door zyn Gevaarlykheid zoo fnoode;

En hoed ons voor den tweeden val,

In dit Elendig Jammerdal.

A 4. Col.
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Col. I, vers 13 en 14.D ie ons getrokken heeft ^ uit de macht der

duifternijje en overgezet heeft in het Koning'

ryke des Zoons zyner Liefde*

vers 21 -23.

En hy heeft u^ die eertyts vervreemd
waart ^ en Fyanden^ door het Verftand ^ in

de hooze JVerken^ nu ook verzoend,

In het Lighaam zynes Vleefes door den dood ^

op dat hy u zoude heilig en onherifpelyk en

onhefchuldigt voor hem feilen:

Indien gy maar hlyft in V Geloove gefon-

deerd en vaf , en niet heweegd word van dz

hoope des Euangeliums , dat gy gehoord, hebt ,

bet welke gepreedikt is onder alle de Crea-

ture^ die onder den Heemel is,

H E B R. XI. vers 1 3 - 1 ().

Deeze alle zyn in het geloove geforven , de

beloften niet verkreegen hebbende^ maar heb-

hen dezelve van verre gezien^ en geloofd^ en

omhelfd^ en hebben heieeden ^ dat zy Gaften

en Vreemdelingen op de aarde v:aren.

Want die zulke dingen feggen^ betoonen

klaarlyk , dat zy een Vaderland zoeken.

En indien zy dies [ Vaderlands ]
gedagt

hadden , van welke zy uit gegaan waaren , zy

zouden tyd gehad hebben , om weeder te keeren.

Maar
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Maar nu zyn zy begeerïg na een heeter
^

dat is ^ na het Heemelfche^ daarom fchaamt
hem God haarer niet , om haar God genaamd
te worden: want hy hadde haar een flad
bereid,

Hebr: XIII. vers 14.

Wy hebhen hier geen hlyvende Stad^ maar
wy zoeken de toekomende,

Philipp. IIL vers 20 en 11,

Maar onze wandel is in de heemslen , waar
nit wy ook den Zaügmaaker verwagten , [;;^-

melyk~\ den Heere Jeftim Chriftiim:

Die ons vernederd lichaam veranderen zal^

op dat het zelve gelykvormig worde zynen

heerlyken Uchaame^ na de werkings waar
meede hy ook alle dingen hem zelven kan on-

derwerpen,

2 Thess. III. vers 3.

Maar de Heere is getrouw , die u zal ver-

fierken en bevjaaren van den boezen.

A 5 Wei'
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III.

Wcltrekomen.

U'xs Gogen zullen den Koning zien in zy-

ne fchoonheld: zy zullen een verre geleegen

l0ni zien. Jefa. X?LXIIL v. 17.

Op
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Op Figuur IIL

.1 ^ ie in een ver geleegen Land,

Ms vreemdeling was aangekomen.

En van des Konings milde . hand

,

Gelyk een Vriend wierd opgenoomen,

'c Geluk was groot! dog hoe gering,

By 't heil des geenen die langs de Aarde,

Als \Teemdeling ten Heemel ging.

Dat fchoone Land, zoo hoog van waarde;

Daar hem den allerhoogflen Heer,

Ontfangt, als een van zyn bekenden,

En zet hem hoog in flaat en Eer,

En Eeuw'ge vreugde zonder Endc;

ó Aardryks Burgers Vv^aard gy wys,

Gy gaafc u haait op deeze Rys.
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Mattiï: VIII. vers ii.

Dog ik zegge f/, daf^ veele zullen koomen

van OofJen en IVeflen , en zullen met Abraham
en Ifaac^ en Jacoh aanzitten in het Koning-
ryk der Heemelen,

En Kapittel XV. vers 13.

Maar hy antwoordde en zeide^ alle plan-

te , die myn Heemelfche Vader niet geplant

heeft 5 zal itytgeroeid worden^

En Kapittel XXV. vers 34.

Alsdan zal de Kooning zeggen tot de gee-

fje die tot zyner regter [ hand zyn , ] Komt

gy gezeegenden myns Vaders , beërfd dat Ko-

ningryke , het welk u bereid is van de grond-

legginge der H^eereld.

Rom: III. vers 23 en 24.

Zy hebben alle gezondigt , ert derven de heer-

lykheid Gods,

En worden om niet geregtvaardigd ^ uit zy-

fie Genade^ door de Verloffing die in Chrifio

Jefu is.

Eph: II. vers ii- 18.

Daarom gedenkt^ dat gy die eertyds Hel-

'denen waart in het vleefch^ en die voorhuid
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gtnaamd wierd van de geene die genaamd' z'^n

bejnydenijje in V vlees^ die met handen gefchied^

Dat gy in dien tyd waart zonder Chrijïo^

vervreemd van het burgerfchap Ifraëh , en

vreemdelingen van de verbonden der belofte ,
geen

hoop hebbende^ en zonder God in de WeerekL
Maar nu inChriflo Jefu^gy die eertyds ver-

re waart ^ zyt nahy geworden door het bloed

Chrifti.

Want hy is onze vreede ^ die deeze heide-

een gemaakt heeft ^ en den middelmuur des

affcheidfels gebroken hebbende^'

Heeft hy de Vyandfchap in Zyn vleefch te-

niet gemaakt [ namelyk ] de Wet der gebooden

in inzettingen [ beftaande : ] op dat hy die twee

zoude in hem zeken tot eenen nieuvjen menfch
fcheppen^ vreede makende:

En \_op dat'] hy die beide met God zoude in

een lighaam verzoenen door het kruys^ de

Vyandfchap aan het zelve gedood hebbende.

En komende heeft hy door het Euangelie

vreede verkondigt^ u die verre %vaart , en dien ,

die naby waren.

Want door hem hebben wy beide den toe-

gang door eenen Geeft tot den Vader.

m
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IV

,Dc Kuishccr.

Blddet , en u zal gegee-ven tvordefi : zoeket^

an gy zult vinden: kloppet^ en u zal open

gedaan "xorden. Matth. VIL v. j.

Op
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Op Figuur W.

e Kuishcer had al jaar en dag,-

In Aniioê zyn verblyf bezeetcn

,

Maar dat 'er goud verborgen lag.

Had hy tot hier toe niet geweeten.

Zoo legd de Rykdom van 't Gcinocd

In 'c Huis der Ziele , lange tyden

,

Begraaven onder vlees en bloed.

En laat den Huisheer armoe lydcn;

Maar gaat het onderzoek eens an.

Op trouwen raad van goede vrinden

,

Zoo word hy een gelukkig man,

En komt een grooten fchat te vinden ^

Die hem niet flegts voor langen tj^U

Maar Eind'loos voor gebrek bcvi-yd,-

Bfc*
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Matth: vil vers. 8.

w,ani^ een legelyk die hid^ die ontfangtien

die zoek^ die vindien die klopt ^ dien zal open

(Tcdaan imrden.

Ps: LXVIII. vers 20 en 21.

Geloofd zy de Heere ; dag hy dag over-

laad hy ons: die God [ is ] onze Zaligheid^

Sela!

Die God is ons een God van volkoome Za"
Ugheid^ en hy den HEERE ^ den Heere ^

zyn Uitkomften tegen den dood.

Ps: LXX. vers 5.

Laat in ti vrolyk en verhlyd zyn^ alle dis

u zoeken : Laat de Liefhebbers uwes heils ge*

duuriglyk zeggen^ God zy groot gemaakt,

Prov: VIII. vers 17-19.

Ik hebbe lief^ die my liefhebben: en dis

viy vroeg zoeken^ zullen my vinden,

Rykdom^ en Eere is by my; duurachtig
Goed en geregtigheid,

Myne Vrugt is beter dan ultgegraaven
goud,, en dan dicht goud: en myn inkomen

y

dan uitgekezen zilver.
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Matth: XIII. vers 44.

Weederom is her Koningryke der Heemeltr^

gelyk een fchat in den Akker verborgen , wel-

ken een menjche gevonden hebbende^ verberg-

de \_dien'\ en van blydfchap over den zelven

gaat hy heenen en verkoopt al wat hy beeft^

èn kooj>t dien zelven akker.

Col: III. vers i -4-

Indien gy dan met Chriflo opgewekt z^^^

Od zoekt de dingen die hoven zyn ^ daar Chriflus

is zittende aan de rechter \^hand'\ Gods.

Bedenkt de dingen die boven zyn^ niet dit

9p de aarde zyn:

Want gy zyt geftorven^ en uw leeven is

met Chrifio verborgen in Gode :

Wanneer [ //« ] Chriflus zal geopenbaard
zyn^ die ons leeven is^ dan zult ook gy met
kern geopenbaard ^Wêrden in heerlykheïd.

Óe



l8 Het O VER V L o E I
J E N Ö

V.

De voorzigtigheid is de IMoeder van de Wysheid.

Als ik dit aanfchouwde^ nam ik het ter

herten , ik zag het \_en'] nam onderwyzinge aan.

Een 'Weinig flaapens^ een weinig fluyme^

tcns i een vjeinig Handvouwens , al neederlig-

g^nde. Pror: XXIV. v, 32 en 33,
Op
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Op Figuur V.

^XjLan eenen ouden Muur gezeeteSj

Te baak'ren in de warme Zon,

Word hy met fteenen overfmeetenj

Wyl juyft de Néederval begon.

ó! Waarde Ziel bedenk te vooren^

Al 2it gy zagt en welgemoed;

Hoe ligt dat gy zoud konneri fmooren,

Door 't needervallénd vlees en bloed;

Die oude Muur, met zoo veel fcheuren,.

Daar gy zo zorgeloos aan Leund,

Als Hond geen ongemak te beuren.

En gy u dus ook niet bekreund;

Maar als de flag dan is gekoomen

,

Zo word het al te laat vemooraen.

B s Je-
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Jesaia XXX. vers 12 en i^.

D aarom zoo zegt de Heilige Ifraels ^ &n0

dat gy lieden dit JVoord verv:erpt^ en ver-

trouwd^ op onderdruckinge y en verkeerdheid ^

en fieund daar op:

Daarom zal u lieden deeze Misdaad zyn

gelyk een vallende fcheure uitwaarts gebogen

in eenen hoogen Muur^ diens breuke haafielyk

in eenen oogenblik komen zaL

Eph: V. vers 15.

Ziet dan^ hoe gy voorzigtelyk wandeld niei"

als cnvjyzen » maar ah wyzen.

Hebr: X. vers 240

La.n ons op malkander agt neemen , w op^

fcherping der Liefde en goede Werken^

Lucas. XIII. vers 1-5.

En daar njoaarén te dier felver tyd eenigt

tegenwoordig ^ die hem boodfchapten van de

Calileërs^ welkef bloed Pilatus met haare of-

ferhanden gemengd had.

En Jefus antwoordde^ en zeide tot haar^

melnt gy , dat deeZe Galileè'rs zondaars geweeji

• zyn ,- boven alle Galileè'rs , om dat zy zulks

geleeden hebben?
Ik zeg «. Neenze: maar indien gy u nieP
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ieheerd^ zoo zult gy alle desgelyks vergaan.

Of die Achtien^ op welke de Tooren in

Siloam vtelj en doodeze^ meint gy dat deeze

fchuldenaars zyn geweeft^ hoven alle menfcben^
die in Jeruzalem woonen?

Ik zeg », Neenze: maar indien gy u niet

hekeerd^ zoo zult gy alle desgelyks vergaan.

Lucas XXL vers 34-36.

En wagt uzelven^ dat uwe herten niet f
ceniger tyd bezwaart worden met brajjeryê

4n dronkenfchap , en forgvuldigheden deezes lef

V^ns^ en dat u die dag niet onvoorziens loverj

sn kpome.

Want gelyk een prik zal hy koomen over

éiJle de geenen die op den ganfen aardbodem
gezeeten zyn.

Waakt dan tot aller tyd^ biddende dat gy
moogt waardig geagt worden te ontvlieden

fille deeze dingen die gefcbieden zullen^ en H
fiaan voor dm Zoon des tmnfcberk,

^% D*
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VI.

D' Apotheek,

Uwe Oliën zyn goed tot reuke^ uwe Naam
is eene Olie die uitge/lort word: daarom heb-

hen u de Maagden Lief, Cant: I. v. 3.

0^.
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Op Figuur VI.

I J es Weerelds Apotheek is groot,

Nogtans zo word'er niet gevonden.

Een eenig Kruidje voor den dood,

Dies word het al van hem verflonden:

Maar 't Huys en Hof van 'sHeeren Gunft

Is Ryk voorzien, van fchoone dingen.

Bereid door de allerhoogfte Kunll,

Om zelfs de magt des doods te dwingen.

Wie dan een regc beminnaar zy

Van lang, ja eindeloos te leeven,

Gaa deezen Winkel niet voorby.

Daar alles word om niet gegeeven.

ó Winkel van Gods heilig Woord

,

Dat uwe Volheid elk bekoord.

B 4 >



%4 Het OVERVLOEIJEN».

Jesa: LV. vers i en 2.

o alle gy //?r/?>^, komr tot de wateren em

gy die geen Geld bsbt^ komt koopt en Eetet^

ja komt koopt zonder geld ^ en zonder prys ^

wyn en melk.

Waarom weegd gy Heden Geld uit voor V
geene^ dat geen brood is? en uwen arbeid voor

t geene dat niet verzaadigen kan? Hoord aan-
dagtelyk na my^ en eeset het goede ^ en laai.

uwe Ziele in Vettigheid baar verlustigen,

Jer: vul vers 21 en 22»

Ik ben gebroken van weegen de hrtuke der

dogter inynes volks : ik gaa in het zwart ^ ont^

zettinge heeft my aan gegreepen,

I(er geen balzem in Gilead? is geen heel-

meefler aldaar? want waarom is de gezond-

heid der dogtsr mynes volks niet gercezcn?

Matth: VIIL VQr$ 16 en 17.

En als het laat geworden was^ hebben zy

veele van den duyvel hezeeten tot hem gebracht^

inde hy wi^rp de ïbooze^ geeften uit met den

woorde^ en hy ^enas alle die kwalyk gsfteld

waaren.
Op dat vervuld zoude worden. da$ gsfp^o-^

ken was^ door Jefaidm den Propheet^ zeggen-

de , Hy beeft onze Krankheeden [ op hem ^g^"

ècmen^ en l^onze'] Ziekten gedragen.



H E R T E. «5

Hebr. XII. vers 12 en 13.

Daarom recht weeder op de traage handen

êtt de (lappe knitn:

En maakt rec'jt<^ paden ^ voor uwe voeten ^

f>p dat het geene kreupel is niet verdraait voor*.

de^ maar [dat^ het veel meer geneezen voorde^^

Openb. III. vers 15 - 18,

Ik weet uvue werken^ dat gy noch koudzyt^

noch heet: och of gy koud waart ^ ofte heet!

Zoo dan^ om dat gy laauw zyt-, en noch

houd^ noch heet^ ik zal u uit mjnen mond
fpouvoen.

Want gy zegt^ ik hen ryk en verrykt ge^

VJorden^ en heb geens dings gebrek : en gy
weet niet, dat gy zyt elendig^ en jammerlyk^
€n arm, en blind, en naakt.

Ik raad u dat gy van my koopt Goud be-

proefd komende uit het Vutir, op dat gy ryk
'moogt worden, en witte kleederen, op dat gy
tnoogt bekleed worden, en de fchande uwer
naaktheid niet geopenbaard worden: en zalft

uwe oogen met oogenzalve ^ op dat gy zie»

moogt.

Bs Dft
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Vil.

De Byen.

Hoe zêet zyn uwe reedenen myn geheemehe

geweefi: meer dan honicb mynen monde, Pf.

CXIX. V. 103.
Op
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Op Figuur VIL

VJJelyk het Bytje uit zyn wooning.

Ter hoove 2:aat om 't Honich zoet.

Zoo gaan de zinnen van 't gemoed.

Ter hoove van den grooten Koning:

Dat fchoone Hemels Paradys,

Om 't Voedzel van der Zielen Ipys.

Ps: XIX. vers 10-12

JlJc vreeze desherren is rein , heffaan-
de tot in Eeuwigheid : de regten des HEEREN
zyn waarheid^ f zamen zynfe regtvaardig.
Zy zyn hegeerlyker dan Goud ja dan veel

fynGoud^ en zoeter dan honich en Honich-zeem,
Ook word uw knegt door dezelve klaarlyk

vermaant ; in "t houden van dien is groote loon.

Prov; XXIV. vers 13 en 14.

Eet Honich^ myn Zoon^ want hy is goet:
sn Honich-zeem is zoet voor uw geheemelte.

Zoodaanig is de kennijje der wysheid voor
uwe zdele: als gy ze vind^ zoo zal 'er heloo-

ninge weezen: en uwe vervjagtinge zal niet

afgefneeden v)orden.
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VUL

De H;iniioniee

De HEERE ivas {gereed^ om my u wr-
Ufen: daarom zullen wy op myn jnaarenfpel
fpeelen^ alle de dagen onzes leevens^ in den
bulzc des HEEREN. Jefa. XXXVIU. v- tio.

Of
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Op Figuur Vlir.

.1 J q flauwe fchecs van zingen en van fpeelen,

Stukwys bewerkt i» groove lugt en (!of^

Lokt onze Idl om zalig mèe te deelen,

in 't hooren van des Heeren Heemek lof;

Die volle droom, uit zoo veelEng'Ien Cooren^'

Voor ons begnp t€ fchoon om na te fpooren^^

D e lof van Davids geeft gezc«igen,

ïs niet verfmolten in Tja tyd»

Maar dooif veel Eeuweh heen gedrongen.

En in veel Landen lutgebreid.

D e Lof der zaaFge Creatuuren.

Zal voor de hoogde majedeit,

In Eeuwigheid oneindig duuren;

Terwyl zyn Goedertierenheid,

Haar overgiet als met een Regen,-

Van Balfem der volkomen zejen.^

mi
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Het Inftrument,

£ j o grove lugt en aardfe flof,

Den geeft verwekt tot Chrifius lof;

ó Ziel ! hoe zal het gaan na deezen

,

Daar aller zaalgen melody.

Van 't Heilig weezen beeld'lyk zy.

Tot lof van 't hoogfl aanbidlyk weezen.-

Juhal. Gen: IV. vers 21.

I uba] was de Eerfteling van 't vrolykjubileeren,

^Dog die hem volgt op 't fpoor, die fpeel en

zing den Heere;

Of anders zal zyn vreugd en yd'le vroolykheid.

Daar in hy zig vermaakt, vergaan met deezen

tyd;

Maar zo hy heilig is , in werken en beoogen

,

Zo zal zyn vreugde zig in Eeuwigheid verhoo-

gen.

Die grondelooze zee , en grooten oceaan

,

Daar al wat Lieflykis, in 't eerfl is uit ontflaan.

Dat Eeuwig fpeelen van de vaderlyke kragten.

En Eemvig kweelen, nooit begreepen van ge-

dagten

,

paar de Engel na fpeeld als een droppel uit de Bron^

Die van alle Eeuwigheid opwelde en nooit begon;

De
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De vreugde in 'c Herte Gods, zyn Zoon «n uit-

verkooren

,

Het licht van Eeuwigheid uit Godlyk vuur ge-

booren

;

ó Jezus menfen zoon, na 't weezen deezer tydy

Dat heilig weezen zelf, zyt gy van Eeuwigheid.

Gy hebt de ziel en 't vlees van ons maar aange-

noomen

,

Op dat de mensheid weer, door u, tot God zou
koomen

,

En ook een meedeflem , in 't heilig fpeelfel waar,

In 't Eeuwig duurend' en oneindig Jubel jaar.

Laat zinken alle vreugd, ó mens! om dit te

erlangen

,

Die maar uit de iedelheid in \ aardfe weezen
hangen

,

En nimmer vloeijen, uit een God beminnend
hert.

Waar door het leeven , in zyn lof onrilooken

werd

;

Want alle aardfe vreugd , en iedele vcrmaaken -

Gaan op den regten weg , om in de Hel te ma-
ken.

Ps/
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Ps: XXXIII. vers 1-8.

\jr3^ Rechtveerdigen^ zinget vrolyk in den
HEERE y Lof betaamt den opregten,

Lovet den HEERE met de Harpe: Pfaïm
ftnget hem^ met de luite ^ [e/?J het tienfnarig

inflrument.

Zinget hem een nieuiv lied^ Jpelet vjel mei
vrolyk gefchal.

Want des HEEREN woord is regt, en al

tyn werk getrouw.

Hy heeft geregtigheid en gerigte lief; d^

^arde is vol van de goedertierendheid det

HEEREN.
Door het Woord dei HEEREN zyn de He-

melen gemaakt , en door den Geefi zyns monds
al haar heir.

Hy vergaderd de zvateren der zee., ah op

ten hoop , hy field de afgronden fcbatkameren^

Laat de gantfe aarde voor den HEERE
vreezen; laat alk inwoonders der weereld votur

hem fchrikken.

V%^ XCII- vers 1-9.

£(?« Vfaluy een lied op den Zahhatdagi
V Is goed dat men den HEERE loove: eé

uwennaame pfalmzinge., 6 Allerhoogfie.

Dat men in den Morgenpond uwe goedertie^

renheid verkondige: en uwe getr§uwigbeid im
ie nagten.

op
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Op het tleiifnaarlg hfrtimej't en cp de

Luite: wet een voorhcdagt Lied cp ce Lcipe,

Want gy hebt my "cerhlyd^ HEERE ^ met
tiwe daaden: ik zal jtiigen czer de v:erken

f uwer handen.

O HEERE ^ hoe groot zyn tnve werken!
zeer diep zyn tïwe gedagten.

;

Een onvenntftig man 'weet daar niet vanz
\
fiog een dvoaas "cerftaat dit zelve niet^

I

Dat de godloozen groeijen als het kruidden

I

nlle we; kers der ongeregtigheid bloeijen^ cp

I

datze tot in der Eetnvigheid verdelgd worden.
Maar gy zyt de Allerhoogpa ^ in Eeuwig*

heid de HEÉRE.

Ps: cm. vers 20-22.

Loofd den HEERE zyne Engelen , gy krag"

$Ige helden^ die zyn woord doet ^ gehoorzaa*

mende de jiemme zynes woords,

Loofd den HEER E, alle zyne Hclrfchaaren^

gy zyne dienaars die zyn welhehaagen doet,

Loofd den HEERE alle zyne v:erken ^ aan
clle Plaatzen zyner heerfchappye: Loofd den
HEERJEl, mym ziele.

Ps: CIV. vers i.

Loofd den HEEBJE» myne ziele: S HEE*
RE myn God^ gy zyt zeer groot , gy zyt be*

kleet met majefleit en heerlykheid.

C Hoe
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IX.

Hoe Zoet is Vriendfchap,

Hef gefchiedde nu ah hy geandigd hadde tof

Zatil ie ipreeken ^ dat de ziele '^'o'nathans ver-

bonden werd aan de ziele Da-oiM: en Jona-

than bemindehem ah zme ziele, i Sani: XVlll.v. i

,

9p
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Op Figuur IX.

o Vrienden eens malkaar ontmoeten^

Heel ver van Huis in een woeilyn,

Hoe zouden zy malkander groeten;

Hoe heuglyk zou de blydfchap zyn?

Indien zy dan malkaar eens vinden,

' In 'c Zalig land der Eeuwigheid,

Die bier malkaar om God beminden,

Hoe word die vreugd genoeg verbreid!

E en flaaicje van de maatfchappy.

Der hoopè op God en 'c Ecuwig Lccven^

Waar heen m'in Pelgrimagie zy.

Kan ons een hoog bedenken geevcn.

Van de onoplofTclyke band.

Der broederlyke c' zaamen woning,

In 't Zalig Heemels vaderland

,

By Jezus Chriftus onzen Koning,

C 2 Jö^
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Spreuk: XYIl. vers 17.

E m zrleitd beeft f aller tyd lief^ en een

hruedcr vcord //; da benaauvjdheid gebooren.

En Kapktcl XVIII. vers 24.

Een man die vrienden heeft^ heeft zig vriende*

lyk te houden^ want daar is een liefhebber

die meer aankleeft dan een broeder.

En Kapittel XXVII. vers 9 en 10.

Oly en reukwerk verhlyd het herte: alzoo

is de zoetigheid van iemands vriend^ van wtf-

gen den raad zyner ziele.

Verlaat uwen vriend^ noch den vriend uwes
t aders niet; en gaat ten huize uwes broeders

riet op den dag uwes tegenfpoeds : beter is een

gebuur , die naby is , dan een broeder die ver*

re is.

Joan: XIIL vers 34 en 35.

Een Nieuw Gebod geef ik «, dat gy maU
handeren Hef hebt

^ gelykik u lief gehad heb^

he^ dat ook gy malkanderen Hef hebt.

Hier aan zullen zy alle bekennen^ dat gy
myne discipelen zyt , zoo gy lievds hebt onder
malkanderetu
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1 Joan: 1. vers 6 en 7.

Indien vjy zeggen dat vjy gemeenfcbap met
hem hebben^ en wy in de dinjiernijje wande-
len , zoo liegen wy , en doen de ^vaarheid niet.

Maar indien wy in het licht wandelen , ge»

lyk hy in het licht is , zoo hebben zvy gemeen-

Jchap met malkanderen^ en het bloed Jezt^

Cbrijli zynes zoons reini^d ons van alle zonden»

Lucas. XVI. vers p.

Maakt u zelven vrienden uit den onre^t»

vaardigen Mammon^ op dat ^ wanneer u ont-

breeken zal^ zy u mogen ontvangen in de eeuvjig&

tabernakelen,

Joan: XV vers 14 en 15.

Oy zyt myne vrienden^ zoo gy doet wat ik

V gebiede.

Ik heet u niet meer dienfikncgten : want de

dienffknegt weet niet v:m zyn heer doet: maar
ik heb u vrienden genaamd^ want al zvat ik

van mynen Vader geboord heb^ dat beb ik u
iekend gemaakt.

Jakob: II. vers 23.

jihraham geloofde God en het is hem tot

regtvaardigheid gerekend: en by is een vriend

Cudè geuaaaid geweeft.

Ca Ds
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X.

De Spyze.

Jk hen de HEERE uwe God^ die u hehhe

opgevoerd uit het land van Eglpten : doet uwen
mond -vrjd open^ en ik zal hem vervullen. Pf.

LXXXl. V. II,

op
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Op Figuur X.

D e fpyze die het lighaara voed.

Die bouwd het huis van vlees en bloed;

Maar blyft de ariiie ziel vergceten,

En afgehouden van het brood.

Daar 't wbord des Heeren ons toe nood.

Wat blyft'er dan van al het Eten?

Joan: VI. vers 26.

ezus antwoordde haar en zelde^ voorwaar

joorwaar zegge ik u^ gy zoekt my, niet om

dat gy tekenen gezien heht^ maar om dat gy

van de hrooden gegeeten heht^ en verzadigd.

zyt.

en vers 35.

En Jezus zelde tot haar ^ ik ben het brood

des leevens: die tot my komt, zal geenzints

hongeren, en die in my geloofd^ zal nimmer-

meer dorften.

C 4
"^®
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XI.

Hoc OnbcHendig.

\^:^^^^^

Immers zyn de gcmeene Heden ydelhetd^ de

groote lieden zyfi Leugen: in de ineegf'chaale

opgeijongen ^ zouden zy te famen lligter] zyn
ian de ydJbdd Pf. LXll. v. lo.

op



H E R T E. 41

Op Figuur XI.

I n 'c Spiegeljlas van d' Ouden tyd,

Vercoond zij 'sweerelds ydelheid.

Met zyn verjankelyke dingen;

Die, hoe aanzicnelyk en hoog,

Hoe aangenaam en fchoon in 'c oog,

Gclyk een waterbel vergingen.

Vanltas Vamtatum et Omnia

Vanltas

\_J ^^ Wcerelds fwler en Porapery,

Gaat als een fchoonc bloem voorby,

Onbefendlg,

VV ^^r is nu Cezars H^erlykheid,

Zyn Eer, zyn Roem en al het hooge,

Zyn Monarchy, en Majellcit?

Gelyk een Arend weggevloogen.

C 5 Dies
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Dies zet hec wel bcdagr gemoed.

Met regt zyn menfclylic zinnen.

Op 't Heil van een bedendig goed.

En om een Eeuvv'gc Ki'oon te winnen,

'/ ïs Overal de JVeereld.

J-Vien reis de wyde Weercld onime,

Gy vind geen land der ziele -ruU,

Maar wild gy egter zulks bekommen.

Zet in den Hemel Reis uw lufl.

I

Ps: XXXVII. vers 35 en 36.

h hehha gezien eenen geweld dryvenden God"

ïoozeti; die zlg uitbreidde als een groene in»

landje boom,

Ma.ir by ging door, en ziet hy zvas'er niet

[m^er;'] en ik zogte h:iin^ maar hy vjerd

fikt gevonden»

Ps: CII. vers 15-18.

Want tivje knegten hebben een vjelgevallen

aan haare fteenjn^ en bMen medelyden met

haar gruis*

Dan
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D^n znJkn ds llclknen den naame des

HEEKEN vreezen: e:i allj Koningen der

asirdi ifjje Heerlykbeid,

Als de HEERE Zion zal opgebouwd heb*

hen^ in zyne heerlykbeid zal verjbheenen zyn^

Hem gevjend zai hebben tot het gebed des

geenen dis gants ontbloot is: en niet verfmaad
hebben hja.ileder gebed.

Spreuk: XXIII. vers 5.

Zult gY U-JUS oogen laaten vliegen op het

g?sne dat niet en is ? 'vjant het zal zlg ge-vjis-

Jelyk vleugelen maaken: gelyk een Arend ^ die

na den Heemei vliegd.

Boek der Wysh: V. vers 8 en 9.

^Fat hee^t ons de hoo':aardigheid gevorderd?

en wat heeft ons de Rykdoin met het Fogchen-

tneeds ^ebra^it?

Alle die dingen zyn voor by gegaan gelyk

een fchaduvje^ en gelyk een voor by looiende

tydinge,

I Joan: il vers 15

En hebt de ïVeereld niet lief^ nog het geene

in de ÏVeereld is * zoo iemand de IVeereld lief'

baefty de Hefds des Vctders is niet in hem.

Be-
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XII.

Bekeerd u. Bekeerd lu

En daar zullen groote Jardhevïngen'voeezen

in 'verfdoelden plaatfen^ en Hongennooden en
Peftilentien: t'.aar zullen ook fchnkkelyke din-

gen^ en groote tekenen van den tkemd gefchie-

den. Lucas iüil. vers ii. Qp
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O/» Figuur XII.

D e Aflrale Roede, t*zaam gebonden

t

Dreigd van den Hoogcn Hccmel af,

Het ongehoorzaam Kind der zonden

,

Hier mee zyne opgelieeve flraf.

Maar die des Vaders welbehaagcn.

Van herten en gewillig doet,

Die vreeft niet voor gedreigde flaagen,

Maar is geruft en virel gemoed

H.oe nodig is opregtc boete.

Eer dat de ftraf der wraake (laar.

De vafte grond begeevd uw voeten,

t Menfe die zoo zeker ftaat.

Tot een Spiegel der v)eereU.

JL/e ftrafie van Gods Toome Raakt, '^

Als zondens maat is volgemaakc.

ia t jaar j63o fcheeu de wondcrlyke Coaieef,
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Lucas XVII. vers 28 -qo.D O'

esgelyks ook^ gelyk het gefcLkdde in de da*

gen Lgïs^ zy aten^ zy .^dronken^ zy kogten^

zy i>erkogten ^ z.y planteden ^ zy howucden:

Maar op ivelken dag Lot' van Sodoma uit*

glng^ regende het vtttir en fuïpher van den
Heemel en verderfzs 'alle.

Even alzoo zal het zyn^ in den dag^ op

welken de zoone des menfen geopenhaart zal
voorden.

vers 32,

Cedenkt aan het wyf Lots>

2 Petr: il vers 6-^,

En de fïeden van Sodoma en Gomorra tot

mjche verbrandende met omkeerlnge veroordeeld

beeft ^ en tot een Exempel gezet den geenen

die godloozelyk zouden leeven

:

En den regtveerdigen Lot,, die vermoeid

vjas van den ontugtigen ivandel der groiiwe*

lyke menfen [ daar uit ] verlofl heeft,

( fFant deeze Regtveerdige [ man ] woonen"

de onder haar^ heeft dag op dag [zyne'jregt"

veerdige ziele gekweld door V zien en hooren

van \_haare~\ ongeregt'ige werken.^
Zoo weet ' de Heere de Godzaligen uit de

verzoeklnge te verkifen,, en de onrepveerdl^

.gen te hewaaren tot den dag des oordeels om

.gefraft te worden.
Hebrs
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Hebr: XIL vers 26 en ny.

PFlens pemme doe de aarde hev^eegde: maar
nu heeft by verkondigd , zeggende , nog een-

maal zal ik bevjeegen niet alleen de aarde ^^

maar cok den HeeuieL

En dit \_''o:oord'\ nog eenmaal^ ijoyfl aan
de veranderinge der he'u:eeglyke dingen^ als

VJelke gemaakt v:aaren^ op dat hlyeen zoU"

den de dingen die niet beweeglyk zyn,

Ezech: XVIII. vers 21-23.

Wanneer de godïooze zig bekeerd van alh
zyne zonden die hy gedaan heeft ^ en alle uiy-

ne inzettingen onderhoud , en doet regt en

geregtigbeld : hy zal gevjifyk keven ^ hy zal

filet fierven.

Alle zyne overtredingen , die hy gedaan heeft

^

zullen hem niet gedagt worden: in zyne ge-

regtigheld^ die hy gedaan heeft^ zal hy leeven.

Zonde ik eenigzins luft hebben in den dood

des godloozen? fpreekt de HEERE Heere: Is

het niet ^ als hy zich bekeerd van zyne we-

gen^ dat hy leeve?

Tov

* In 'tjnar 1601 trasVr ook in Nederland en re gelyk in an-

dere Landen een zeer verre uitirertrekte airdbèving tot groot®

verHaagenheid en \erbaasdheid van aiJe Menfei], vJugtend*?

cit de beweegde huizen.
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XIII.

Tot zyner Tyd.

En tndkn Chrlfius In u lieden h^ zoo h
wel het lichaam dood om der zonde wille :

maar de geeft is Leeven om der geregtlgheid

mik. Rom: VÜI. v. ig.

Op



H E R T E. 49

Op Figuur XIII.

__L/e hoop zal niet onvrugtbaar zyn.

Al moet het kooren Graantje fterven.

En gaan verlooren, in den fchyn.

Het leeven bloeid uit zyn verderven:

Wy zullen uit de wilde zee.

Van deeze Weereld eindling landen,

In veiligheid van goede ree,

Aan 's Heemels gulde leevens flranden.

Door Geloov en Hoop,

JTlet geen de Huisman wierp daar neer,

Dat krygt hy menigvoudig weer.

Joan: XII. vers 24 en 25.

v oorvjaar ^ voorwaar zegge ik «, indien

het Tarwengraan in de aarde niet valt en

flerft^zo hlyft het zelve alleen: maar indien

het fierft ^ zo brengt het veel vrugt voort.

Ble zyn Leeven lief heeft ^ zal het zelve

verliezen : en die zyn leeven haat in deeze

weereld^ zal het zehe bewaaren tot het eeu-

wige leeven.

D Pvom:
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Rom: Vill. vers ii.

Ën indien de Ceeft des geenen die Jezu$

iilt den dooden opgewekt heeft ^ in u woond^

zoo zal by die Cbrifltis tiit den dooden opge-

ivekt heeft ^ ook uwe fferflyke Lighamen ke-

vendlg maaken , door zyn geeji die in u
woond,

V Is aHes IFonder,

ó V^orfpronk aller wonderheden!

Gelyk het vee door 't Gras gaat treeden ^

' Zo gaat de blinde mens ook treen.

Door uwe wonder - werken heen

:

Maar als wy met verklaarder oogen.

Uw wondVen eens aanfchouwen moogenj^

In 't Koninglyke heemels Hof,

Dan fmelten wy in vreugd en Lof.

Om een van anderen afgefcheiden.

In Eenzaamheid op 't open veld,

ïs \ ilil gemoed met God verzeld.

O^-
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Onhepooten.

euglyk ultzigc in het mime veld en lugt^

h h Eeuwig niim daar 'c hert na uitziet mee
een zun-t.o

V.

Ps: CXVIII. vers 5,

it de henaati'ivdheid hehhe ik den HEE-
RE aangeroepen ^ de EiEERE keeft my "jer-

boord ^ \Jlellende my'\ in de ruimte,

I Kor: XV. vers 35-39.

Maar zal iemand zeggen^ Hoe zullen de

doeden cpgevjekt vjcrdeiii En fret Icedarag

een lighaam zullen zy kernen?

Gy divaas^ het geen gy zaait ^ v:crd niet

leevendlg^ V en zy dat het geporz'en zy.

En V geene gy zaait ^ [ daar i-an ] zaait

gy het lighaam niet dat veerden zal^ naar
een bloot graan,, ra het 1:00rvalt ^^ van tar'uje

of van eenige der andere [ graanén. ]

Maar God geeft het zelve een Ughaatn
, ge^

lyk hy ijcil^ en een iegelyk zaad zyn eigen

lighaam.

Alle vlees is . niet het zelve vlees : maar een

ander is het vlees der menfen , en een ai:der

is het vlees der lecflen ^ en een ander der

viffen^ en een ander der vogelen^

D 2 ^U
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XIV.

Wild van Natuun.

Jezus antwoordde en zetde tot hem^ voor-
vjaar^ voorwaar zegge ik u^ V en ^y dat
iemant wederom geboren worde ^ hy kan het
konlngryke Gods niet zien, Joan: liï. v. 3.

Op
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Op Figuur XIV.

1 3 e Spruit van Adams wilden boom

,

Word in den flam van Chridus vroom.

Kend u zeheji.

VV ^^ zulken, die zig zelven kend,

In Z3^n bevlekking en gebreeken.

En zig daar mee ter hulpe wend,

Om niet in 't kwaad te bl^^en fteekeru

w Je sa: XLV. vers 22.

endet u na my toe^ "jjordet behouden^

kglay Einden der aarde : want ik hen God
en niemand meer.

Joan: XV. vers 4. en 5.

Blyvet in my en ik in //, gelykerwys ds.

ranke geen vriigt kan draagen van haar
zehen^ zoo zy niet in den ^voyjiftok hlyft: aU
zoo ook gy niet ^ zoo gy in my niet hlyvet.

Ik hen de wynftok en gy de ranken: dis

in my hlyft ^ en ik in hem^ die draagt veel

vrugt : vjant zonder my kond gy niets doen*

D 3 Eph-
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E?h: IV. vers 22-24.

[TV zujCiS'i^ dii; gy zoud aflsggen ^ aajt^

ga rrds dj voorige -wandeHnge , den ouden

mj:is^ die verdorven word door de begeerlyk-

held der verleidinge

:

En dat gy zoui vernieuwd worden in dan

geefl uives gemoeds.

En den nleuvoen mens aandoen , die na
God gefcbafien is ^ in waare regtveerdigbeid

en heiligbeid,

Jacob: I. vers 21.

Daarom afgelegt hebbende alle vuiligbeld

en overvloed van Boosbeid ^ ontvangt met zagt-

moedigbeid het woord dat in [_u~\ geplant

word^ het welk urne zielen kan zaligniaaken.

D
Natuur en Genads

e Modder bra2:c het Kind wel voort

op deezcr aarde.

Maar ó:iQ. \ gefchaapen heefc, is nader dan
die 'c baarde.

En o.:^\ getrouwer tot zyn Eeuwig duurend wel.

Pen oade Ipaord fomryds de \Y(^g<^vi na de Hel,,

Eq
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En fligt een afgod van een wcereldlyk verry-

kcn,

Om van den waaren God door zonden af te

wyken.

Hier is de Heilige en van God geboodcn haat,

Wanneer het Kind om God zyn ouderen ver-

laat.

Matth: XIX. vers 29,

00 wie zal verïaaten hebben hulzen^ of
broeders , of zufters , of vader of moeder , of

vjyf of kinderen , of akkers , om myns naams
iville^ \_die~\ zal honderd-vond ontvangen^ en

bet eeuwige leeven beërven.

Lucas XIV. vers 26,

Indien iemand tot my komt ^ en niet haat
zynen vader en moeder^ en wyf en kinderen^

en broeders en zuflers^ ja ook zelfs zyn eigen

keven ^ die kan myn difclpel niet zyn,

R o M : XI. vers 16-18.

Indien de eerftelingen heilig zyn , zoo is ook

bet deeg [ heilig: ] en indien de wortel heilig,

is ^ zoo zyn ook de takken [heilig.']

En zoo eenige der takken afgebroken zyiu
en gy een wilde olyfboom in dèrzelver [plaatje']
zyt ingeentet^ en des wortels en der vettigheid
des olyfbooms mede deelagtig zyt geworden ,

Zoo roem niet tegen de takken,

D 4 Komg
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XV.

Komt in, Komt in.

ik hen de Deure: indien iemant door iny

in gaat y die zal behouden worden ^ Joan: X.
V. 9.

op



H E R T E. 57

Op Figuur XV.

Jfloe licflyk is het lieve vuur.

Wanneer men komt uit koud en guur?

Hoe zouden \vy niet Wyflyk leeren.

Van al het ongem.ak en kwaad.

Dat is en nog te koomen flaat.

Tot Gods Genade, in te keeren.

V Is NoodzaakelyL

VV il^s i^^ ^yï^ Turf en Hout bewaaren

,

Het zoude my geen warmste baaren.

ó Pvlens hoe zyt gy zoo verblind!

En zoo verkeerd in uw verkiezen.

Dat g}^ geen weereld wild verliezen.

En in haar plaats den Heemel wind.

Op dat het bereid zy.V\ erwagt men maar een Eerlyk man.

Men veegd het Huis met Bees'men an:

D 5 óMens
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ó Mens waru' zyn tog uw gedagten»

Dat gy, gcmfl: in vlees en bloed,

Met een beftoft en vuil gemoed.

Zoo grooten Koning durft vervvagteiu

Ps: XVIIL vers 27.

HJt Jj' den Reinen houd gy ti Reln^ maar hy

den 'verkeerden bcwyft gy ueen 'vjorjïelaar,

Ps: XXIV. vers 3-5.

Tfle zal klimmen op den berg des HEEREN?
e:i ivie zal /laan in de plaatfe zyner Heilig-

heid?

Die rein van handen^ en zuiver van her-

te is^ die zyne ziele niet opheft tot ydelheid^

en die niet bedriegelyk zweert.

Die zal den zegden ontvangen van den

HEERE , en geregtigheid van den God zyns

beils.

Matth: V. vers 8.

Zalig zyn de repten van herten : wi^nt zy

zullen God zien.

Lucas XIII. vers 24.

§tryd om in te gaan door de enge poorte:

want
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ivam veeïen ( zeg ik u ) zullen zoeken in te

gaan^ en zullen niet konnen:

Joan: VI. vers 37.

Al v:at m-j de Vader geeft zal tot wy
komen : en die tot my komt zal ik geenzint

uifjüerpen.

Hebr: X. vers 22.

Zoo laat ons toegaan met een ixaaramz
berte ^ in volle verzekerdheid des gjloofs ^ on-

ze herten gerelnigt zynde van de ki^aadè

Confclentie , en het Llghaam gevjafcben zyn-

de met rein water:

Openb: XIX. vers (5-8.

En ik hoorde als een ffem eener groote

fchaare ^ en als een Jlem veeier wateren^ en
als een jlem van fferke donderflagen , zeggen-

de ^ Halleluja: vjant de Heere de almachti-
ge God heeft als Koning geheerfcht.

Laat ons blyde zyn^ en vreugd bedryven ^

en hem de heerlykheid geeven: want de brui-

loft des lams is gekomen^ en zyn wyf heeft

haar zelve bereid.

En haar is gegeeven^ dat zy bekleed wor-
de met rein en blinkend fyn lynwaad: want
dit fyn lynwaad zyn de regtvaardigmaakin-
gen der heiligen.
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XYL

Niet als de Dieren.

En ds HEERE God hadde den mens ge-

formeerd Uit het (lof der aarde ^ en in zyne

neusgaten geblazen den Adem des Leevens;

alzoo werd de mens^ tot eene leevendige ziele.

Gen: IL v. 7. Op
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Op Figuur XVI.

Zyt gy van hooger graad.

Betoond het met'er daad.

6 XV-i^^s weefl dankbaar en verblyd.

Dat gy geen dierlyk fchepfel zyt;

Als met een Eeuw'ge ziel bezeeten:

Maar, legt uw ziel aan vroomheids band.

Dat gy niet van des fcheppers hand,

In Eeuwig onheil word verfmeeten.

..^^^ Gen: I. vers 25 en 26,

-Li n God maakte het wild gedierte der aar-
de , na zynen aart , en het vee na zijnen aart,

en al het kruipende gedierte des aardbodems
na zynen aart , en God zag dat het goed ivas.

En God zeide • laat ons menjen maaken
,

na onzen heelde^ na onze gelykenijje^ en dat
zy heerfchappye hebhen ever de vljjen der zee^

en over het gevogelte des Heemels , en over het

vee^ en over de gehede aarde , en over al het

kruipende gedierte^ dat op der aarde kruipt.

Het
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XVIL

Het Schaapo

ïk hen de goede Herder. Joan: X. v, iï.

op
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Op Figuur XVII.

I J e Herder die zyii fchaapjes weid,

In grazige en bekruide v/cidcn^

En aan de watcrbeckcn leid,

Op datze vreedig needer leiden,;

Wyft op den liefFclyken fland

Van 't vTeedzaam Paradyfe leeven;

Daar 'c fchaapje onder Chrifms hand,

Volmaakc 'm zoetigheid zal leeven;

Het fchaapje dat hy heeft gekogt,

Door 't Heilig bloed van zyne wonden ,>

En zelv genaadig heeft gezogt.

Tot zyne lievde 't had gevonden.

Die zal de valle Roifleen zyn.

Met opening van beeter vloeden.

Dan Oly, Honing, melk en w)ti^

En alle onnoemelyke goeden.

Ge.
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Gelyk een fchaapje duikt in 't gras,'

En vind zyn Tafel om zig heene.

Van 't aangenaame gras gewas.

Van 't befte en van het ongemeene;

Zoo zal de ziel in v^eelde zyn,

En rontom heen met heil omgeeven,

In Jezus zoeten zonnefchyn.

Het Eeuwig ligt van 't zalig Ieeven.

ó Goede Herder help ons voort.

Hier op de heide van dit leeven;

Dat elk van ons, tot u behoord.

Als W7 daar over zyn gedreeven.

D Ps: XXIII. vers 1-3.

e Heere is myn Herder^ fny zal niets

(jHthreeken,

Hy doet my nederleggen in grazige vjeiden^

Jly voerd my zagtkens^ aan zeer fiille voate-

ren.



H E R T E. 65

Hy verkivtkt mytie ziele. Hy leid wy in 't

fpoor der geregtigheid^ om zyi.s Naams wille*

Psr-GXlX. vers 176.

Ik hehhe gedwaald als een verkoren fchaap:

zoek uwen knegt^ want uwe geboden hehbe ik

-niet vergeeten,

Jesa: XL. 10 en 11.

Ziet de Heere HEERE zal komen tegeu

den fïerken ^ en zyn arm zal heerfchen: ziet

zyn loon is hy hem , en zyn arbeidsloon is voor

zyn aangezigte,

Hy zal zyne kudde weiden gelyk een Her--

der: hy zal de lammerkens in zyne armen
vergaderen^ en in zynen fchoot draagen : de
ZOögende zal hy zagtkens. leiden,

Joan: I. vers 29.

Des anderen daags zag Joannes Jezus tot

hem komende^ en zeide ^ ziet het Lam Gods^
dat de zonde der Weereld weg neemd.

Hebr: XIII. vers 20.

T>e God nu des vredes^ die den grooten Her-
der der fchaapen door het bloed des eeuwigen
Tepaments uit den dooden heeft wedergebragt^
\^namelyk'\ onzen Heere Jezus Chrijlus,

E De
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XVIIL

De Schuit»

Laaf om dan vreezen^ dat niet f eenlgtr t^d^

de belofte van in zyn Ru/ie integaan nage-
laten zynde^ iemand van u fchyn& agterge-

ileevente zyn, Hebr: IV. vers i.

op
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Op Figuur XVIIL

,1 J e mens moet Roeijen ende Boomen

,

Om met de Schuyt van zyn gemoed,

Den flroom der Weereld op te komen.

Die hem ontmoet in vlees en bloed

;

Zo hy den Boom of Riem liet niflen

,

Waar dreef hy heen, door vloed der lullen!

Spreuk: XV, vers 24.D e "uoeg des Leevens h den verftandlgen

na boven; op dat hy afwyke van de helle

henedei},

Lucas: XXI. vers 34-36.

En "UjagtM zeken ^ dat uwe herten niet te

eeniger tyd hezijcaard npjorde met hrajjereye en

dronkenfchap en zorgvuldigheden deezes leeveiis;

en dat u die dag niet onvoorziens \over'\ home,

JVant gelyk een flrik zal hy komen over

alle de geenen die op den gantfchen aardhode7n

gezeten zyn.

Waakt dan tot aller tyd^ biddende dat gy
moogt waardig geagt worden te ontvlieden alk

deeze dingen die gefchieden zullen^ en te ftaan
voor den Zoone des menfen,

E 2 De
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XIX.

De Boom aan 'c Water*

JDff Frugt des Regtveerdigen is een Boom
des Leevens. Spreuk: XI. vers 30,

op
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Op Figuur XIX.

e Vroome zal oneindig leeven.

En Eeuwig groen en jeugdig zyn;

En altoos goede vrugten geeven.

Uit water en uit zonnefchyn.

Dat water aller wat'ren moeder,

Die zonnefchyn van zlh Licht,

De oorfpronkelyke bron en voeder

,

Daar al het goed word door verrigt.

Verheug u dan, ó Lieve vroomen.

En trek uw leevend voedfel aan;

Gy zyt die aangenaame boomen.

Die aan de water beeken flaan.

De hitte zal u niet verdroogen.

De koude zal u niet verdoen,

Uw fchoone kroon zal zig verhoogen.

En blyven ronder afgaan groen.

E 3 Wie
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Wie wil nog blyven in woeflynen,

Op harde Rotzen in het zand?

Daar 'sleevens laav'nis zal verdwynen,

En fchuiven 't Boompje aan een kant;

Tot dat de kerf-byl hem zal vinden.

Als een onwaard en vrugtloos hout,

En Wortel Stam en Tak verflinden.

Daar 't helfe Ryk m.eê word geboud.

ó Boom! van 't groote mens'lyk leeven,

U word die fchoone keur gegeeven.

De Boom,

Den Ekelaar, die met zyn kiaiin ten Hee-
mel vaard,

Slaat zyne wortels vall, en fchiet ze diep in

de aard;

Zo (laat hy Eeuw op Eeuw, en weet van
geen verfwakken,

Al woed de ftorm , al fchiet de donder op
zyn takken.

Zo



H E R T E, 71

Zo moet, indien gy voor het onweer wild be-

flaan,

Myn woord zyn wortels diep en vad in 't

hene Haan.

Je rem: XVIL vers 7 en 8.

VjT ezegend is de rnan , die op den HEERE
vertrouwd: en wiens vertrouwen de HEEKE
is.

Want hy zal zyn als een hoorn ^ die aan
het water geplant is^ en zyne wortelen uit-

fcbiet aan eene riviere: en gevoeld het niet

wanneer''er eene hitte komt ^ en zyn loof hlyft

groen: en in een jaar van droogte zorgt hy

nlet^ en houd niet op van vrugt te draagen.

Lucas VI. vers 43-45.

Het is geen goede hoorn , die kwaade vrugt

voorthrengd^ noch geen kwaade hoorn j' dié goe-

de vrugt voorthrengd.

Want een iegelyk hoorn word uit zyn eigen

vrugt gekend. Want men leejdgeen vygen van-

doornen., noch men fnyd gpen druiven van
hraamen.

De goede mens hrengd het goede voort uit

den goeden fchat zyns herten: en de kwaade
mens hrengt het kwaade voort uit den kwaa-
den fchat zyns herten: want uit den over-

vloed des herten fpreekt zyn mond.

E 4 De
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XX.

De KalL

Want ook in dezen zugten wy^ verlangen-'

de met om". v)^onfleede^ die uit den Heemel
is^ overkleed te worden.
Zo w\f ook bekleed en niet naakt zullen be-

tonden worden. 2 Cor: V. ver* 2 en 3,

op
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Op Figuur XX.

^^p dat de Eouwkund kryg' haar Hand,

Zo word de fchulp toe ftof verbrand

;

Hoe bezig is het mens'lyk leeven!

Waar blyft de kali: die dienen zouw.

Tot hegting van het groot gebouw.

Dat ons na deezen moefl om2:eeven.

o
Deut: V. vers 29.

ch dat zy zulk een herte badden om
my te vreezen^ en alle v.iyne geboden f allen

dagen te onderhouden : op dat het haar en haa-
ren kinderen "wel ginge in Eewv^lgbeld I

Matth: vil vers 24 en 25.

Een iegelyk die deeze niyne ^'Jjocrden boord

en dezehe doet^ die zal ik vergelyken hy een

voorzigtig man , die zyn huis op een fieenrotzc

gebou-wd beeft.

En daar is flagregen nedergevallen^ en ds

"joaterproomen zyn gekomen y en de winden heb-

ben gewaaid^ en zyn tegen bet zelve buis

aangevallen^ en het is niet gevallen , w^;;/ hst

vjas op de fieenrotze gegrond

E 5 De
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XXI.

De Mallen -Heijers.

^Is de Godloozs menfe flerft vergaat zym
verwagtinge: zelfs is de allerfierkfle hoopt
^jergaan. Spreuk; XI. vers 7

Op
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Op Figuur XXI.

JL/us word de vafte grond gezogt.

Zoo diep verborgen voor onze oogen;

Maar de arme mens zoo onbedogt.

Als met een Toover-geefl bedrogen.

Zet zyn gebouw van Eeuwig (laan.

Op loiTen grond van yd'len waan.

Spreuk: XVI. vers 25.

D aar is een zveg die iemand regt fchynd:
maar het laatfte van dien zyn wegen des

doods,

Jesa: XXIX. vers 13 en 14.

IFant de Heer heeft gezeid: daarom dat
dit volk [tot mf\ naderd met zynen monde en
zy my met haar lippen eeren ^ dog haar her-
te verre van mydoen: en haare vreeze^ \_daar
medezy'] my [vreezen] menfen gebooden zyn di^
haar geleerd zyn:

Baarom^ ziet ik zal voorts wonderlyk wet
dit volk handelen^ wonderlyk en wonderbaarlyk

:

want de wysbeid zyner wyzen zal vergaan
en het verfland zyner verftandigen zal zi^
verbergen

De
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XXIL

De Stempel

Nier esn 'iegelyk die tot iny zegt Heen!
Heere! zal ingaan In het Konïngryk der bee-

melen ^ maar die daar doet den iville myns

Vaders die in de heemelen is. Matth: VIL v.21.

Op
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Op Figuur XXil.

JL^e ftempel Gods, die Jezus hiet.

Word op hen Her:-mecaal geflaagen^.

Op dat de ziel dac opfchrifc draage.

Van zulk een Heer die 't al gebied.

Maar wie dit beeld op fchyn goed fleldc,.

Maakt valfe munt die niet zal gelden.

Hoogl: Vill. vers 6.

7JL^jt my als een zegel op uw herte ^ als een

zegel op tiiven arm: v:ant de liefde is Jlerky

als de dood: de yjer is hard als het graf:
baare kelen zyn vl^rige kolen y vlammefi des

HEEREN.

Openb: UL vers 12.

Die overzvind ik zal hem maaken tot een

pilaar in den tempel myns Gods^ en hy zat

filet meer daar uit gaan : en ik zal op

hem fchrycen den naam myns Gods. en den

naam der ftad myns Gods^ [ namerjk ] des

nieuwen Jerufalemsy die uit den heemel van
mynen God afdaalt^ en [ ook ] myn nieuwen

naam.

Hcü
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XXIII.

Het Kleed.

Doe "Werden haar helder 00gen geopend^

tn zy werden gewaar dat zy 7^aakt waren;
en zy hegten vygehoom bladeren te zamen en

maakten zig fchorten Gen: III. v. 7.

Op
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Op Figuur XXIIL

\__J^ mens, van 't God'lyk kleed ontfierd.

Moet zig een fchand'lyk dekzel leenen.

Van 't veld gev^as, en 't ruig gediert;

Nog wil hy daar wat groots mee meenen;

Maar die bet van naby beziet.

Vind in dit kleed den Engel niet,

Jesa : LXIV. vers 6.

D og 'voy alle zyn als een onreine^ en al-

le onze geregtigheden zyn als een iveg-iver-

pelyk kleed,

I Petri: III. vers 3 en 4.

Welker verderzei zy^ niet het geene uit-

* terlyk is , [ beftaande ] /// '/ vlegten des hairs,

en omhangen van Goud ^ of van Kleederen aan
te trekken.

Maar de verborgen mens des herten,, iiz

het onverderfelyk \yercie7'zel~\ eens zagtmoedigen

tn ftillen geeftes , die koftelyk is voor God,

De
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XXIV.

De Noordpool.

Ik nceme heden tegens u lieden tot getuigen

den Heemelen de aarde ; bet keven en den dood

hehhe iku voorgefield^ den zeegen en den vloek i

kieft dan het leeven op dat gy leevet^ gy en

uv^ zaai. Deut: XXX. vers 19. Op
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Op Figuur XXIV.

6 X^ oordpool! dorre noordpool, koud^

Daar zig het hard en fwart onthoud;

Wie wil u tot zyn deel verkiezen,

Voor 'c Zuiden, daar de zon het zoet.

Van alle LieHykheid begroet.

Geen vrugtb're vogten doet bevriezen?

Schoon gy 't kompas wel naar u trekt,

Ons wille zig naar 't Zuiden llrekt.

Op malfe en welgebondene aarde.

Die nog vertoond een klein bewys,

Van 't nu verborgen Paradys,

Dat voor den val zig openbaarde.

Als in den fpiegel deezer tyd

,

Zoo is de groote Eeuwigheid,

Gelyk een wezen van twee deelen;

Daar 't een gekeerd ligt naar de zon,

F Van
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Van 't God'Iyk licht dat nooit begon 5

Om zalig op dien grond te fpeelen.

Gelukkig deel zoo fchoon gekeerd,

Hoe moet uw weereld zyn vereerd,

Door zulk een dageraat ontflooten

;

Die alle wond'ren op doet gaan.

En Heerlyk voor de oogen flaan,

Van Melk en Honing overgooten.

En 't ander fleenig fchraal en rouw,

Onvrugtbaar, doodig, wreed van kouw..

Na 't Eeuwig donker van Gods tooren;

ó Mens , die tuffen beide Haat

,

Dit onderfcheid diend wys beraad,

Wat tot uw woonplaats word verkooren.

N iet Even veel, van welk een deel,

Regts is 't klaar, Lings is 't naar.

Lu-
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Lucas XL vers 34-36.

e kaarfe des Ughaams is de ooge. Wan-
neer dan wwe ooge eenvoudig is ^ zoo is eok ui»

geheele lighaam verlicht: maar zoo zy hoos

is^ zoo is ook uw [_geheel~\ lighaam duifier.

Ziet dan toe , dat niet het licht , het welk

in tl is^ duifiernis zy.

Indien dan uw lighaam geheel verligt is ^

niet hebbende eenig deel dat duifier is^ zoo

zal het geheel verlicht zyn^ gelyk wanneer
de kaarfe met het fchynzel u verlicht*

Joan: V, vers 28 en 29.

De uure komt ^ in welke allen die in da

graven zyn^ zyne fiem zullen hooren.

En zullen uitgaan^ die het goede gedaan-

hebben^ tot de opfianding des lecvens : en die

het kwaade gedaan hebben tot de opfianding

der verdoemenijje,

Eph: V vers 8.

Gy waart eertyds duifierms , jnaar nu zyt

gy licht in den Heere : wandelt als kinderen

des lichts.

Col os. I. vers 12.

Dankende den Fader ,, die ons bekvjaam ge-

maakt heeft ^ om deel \_te hehhen~\ inde erve

der heiligen in het licht,

F 2 Op
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XXV.

._ Op 't Zien van een Schip.

U'S zeide m haar: zyt *üoel gemoed ik hen>

V, en vreefi u niet.

En Hy klam tot haar in V [chip en d&

ivind ftilde. Mare: VI. v. 50 en 51.

Op



HERT E, 85

Op Figuur XXV.

J J q goede Jezus voer wel eer,

in 't fchip van Petrus over 't Meer;

Och dat hy nu noch met ons vaare!

in 't kranke fchip van vlees en bloed.

Dat over zoo veel Baaren moet.

Op dat hy ons voor 't kwaad bewaare.

Ps: LXVIIL vers 23.D e Heere heeft gezegd: ik zal weder
brengen uit Bafan ; ik zal vjederbrengen uit

'

de dieptm der Zee.

Ps: LXIX. vers 15 en i^.

Ruk my uit den flyk^ en laat my niet

verzinken; laat my gered voorden van myn^
haaters en uit de diepten der 'wateren.

Laat my de Watervloeden niet overftroomen,

en laat de diepte my niet verflinden,

Matth: XXVIII. vers 20.

En ziet ik hen met u lieden alk de dagen
tot de voleindinge der weereld.

F 3 De
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XXVI.

De Koning.

Uwe oogen zullen den Koning zien in zym
fchoonheid. Jefa: XXXIII v. 17.

op
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Op Figuur XXVI.

et Volk verblyd zig in dien dag.

Als 't zynen vorll aanfchouwen mag,

Die 't veeltyts drukt en houd beladen;

Wat zal haar dan een vreugd gefchien.

Die Jezus Chriftus ' zullen zien.

Een Koning van zo veel genade.

Je sa: LIL vers 7.

H oe Ueffelyk zyn op de hergen de voeten

des genen ^ die het goede hoodfchapt ^ die den

vreede doet hooren , des genen die goede bood-

fchap brengt van bet goede ^ die heil doed

hooren% des geenen. die tot Zion zegt: uw
God is Koning,

Openb: XV. vers 3.

En zy zongen het gezang Mofis des dienfl-

knegts Gods , en het gezang des Lams , zeggendei

groot en ivonderlyk zyn trjoe vjerken ^ Heere^

gy Almagtige Ged: Regtvaardig en Waar-
agtig zyn uwe wegen gy Koning der Hei-

ligen.

F 4 De
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XXVII.

De Regeerder,

En zyt niet vele meefters^ myne broedere ^

'mestende dat wy te meerder oordeel zullen ont-
vangen, jacob: ÏII. v. i*

0/
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op Figuur XXVII.

Jl^^ie 't groote huis beflieren zal,

En met eens vaders voorbeeld leeren.

Wat fwaarte torll die fchouder al?

Nog is de zugt zo tot Regeeren,

En elk heeft met zyn zelf beflag.

Zo veel te (lellen als hy mag.

Gal: VI vers 4 en 5.M aar een iegelyk heproevc zyns zelfs werk^

^n als dan zal hy aan kern zelven alleen

roem hebben^ en niet aan een ander.

Want een iegelyk zal zyn eigen pak draa-

gen.

I Tim: I. vers 7.

Willende Leeraars der "wet zyn^ niet ver-

flaande nog wat zy zeggen mg wat zy be-

vefligen.

En Kapittel III. vers 4 en 5.

Die zyn eigen huis wel regeerd:

Want zoo iemand zyn eigen huis niet weet
te regeeren^ hoe zal hy voor de Gemeente
Gods zorge draagen?

F 5 De
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De Jongelingfchap.

Blyn zoone geef my uw herte : en laat uwe
QOgen myne %vegen bewaaren. Spreuk :" XXIIL
vers 26,

op
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Op Figuur XXVIII.

ó I onge Jeugd, Bloem, die uw loop.

Door deeze Weereld zult beginnen.

Met nodige oef'ning uwer zinnen.

Zet op de deugd uw grootfle hoop.

Hoe 't gaat of niet met al de refl,

Godvrugtigheid is 't allerbell.

\_J Q Mens heeft zig iets voorgenoomen :,

Om door de weereld heen te koomen;

iNlaar 't zy of groot of klein beflag,

Leerd hy niet onder z}me zaaken,

Hoe zyne ziel by God zal raaken,

't Is zoo Ellendig als het mag.

D ie door de Weereld heen zal gaan.

En Godes wond'ren komt t' aanfchouwen

Leg zyne Reis zo wyflyk aan.

Dat hy zyn ziele mag behouwen.

Dat
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Dat wens ik elk tot heil op reis.

Van hier in 't zalig Paradys.

w Ps: CXIX. vers 9.

aar mede zal de Jongeling zyn pad
zuiver houden? als by dat houd na uw woord.

Pred: XL vers 9 en 10.

Ferhlyd u^ o jongeling^ in uwe jeugd en

laat uvj herte u vermaaken in de dagen u-

*wer jongelingfchap , en "joandeld in de wegen
tiwes herten^ en in de aanjchouwing uwer
Qogen : maar weet^ dat God om alle deezt

dingen u zal doen komen voor V gerigte.

Zoo doet dan de toornigheid wyken van
uw herte ^ en doet het kwaade weg van uwen
vleefe^ want de jeugd en de jongheid is ydel--

heid.

En Kapittel XII. vers i.

En gedenkt aan mven fchepper in de da-

gen UVJer jottgelingfchap , eer dat de kwaade
dagen komen , en de jaaren naderen , van de
<welke gy zeggen zult; ik hebbe geen luft in

dezelve»

Klaagl.
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Klaagl: III. vers 27.

V Is goed voor eenen marij dat by het jok

in zyne jeugd draagd.

1 Kor: XIV. vers 20.

Broeders^ 'uoord geen kinderen in V ver-

Jïand: maar zyt kinderen in de boosheid^ en

word in V verfland volwajjen.

2 Timoth: II. vers 22.

Vlied de hegeerlykheden der jongheid: en

jaagt na regtvaardigheid^ geloofd liefde^ vre-

de met de genen die den Heer aanroepen uit

ten rein herte.

En Kapittel III. vers 14 en 15.

Blyft in het gene gy geleerd heht^ en \_daaf

van'] u verzekering gedaan is ^ vjeetende van
wien gy het geleerd hebt:

En dat gy van kinds af de heilige fchrif-

ien geweeten hebt ^ die u ijoys konnen maaken
tot zaligheid door het geloof ^ het welk in

Chrijlus Jefus is.

De
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XXIX.

De Koopman,

Ik raade u dat gy van my koopt goud be-

proefd komende uit het vuur , op dat gy ryk

ijioogt worden, Openb: III. v. i8-

Op
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Op Figuur XXIX.

I J e wyze koopman zogt een fchar.

Die onder 'c flegt godvrugtig leeven^

Als in een fchulp verborgen zat,

Om al het Zyn' daar voor te geeven;

Dat is 't kleinood daar hy na bied.

Dat God, en Eeuwig leeven hiet.

Ziet op V Edele.

\ J q Paarel die de ziel vergaard,

Is meer dan al de weereld waard.

Matt: XIII.' vers 45 en 4(5.

w,ederom is het Konïngryk der heemelen^
gelyk een koopman die jcboone paarlen zoekt.

Dewelke hehhende een paarle "can groots
vjaarde gevonden ging heene en verkvgt al
wat hy hadde en kogt dezelve,

Lucas XII. vers 34.

Want waar uvj [dat is, aldaar zal ook
tiw hertê zyn.

De
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XXX.

De Diamant,

De vjet uwes vwnds is fny heter ^ dan dut

zenden van goud of zilver. Pf; CXIX. v. 72»

op
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Op Figuur XXX.

VJy fchoonfie kind'ren van Natuur,

Dauw- dropjes van het Ecuwig daagen,

Al fchat het Konings Hof u duur,

Wy fcheppen waardiger behaagen,

In de 09eaan der Eeuwigheid,

Waar uit gy maar een dropje zyt.

Ps: XIX. vers lo en ii.

D evreeze desHERKEN is reln^heflaande^

tot in Eeuwigheid : de regten desMEERENzyn
v:aarheid ^ te zaamen zyn ze r

e
gtvaardig,

Zy zyn begeerlyker dan goud ^ ja dan veel

fyn goud; en zoeter dan honig en honig-

zeem.

Spreuk: VIII. vers ii.

Want wysheid is heter dan Rohynen; en al
*voat men hegeeren mag is met haar met te

vergelyken,

Hoogl: VIII. vers 7.

j41 gave iemand al het g'<ed van zyn huis
voor deeze liefde^ men zoude hem f eenemaal
veragten,

G Het
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XXXI.

Hec Papier*

En word deezer weereld niet gelykvornng ,

maar word 'veranderd j door de vernieuwingc

tiwes gemoeds;op dat gy moogt beproeven welke

de goede en welhehaagende en volmaakte- wille

Gods zy. Rom: XIL v. s. Op
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Op Figuur XXXI.

Xl<^t ^^ï't beknibbeld en befchreeven.

Vol ydelheid en aardsbeflag.

Is geen Papier daar 't Eeuwig leeven,

Zyn heilig woord op fchryven mag;

Maar is'er blootheid in 't gemoed.

Dan is'er plaats voor 't eeuwig goed.

Jesa: XXVIII. vers 8 en 9.

VV cint alle tafelen zyn vol uitfpouwfels
\_en'] dreks : zo dat ''er geen plaatze \_fchoon'\

is,

Wien zoude Hy [ dan ] de kenniffe keren? en
men zoude Hy het gehoorde te verftaan gee-

':jen ? den gefpeenden van de melk ? den afge-

trokkenen van de borflen?

Jer: IV. vers 14.

TFaft uw herte van boosheid^ o Jerufalem^
cp dat gy behouden word: hoe lange zult gy
de gedagten uwer ydelheid m het hinnenflc

van u laaten vernagten,

G a De
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XXXII.

D€ Heemel.

Onze wandel is in de heemelen^ *waar nlt
wy ook den Zaligmaker verwagten^ [namelykJi
den Heere Jezus Chrijlus. Philipp: lil. v. 20.

op
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Op Figuur XXXII.

JL/e groote heemel is maar klein,

By 't Eeuwig Weezen dier weezen;

Wat mag de ziel gelukkig zyn.

Ja nooit is haar geluk volpreezen.

Die zulk een Heer van hene diend.

En tot die waarde word verheeven.

Van met haar God te zyn bevriend.

En Eeuwig nevens Hem te leeven

;

Een Konings kind fcheen veel en groot.

Maar by dit leeven is 't een dood.

_Ly e Eng'len zyn ons niet te hoog.

Maar 'c ichort ons aan een Heemels oog.

, Job XI. vers j-^,

lilt gy dj onderzoekin;i3n Gods vinden?

z'ih ^y tot da volmaaktheid too den Al:na^

tigen vinden?

[^Zj is als 2 de hoogten der beemelen, "^cit

G 3 kunt
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kunt gy doen? dieper dan de helle ^ ^-j:at kunt

gy weeten?
Langer dan de aarde is haare maate^ en

hreeder dan de zee.

Pred: V. vers i.

Weeft niet te [nel met uwen mond^ en uw
herte haafte niet een woord voort te brengen

voor Gods aangezigt: want God is in den

heemel^ en gy zyt op de aarde: daarom laat

uwe woorden weinig zyn.

Matt: XIU. vers 43.

Dan zullen de Regtvaardigen blinken^ ge-

ïyk de zonne^ in het koningryk baars vaders,

1 Kor: XV. vers 49.

En gelyk wy het beeld des aardfen gedra-

gen hebben., [alzo'] zullen wy ook bet beeld

des heemelfen dragen.

2 Kor: V. vers i en 2.

Wy weeten., dat., zoo ons aardfe huis dee-

zes tabernakels gebrnoken word., wy een ge-

houw van God hebben., een huis niet met
handen gemaakt.^ [maar] eeuwig in. de hee-

meien.

Want
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ïVant ook in deezen zuchten wy^ verlan-

gende met onze -vjoonjlede ^ die uit den beemel
is^ overkleed te worden.

I Tess; IV. vers 17.

Daar na wy^ die leevendig o'vergehleeven

zyn^ zullen te zamen met haar opgenomen

'ujorden in de wolken^ den Heere te gemoete

in de lugt: en alzo zullen wy altyd met den

Heere wezen.

I Joan: III. vers 2.

Geliefde nu zyn wy kinderen Gods , en het

is noch niet geopenbaard wat wy zyn zullen ^

maar wy weten dat als \_hy~\ zal geopen-

baard zyn^ wy Hem zullen gelyk zuezen:

want wy zullen Hem zien gelyk Hy is,

Openb: XXII. vers 4.

En zullen zyn aangezigte zien^ en zyn
Naam zal op haare voorhoofden zyn.

G 4 De
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XXXIII.

De Maan en 'c Geflemte.

AU ik uwen Heemeï aanzie^ het werk u-
V}er vingeren^ de Maan tn de fterren^ die

gy bereid bebu Pf: Vlll. vers 4-

Op
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Op Figuur XXXIII.

JL/at iemand op den kloot der maan,

Met zyne voeten konde (laan,

Wat fcheen hy ver en hoog verheevcn?

Zoo ftaat de koninglyke deugd,

Verheeven tot des Heemels vreugd.

Op de aardfe maan van 's weerelds leeven.

De Sterren,

Van zoo veel duizenden, is elk zoo groot

als de aard.

En zoo veel duizend myl is elk nog afge-

fcheiden ,*

Wat is haar wooning dan een fchrikkelyk ge-

Geens menfen denking kan die grootheid

ommeweiden.

Hoe groot is God ! die al die grootheid In zig

fluit?

En duizend maal zoo groot bepaald word nog
gefluit.

G 5 Job



1 05 Het OVERVLOÉIJEND

Job XXXVIII. vers 33.w eet gy de ofdinantien des heerneJs ,

ojte kunt gy de beerfchappy des zeken op de

aarde bejïellen,

Ps: CIV. vers 19.

Hy heeft de maane gemaakt tot de gezette

tyden: de zonne v:eet haaren ondergang.

Ps: CXXXVL vers 8 en 9.

De zonne tot heerfchappy in den dag :

'-joant zyne goedertierenheid is in der eeu-wig-

held.

De maane en de fterren tot heerfchappy

in den nagt: ijoant zyne goedertierenheid is

in der eeuwigheid.

Ps: CXLVIII. vers 3-5.

Looft Hem zonne en maane •• looft Hem
alle gy lichtende fierren.

Looft Hem gy heemelen der heemelen: en

gy 'tjoateren die hoven de heemelen zyt.

Dat ze den naam des HEEREN loove : want

als Hy V beval zo wierden zy gefchaapen.

Jesa: XL. vers 22.

Hy is het dia daar zit hoven den kloot der

aar-
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aarde ^ en derzeker inwoonders zyn als fprink-

hch'/iien. Hj is het die de heemelen uitfpand als

een dunnen doek , en breid ze uit als eene teute

om te heijüoonen.

En Kapittel LXVI. vers 22 en 23

Gelyk cis die nieuv:e hee:nel^ en die nieuws
aarde^ die ik maaken zal^ voor myji aangezigtc

zullen ftaan ^ Jpreekt de HEEKE^ alzoo zal
[^ook'] lilieder zaad^ en nlieder naam ftaan.

En bet zal gefchleden^ dat van de eena

nieuwe maane tot de andere^ en van den eenen

Sabbath tot den anderen , alle vlees komen zal^

om aan te bidden voor myn aangezigt^ zeid

de EIEEKE.

2 Petr; I. vers 19.

En wy hebben het propbeetlfch woord^ dat
zeer vaft is: en gy doet wel^ dat gy daar
op agt hebt,, als op een licht fchynende in eenc

duiftere plaats^ tot dat de dag aanlichte ^ en
de morgenfter opgaa in uwe herten,

Openb: XII. vers i

En daar wlerd een groot teeken gezien
in den heemel : [namelyk] een Frouwe be-

kleed met de zonne , en de maane was onder
haare voeten,, en op haar hoofd een kroons'

van twaalf Jlerren.

De
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XXXIV.

De NagtrufL

Het heli Is des HERREN^ mu zegen is

êver U1Ü volky Sda' Pi; iil. vcri c^.

op
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Op Figuur XXXIV.

W y flaapen in den maren nagt.

Ontdaan van allcrieie zor^^en:

Maar de AllerhoogUe houd de wagc.

Getrouw tot aan den ligten morgen;

En hoed ons leevcn voor het kwaad.

Dat altyd om ons heene gaac

*t vJ ezelfchap dat u 'snagts ontmoet ^

Is veeltyds kwaad, maar zelden goed.

Ps: XCl. vers 1-4.

D ie in de fchtiilplaatf'. des Allerhoögft:"n

is gezeeten^ die zal "ce^nagren in de fchadu-
we des ^Ima^ti^en,

Ik zal tot den HEERE zeggen; myne toe-

vlugt ^ en myn burgt: m^n God op welken ik

vertrouwe,

IVant hy zal u redden van den fr'^k des

Vogelvangers: van de ze:^r verderfl^ke pefli-
lentie.

Hy zal u dekken met zyne vlerken^ en oj>

der zyne vleugelen zult gy betrowvüen: zyne.

"baarheid is een rondajjh en beukelaar.

De
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XXXV.

De Bleeker.

^:..^i^l,j^.,,^UVLAj.^J'^J.^,4,ijJ^

En haar is gegeeven^ dat zy hekleed ^or

de met rein en blinkend fyn lynwaad: want

dit fyn lyn-waad zyn de regtvaardigmahngen

der heiU^ien. Openb : XIX. v. 8.

Op
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Op Figuur XXXV.

j^ yn lynwaac, dat, zoo fchoon geblcikt,

By zonnefchyn de fneeuw gelykt,

Gy brengc aan ons gemoed te vooren.

De zaal'gen die voor heen gegaan.

Met witte kleed'ren aangedaan

,

Gekomen zyn in 's Heemels Chooren,

I
Je sa: LXI. vers lo.

k hen zeer vrolyk in den HEERE^ imne ziele

verheugd zich in mynen God^ want Hy heeft

my hekleed met de kleederen des hefls ^ den

mantel der geregtigheid heeft Hy my omge-
daan: gelyk een Bruidegom zich met Pries^

terlyk fieraad verfierd^ en ah een Bruid zich

verfterd met haar gereedfchap,

Openb: vil vers 14.

En Hy zeide tot my^ deeze zyn V die uit-

de groote verdrukking komen; en. zy hehhen

haare lange kleederen gewaffen^ en hehhen-

haare lange kleederen wit gema^ikt in het

hloed des Lams,

De
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XXXVL

De Wagen.

WenieU uwen weg op den HEERE:
en vertrntrjod op hem , hy zal V maaken.

Pf: XXXVIL V, 5,

0/
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Op Figuur XXXVL

W yl 't rad san de sarde weinig roerd,

Word zwaarè laff" zeer ligt véfvoerd

;

6! Ziel, in \ k<.mmer HoF gelegen,T

Gedenk de vriendtlyke leer,

Van werpt uw zorgen op den Heer:

Dat is een wiel op vlakke wegen.

Jesa: XXVI. vers 4.

V ertroiiwd op den HEERE tot in der

eeiivfigheid ^ ijoant in den HEERE HEEILE
is een eeuwige rots/leen.

Philip: IV» vers 6 en 7.

Weeft in geen ding bezorgd: maar laat-

uwe begeerte in alles door bidden en fmeeken^
met dankzegginge bekend worden- by God.

En de vrede Gods^ die- alle verfiand te

hoven gaat ^ zal uwe herten en uwe zinnen
bewaaren in Chripus Jezus,

Jezus S ir ach II. vers 11

JVie heeft op den Heere betrouwd en is be^

fcbaamd geworden?
H Hel
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XXXVII.

Het Bier.

ZoT) iemand dorftet ^ die home tot nvj en drln-

ke. Joan: VIL vers 37.

OP



tl E R T E. 115

Op Figuur XXXVII.

J7j[et \A^ter, daar men ons mee drenkt,

Is fchoon, met kragt van brood doormengd^

En dient cm 's lighaams lufl: te fpoelen:

Maar menig draagt in zyne borfl.

Nog wel een geeftelyken dorft,

Om zig met Jezus Bloed te koelen:

Dat water uit Gods Heil - Fontein

,

Gebrouwen tot een lievde wyn.

Ps: XLII. vers 2 en 3.

G elyk een Hart fchreeuwd na de vjater*^

flroomen^ alzoo fchreeuwd myj7e ziele tot u^

o God!
Myne ziek dorft na God^ na den levendi-

gen God,

Jesa: LV. vers i.

6 Alle gy dorftigen^ komt tot de vjateren^

Joan: VL vers 55.

Myti bloed is waarlyk drank i

H a SitïF
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XXXVIII.

Simfon jaagd de VofTen in 't Koonu

En ik zeg^e^ njoanield door den geeft ^ en
voïbrengd de hegeerhkheid des vkefes niet,

€al: V. y, i^.

Op
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Op Figuur XXXVIIL

Xxeefc Simfons yver zoo des vyands brood

genoomen.

Om 't onderdrukkend jok der zelver te eer te

ontkomen

,

Waar mee dat Ifraël uitwendig wierd belafl,

't Word van den ChriHen op der zielen iland

gepaft;

Op dat hy afbreuk doe der booze magt der

helle.

Die hem geduurig tragt te jaagen en te kwel-

len,

Mids hem te rooven *t brood daar zyn beftaan

in leeft.

En dap hem onderhoud en kragt en fterkte

geeft.

Dat is de Weereld met haar luft en ruft der

zonden

,

Als die, door yver vuur, vernield word en ge-

fchonden

;

Dan neemt de ziel het Brood den vyand uit

den mond;
H 3 Waar
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Waar door hy anderfints op vaüe voeten ftond;

Maar als dit voedzel vald, dan moet de dwing'-

land vallen;

Want weelde en welluil zyn des duivels fterke

wallen.

E
Rigt: XV. vers 4 en 5.

n Simfon ging henen en vong drie

defd vojjen: en hy nam fakkelen^ en keerde

ftaart aan ftaart ^ en deed eenen fakkel tiis-

fen twee ftaarten in het midden.

En hy ftak de fakkelen aan met vuur , en

liet ze lo'open in V ftaandc koorn der Phili-

ftynen.

Rom: XIII. vers 12-14.

De nagt is voor hy gegaan,, en de dag is

nahy gekomen , laat ons dan afleggen de wer-

ken der dulfterniffe en aandoen de wapenen
des lichts.

Laat ons als in den dag eerlyk wandelen;

niet in hrafferyen en dronkenfchappen^ niet

in flaapkameren en ontugtigheden^ niet in

i^ft en nydlgheld.

Maar doed aan den Heere Jezus Chriflus ,

^n verzorgd het vlees nlei tot hegeerlykheden.

Eph:
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Eph: VI. vers 13-18.

Daarom neemt aan de geheele wapenrus-
tlnge Gods , op dat gy kunt weder/laan in den

hoozen dag^ en alles verrigt hebkeiide^ Jlaande
blyven.

Staat dan^ uwe lendenen omgord hebbende

met de waarheid^ en aangedaan hebbende de

horfiv:apen der geregtigheid:

En de voeten gefchoeld hebbende met bereid-

heid des Euangeliums des vredes.

Boven al aangenomen hebbende den fchild

des geloofs^ met welken gy alle vuurige pylen

des boozen zult konnen uitblujjen.

En neemt den helm der zaligheid^ en het

zwaard des Geeftes^ het welk is Gods woord.

Met alle biddinge en fmeekinge^ biddende

tot allen tyd in den geeft ^ en tot het zelve

waakende met alle geduurigbeid^ en fmeekingt
voor alle de heiligen.

I Petr: II. vers 11.

Geliefden^ ik vermaane [uj als inwooners

en vreemdelingen^ dat gy u onthoud van de

vleefelyke begeerlykhaden ^ welke kryg voeren

tegen de ziele.

En Kapittel V. vers 8.

Zyt nugteren en waakt: want uw tegen-

party de duivel gaat om als een briefchende

Leeuw ^ zoekende wien hy zoude mogen ver-

flinden. H 4 .Dé
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XXXIX.

Pe Propheeten en Euangeliften,

0?7{ferzoekt de fchriften: want gy meend
in dezdve het Eeuwige keven te hebben: en

die zyn V di& van my getuigen. Joan: V,

veri 30. .

op
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Op Figuur XXXIX.

ó I ezus ! doelwie der Propheercn

,

Door wicn de Goddelyke maat

Der liefde Gods is vol gemceren.

Op dac de Honger wierd verzaad.

Joan: III. vers 29.

D ie de Bruid heeft is de Bruidegom ,

viaar de vrind des Bruidegoms^ die [laat

en hem hoord^ verblyd zig met hlydfcbap om
de ftemme des Bruidegoms^ zoo is dan des-

ze myne bljdfcbap vervuld geworden.

Handel: III. vers 22-24.

Want Mofes heeft tot de vaderen gezegty

de Heere uwe God zal u eenen Propheet ver-

W3kken uit uive broederen^ g^h^ ^^J' ^i^^

zult gy booren , /;; alles 'i:jat hy tot u fpree -

ken zal.

En het 'zal gcfchieden^ dat alle ziele die

deezen Propheet niet zal geboord hebben^ uit-

geroeid zal -worden uit den volke.

En ook a'le de Propbeeten vai Samuël aan^

en die dair na
\_
gevolgd zyn^ zoo veelen aWer

h^hbe'i gsfproken^ die hebben ook deeze dagen

U vooren verkondigt

H5 De
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De Euangellflen.

J j oor ê.eQZQ heefc ons God gegeeveiis

Een onwaardeerelyken fchat,

Bellaande in Chriihis leer en leeven;

Gelukkig die ze in 't herte vat.

H
Matth: I. vers i,

et Boek des gedachtes van JEZUS
CHKISTUS^ des zoons Davids ^ des zoom

Abrahams,

Marc: I. vers i.

Het begin des Euangeliums van JEZUS
CHRISTUS^ des zoons Gods.

Lucas I. vers i.

Nademaal veeïe ter hand genomen hebben^

om in order te fïellen een verhaal van de

dingen^ die onder ons volkomene zekerheid

hsbben.

JoAN

:
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Joan: I. vers i.

In den beginne was het woord^ en het

vjoord was hy God^ en het woord was God.

Rom: X. vers 15 en 16,

En hoe zullen zy prediken^ indien zy niet

gezonden worden ? gelyk gefchreeven is , hoe

llefelyk zyn de z'oeten der geenen die vrede
verkondigen , der geenen die het goede verkon-
digen !

Doch zy zyn niet alle den Euangello ge-

hoorzaam geweejf.

I Kor; IV. vers 15.

U'^ant al hadde gy tienduizend leermeejïers-

in Cbrlffo^ zoo [hebt gy'] doch niet veele

vaders. Want In Chrlflo Jezu bebbe ik u door-

het Euangelluni geteeld,

Eph: IV. vers 11

En dezelve heeft gegeeven zommlge tot

Apoflelen , en zommlge tot Propheeten , en zom-

mlge tot Euangcllflen^ en zommlgen tot Her-

ders en Leeraars,

Het
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XL.

Het grootile Wonden

En zy hwamen met haafïe , en vonden
Maria^ en johph^ en het Kindeken liggende

in de kribbe, Lucas IL v. i6.

Op
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Op Figuur XL.

VjTod wierd een Mens om 'smenfen nood,

Wat is dat wonder fchoon en groot!

Ach Jezus! hoogde goed en zoet.

Word ook een mens in ons gemoed.

w at was de blyde boodfchap groot.

Die 't mens'lyk leeven kwam te ontvangen.

Toen God zyn hand ter huipe bood.

Na 't lang venvagten en verlangen.

Jesa: XL. vers 9.

S f erufaïem^ gy verkondig/Ier van goede

boodfchap ; heft uwe fiemme op met magt^

heftze op , en vreefi niet , zegt den Jïeden Ju-
da^ ziet hier is uw God,

I Timoth: IIL vers 16.

En bulten alle twyfel de verlorgendheid der

Godzalighe'd is gront: God is geopenbaard in

den vleefe^ geregtveerdigt in den Geeft ^
ge-

zien van de Engelen^ geptedikt onder de Hei-

denen^ geloovd in de Weereld^ opgenomen in

heerlykheid, Vêr-
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XLL

Verheerlykt door den Gafl*

Heden is deezen huize zaligheid gejfchled.

Lucas XIX. Ve 9-

Op
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Op Figuur XLI.

aat Jezus onze Gall ook zyn.

Zoo word ons zielen water wyn.

127

w at was de Bruiloft ongemeen.

Daar Jezus als een gafl: verfcbeen;

En zyn vemiogen heeft beweezen,

In 't maaken van dien wonder w}'n;

Maar daar hy zelfs zal Bruigom zyn,

Daar word de Bruiloft nooit volpreezen^

Daar is het Heil der hoogtyd groot!

En tot die vreugd is elk genood;

Zoo hoog gelukkig boven maaten!

Indien hy maar de varkens ilal.

Van 't fnoode en aardfe jammerdal.

Om deeze bruiloft wil verlaaten,-

J0AN5
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Joan: il vers i - lo.

Jj^ n op den derden dag was daar een hruU

loft ie Cana in Galikën: en de moeder van

Jezus vjas aldaar.

En Jezus vjas ook genood^ en zyne di[cipe-

len tot de Bruiloft,

En aWer wyn gehrak^ zeide de moeder

van Jezus tot hem^ zy hebben geen wyn.

Jezus zeide tot haar^ Vrouwe., wat bebhe

ik met u
[_

te doen? ] myn uure is nog niet

gekomen,

Zyne rttoeder zeide tot de dienaars , zoo

wat hy u lieden zal zeggen., [ dat ] doet.

En aldaar waren zes fleenen water vaten

gefield na de reinlginge der Jooden^ elk bou^

dende twee of drie metreten.

Jezus zeide tot haar., vu'd de watervaten

met water. En zy vuldenze tot boven toe.

En by zeide tot haar , fchept nu , en draagt
het tot den Hofmeejler ., en zy droegen V.

Als nu de Hofmeefler bet water., dat wyn
geworden was., geproevd hadde (en hy wijl

niet van waar [ de wyn ] was , maar de die-

naaren die het water gefcbept hadden wijlen

V) zoo riep de Hofmeefler den Bruidegom.

En zeide tot hem., alle man zet eerfi den

goeden wyn op., en wanneer men wel gedron-

ken heeft als dan den minderen [ maar ] gj
hebt den goeden wyn tot nu toe bewaard.

Eg
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En Kapittel XIV. 21-23.

Die inyne geboden heeft , en dezelve he-

waard ^ die is V die my Hef heeft : en die my
Uef heeft zal van m^nen Vader geliefd wor-

den : en ik zal hem lief hebben , en ik zal

my zelven aan hem openbaaren.

Judas ^ niet de Iscariot^ zeide tot hem:
Heere^ wat is het^ dat gy u zelven aan ons

zult openbaaren^ en niet aan de weereld?

Jezus antwoordde en zeide tot hem^ zo$

iemand my lief heeft , die zal myn woord be-

waaren , en wy zullen tot hem komen ^ en
zullen wooninge by hem maaken,

Eph: V. vers i8»

Word niet dronken in wyn^ waar in over--

daad is , maar word vervuld met den Hei-
ligen Qeefl.

Openb: III. vers 20.

Ziet^ ik ffaa aan de deure ^ en ik kloppe:

indien iemand myne flem zal hooren ^ en de
deur open doen^ ik zal tot hem inkomen^ en
ik zal met henï avondmaal houden^ en hy
met my.

ó Mond
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XLII.

è Mond der Waarheid

WelgeluhzaUg is de mem^ die na my Uord^

dagelyks waakende aan myne poorten^waarne-

mende de poflen myner deuren.

Want die my vind^ vind het leeven^ en trekt

een welgevallen van den /f££il£. Spreuk;VllI

v^ 34 en 35,
Op
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Op Figuur XLII.

ys is hy, die de wyze reden.

Der hoogfle wysheid neemt in agt;

En met zyn Leeven trouw betragt:

Zyn Heil reikt in de Eeuwigheden.

Een goed Fondament hejïaat.

JLyie Chriflus woorden hoord en houd?

Heeft onbeweeglyk vafl geboud.

Zwyg jfil en Luijïer.

\ J ie met zyn Hert aandagtig hoord,

Na Jezus zoet en Lieflyk woord.

Op dat hy 't meer als goud bewaare;

Die zal een grooten fchat vergaaren.

Matth: V. vers i-ii.

X2j n [ Jezus ] de fchaaren ziende is geklom-

men op eenen herg^ en als hy neder gezeten

ixasy kwamen zyne difcipekn tot hem,

I 2 En
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En zynen mond geopend hebbende leerde

haar^ zeggende^

Zalig [ Z'^n ] de armen van geefïe : want
haarer is V koningryk der heemelen.

Zalig \_zyn'] die treuren: want zy zullen

vertroofl worden.

Zalig [ zyn ] de zagtmoedigen: want zy
zullen het aardryk beerven.

Zalig [ zyn ] die hongeren en dorflen \^na'}

de geregtigheid : want zy zullen verzadigd
worden.

Zalig [ zyn ] de barmhertlgen : want haar
zal barmhertigbeid gefchieden.

Zalig [ zyn ] de reinen van herten: want
zy zullen God zien.

Zalig [ zyn ] de vreedzaamen : want zy
zullen Gods kinderen genaamd worden.

Zalig [ zyn ] die vervolgd worden om der

geregtigheid wille: want haarer is het ko-

ningryk der heemelen.

Zalig [ zyt 7 ^3^ als u [de menfen ] fmaa-
den , en vervolgen , en liegende alle kw.aad
tegen u fpreeken^ om mynent wille.

En Kapittel VIL vers 24 en 26.

Een iegelyk dan die deeze myne woordere

boord,, en dezelve doet , dien zal ik vergelyken

by een voorzigtïg man , die zyn huis op

een fieenrotfe gebouwd heeft.

En
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En een iegelyk die deeze myne 'moorden

hoord en dezelve niet doet^ die zal by eenen

divaazen man <üergekeken worden^ die zyn

huis op het zand gebouwd heeft,

Lucas: XL vers 28.

Zalig zyn de geenen die het 'vooord Gods
hooren^ en dat zelve bewaaren.

Joan: VIII. vers 51.

Voorwaar^ voorwaar zegge ik u: zoo ie-

mand myn woord bewaard zal hebben^ die

zal den dood niet zien in eeuwigheid.

Jacob: I. vers 19.

Zoo dan^ myne geliefde broeders^ een kge-

lyk mens zy ras om te hooren, traag om te

fpreeken, traag tot toorn.

I 3 Daar
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XLIII.

Daar is Genade.

Bt offerhanden Gods zyn een gebroken

geeft; een gebroken en verflagen herte zult

gyy 6 Gody niet veragten. Pi: LI. v. 19.

op
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Op Figuur XLllI.

J\^\ zyn de zonden rood als bloed,

Als waar berouw komt opgercezen.

De lieve Meeller is zoo goed,

Hy wil en zal de ziel geneezen.

w Jesa: LVIL vers 15.

ant alzoo zeid de Hmge en Verheelt-

ne , die In de Eewxigheid woond^ en diens naame
Heil'g is : Ik woone [ in ] de hoogte en [ /;/ ] het

Heilige^ en by dien die eenés verbryzelden en ne-

derigen geefies is; op dat ik leevendig maake den

geeft der nederigen^ en op dat ik leevendlg

maake het herte der 'verbryzelden.

Lucas: VIL vers 37 en 3S.

En ziet^ eene vrouwe in de fïad^ welke eene
zondaarejje was^ verflaande dat hy in des

Pharifeens huis aanzat; bragt een alhafier

flejje^ 7net zahe.

En flaande agter aan zyne voeten weenen-^

de^ begon zy zyne voeten nat te maaken met
traanen^ en zy droogde ze af met het hair
van haar hoofde en kufie zyne voeten , ett

zalvdê ze met d& zahe.

I 4 Het
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XLIV.

Hec Vrouwtje raakt den zoom van Chriflus

Kleederen aan.

Als ik hy u voorhyging^ zoo zag^ ik u i>er^

treeden zynde in uwen bloede^ en ik zeidc tot

u in uw^n bloede^ leeft ; ja ik zeide tot u in

nwen bloede^ leeft, fizech; XVI. vers 6, Op
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Op Figuur XLIV.

VV el g'"b ^^^^ 2^^ ^^^ ^S^ ^^ J^^^
Chrillus uit.

Op dat geloovig en opregte vafl: befliiïc.

Door 'c enkel raaken van zyn menfelyke zoo-

men :

Zoo mogen wy dan ook wel ftil van agt'ren

komen

,

Uit nood gedrongen, door des weerelds woe-

ling heen;

En zonder ommeflag, als waaren wy alleen.

En grypen aan hem, want zyn Goddelyk ge-

voelen

Kend deeze raaking van 't geloov, uit al het

woelen

,

Dat hem van buiten, met gerugt, omringd en
dringd,

En met zyn naam braveerd en over alles fpringt:

Zoo zullen wy van 't leed der ziele ook zyn

geneezen

,

En van zyn gund: getrooll: en zeer gezegeld
weezen.

I5 Ei
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Ei komt dog allen die op aarde elendig zyt.

En geen genoegen vind, aan 't wezen deezer

tyd.

Daar gy 't gezogt hebt nu een lange reeks

van jaaren;

Laat alle doclors , die u erger maakten , vaaren

,

Want op der aarde wafl geen kruidje voor uw
nood

,

Die de arme ziele dreigd met de Eeuw'gen
Helfen dood.

Alleenig Jezus is de Meefler om te heelen.

En uit zyn volheid kan hy altyd mededeelen

Dies heeft de ki*agt des heils, die eeuwig uit

hem gaat,

In 't waar hegeeren en verlangen, perk nog
maat.

En die gencezen word, door wezentlyk ge-

looven.

Gaat zyn gezonden (land het al en al te bo-

ven.

Mar-
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Marc: V. vers 1^5-33.

jiZjn eene zeker Vrouwe^ die twaalf jaa-

ren den vloed des bloeds gehad hadde^

En veel geleeden hadde van veele jnedicyn

tneeflers^ en alle het haare [ daar aan ] te

kofle geleid^ en gten haate gevonden hadde ^

waar met welke het veel eer erger geworden
wa.s,

[ Deeze ] van Jezus hoorende^ kwam on-

der de fchaare van agteren^ en raakte zyn

kleed aan,

l'Vant zy zeide^ indien ik maar zyn klee-

deren mag aanraaken^ ik zal gezond wor-

den.

En terfïond is de fonteine haares bloeds

opgedroogd^ en zy gevoelde aan haar lighaam^

dat zy van die kwaaie geneezen was.

En terfïond Jezus bekennende in hem zelven

de kragt,, die van hem uitgegaan was^ keerde

hem om in de fchaare^ en zeide^ wie heeft

myne kleederen aangeraakt?
En zyne difcipelen zeiden tot hem , gy ziet

dat de fchaare u verdringt,, en zegt gy^ wis

heeft my aangeraakt?
En hy zag mntom^ om haar te zien^ die

dat gedaan badde.

En de Vrouwe vreezende en beevende^ wee-
tendc wat aan haar gefchied was,, kwam en

viel voor hem neder ^ en zeide hem alle de

waarheid.

De
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XLV.

De Trouwe Herder.

i^ zal zyne Kudde weiden gelyk een Her-
der: hy zal de Lammerkens in zyne armen
vergaderen ^ en in zynen fcboot draagen: de.

Zoogende zal hy zagtkens leiden. Jefa: XL. v. 1 1.

Op
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Op Figuur XLV.

JL^e trouwe Herder pall in 't veld.

Die 'c leeven voor zyn fchaapjes field.

Ps: XXIII.

JL/<? HEERE is myn Herder ^ my zal
niets onthreeken,

Hy doet my nederllggen in grazige weiden;
Hy voerd my zagtkens aan zeer fiille wateren.

Hy verkzvikt myne ziele; Hy leid 7ny in V
fpoor der geregtlgheld ^ om zyns naams wille.

Al ging ik ook in een dal der fcbaduwe
des doods , ik zoude geen kvjaad vreezen , want
gy zyt 7net ray , uw pok en uw paf vertroos-

ten my,

Gy richt de tafel toe voor myn aangezigte
^

tegen over myne tegenpartyders; gy maakt
myn hoofd vet met oly^ myn beker is overvloei"

jende.

Immers zullen my het goede en de welda-
digheid volgen alle de dagen mynes Ieevens:

en ik zal in het huis des HEEREN hly-

ven in lengte van dagen.

Joan: X. vers 11.

Ik hen de goede Herder: de goede Herder
field zyn leeven voor de fchaapen.

De
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XLVI.

De verlooren Zoon en 't Schaap*

Jeztis dan zeïde tot de twaahe^ wild gy
Tteden ook niet weggaan? Simon Petrus dan
antwoordde hem , Heere , tot wien zullen wy
henen gaan? gy hebt de woorden des eeuwi-

gen Icevens. Joan; VI. v. ój en 68. Op
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Op Figuur XLVL

J^eer weer verlooreling, keer weer,

Het Vaderlyke hert is teer.

N een, aller zoecfle Jezus, neen,

Getrouwe Herder van het leeven.

Waar dwaalde 't arme fchaapje heen.

Dat zig van u ging afbegeeven

!

Wy weiden onder uwen (laf.

Uw hoede keerd den Vyand af.

God is het iet en alles.-

V erlaat het al om 't Ecuwig iet.

Een alles dat her oog niet ziet.

IJ en armen mens van Heil ontbloot ^

Verdoold in 'sweerelds wildemifen.

Gedreigd van ongeval en nood.

Daar hy de vreede ftad moet miflen ;:

Heeft
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Keeft egter nog een open poon.

Om zig tot hoog geluk te keereHj

Daar hy begiinüigt word verhoord,

Van d'Allerhoogllcn Heer der Heercn,

Hoe klein hy zy, hem word vergund^i

Het woordje Vader wy te noemen.

Daar hy 't op 't Erfgoed heeft gemund,

In Eeuwigheid niet uit te roemen.

ó Mens, die u tot Jezus keerd.

Groot is het Heil dat gy begeerd.

K eer weder uitgeloopen zinnen.

Van 't veel en al in 't ftil gemoed;

Daar is alleen ww rufl te winnen,

In 't zoeken van het hoogde goed*

Lucas: XV. vers 4-7,

VV ^^
^^^(^^'^f^

onder 11 hehhendf honderd
Schaapen , en een van die verliezende , verlaat

niet
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met de stegen en negentig in de woejlyne ,

en gaat na V verloorene , tot dat hy V zelve,

vinde ?

En als hy V gevonden heeft ^ legt hy V op

zyne fchouderen^ verhlyd zynde.

En f huls komende roept hy de vrienden

en de gehuuren te zamen , zeggende tot haar^

weeft hlyde met my , want ik hehhe myn
fchaap gevonden^ dat verkoren was.

Ik zegge u lieden^ datter alzoo hlydfchap

zal zyn in den Heemel over eenen zondaar^

die hem bekeerd^ [ meer J dan over negen

en negentig regtveerdlgen^ die de hekeeringe

niet van nooden hebben.

En vers 11- 15.

Een zeker menfe hadde twee zoonen:

En de jongfte van haar zelde tot den Va-
der

, geeft my het deel des goeds dat [ my ]
toe komt^ en hy deelde haar het goed.

En niet veelt dagen daarna^ de jongfte zoo-

ne alles by een vergaderd hebbende^ is weg
gereisd In een verre

\_
gelegen ] land^ en heeft

aldaar zyn goed doorgebragt^ leevende over-

dadlglyk.

En als hy het alles verteerd hadde ^ wlerd
daar een groote hongersnood In dat zelve land^

en hy begon gebrek te lyden.

En hy ging heenen en voegde hem by een

van de burgers des zelven lands: en die zond
hem op zyn land^ om de zwynen te welden,

K Je-
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XLVIl.

Jezus intrek te Jeruzalem.

Zegget de Dogter Zion: ziet tm Koning

hmt\ tof } u zagtmoedig en gezeten op eene

Ezeiinne, en een veulen zynde een jong eener

pkdragendê lEzelime, ] Mattht XXL v. 5.
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Op Figuur XLVII.

T rek in, trek in, ó Vorfl: der Eere,

Dat alle deuren open gaan;

Ën uwe Geeft ons hert regeere

,

En alles door U word gedaan.

\^^ ^M^tth: XXI. vers 6-90

JOjn de difclpeUn heenen gegaan zynde^ ai
gedaan hebbende gelyk Jezus haar bevolen

hadde^

Bragten de Ezelinne en het veulen en lei-

den haare kleederen op dezelve^ en zetteden

[ hem ] daar op.

En de meefle fchaare fpreiden haare klee-

deren op den weg^ en anderen hiewwen tak-

ken van de Boomen^ en Jpreidenfe op den

weg.

En de fchadren die voorgingen en die volg-

den^ riepen^ zeggende^ Hozanna den zoone

Davids: gezegend [ is ] Hy die komt in den
fiaame des Heeren: Hozanna In de hoogpe

[ heemelen. ]

K 2 Hét
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XLVIII.

Het Nagtmaal.

En ah het avond gewerden was^ zat hj

aan met ds faiaahe» Matth: XXVI. v, 20.

OP
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Op Figuur XLVÏII.

Vj'ewende maaltyd, daar Gods Lcim,

Den gallen zelfs ter fpyze kwam,-

Op dat zy aten ende dronken.

Dien w}'n des Bloeds, zoo mild gefchonken.

E
Matth: XXVI. vers 21-26.

n doe zy aten zelde Hy^ voorinaar ik

^e^ge u^ dat een van u my zal verraaden.

En zy zeer bedroefd gcxorden zynde^ be-

gon een iegelyk van haar tot Hem te zeggen^

hen ik V Heere?
En Hy antwoordende zeide^ die de hand

met my in de fchotel indoopt ^ die zal my ver-

raaden.

De Zoone des menfen gaat "jcel henen ^ge-

lyk van Hem gefchreeven is , maar ^voee dien

menfe ^ door zvelken de zoone des menjen ver-

raaden vjord^ het ^üjaar hem goed^ zoo dit

menfe niet gehooren hadde geiveeff.

En Judas ^ die Hem verriet ^ anfjüoorde en
zeide^ hen ik V Rabbi? Hy zelde tot hem^gy
hebt bet gezegd.

En als zy aten^ nam Jezus het brood ^ en

gezegend hebbende brak Hy het , en gaf het

den difcipelen^ en zeide, neemt eet^ dat is

myn Lighaam,
K 3 De
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XLIX.

De Nederigheid.

Neemt 7nyn jok op u , en teert van 7ny^ dat Ik

zagtmoedig hen en nederig van berte: en gy
zult riifï vinden voor uwe zielen.

Want myn jok is zagt ^ en myn laji is

ligt. Matth: XI. v. 29 en 30. Op
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Op Figuur XLIX.

VV ^^ was de groote meefler klein!

Hoe zouden \\7 't van Hem niet leeren?

Hy maakt het vitile fchoon en rein.

Weg hovaardy en ydele Eere.

Joan: XIII. vers 3-8

I ezus ijoeetende dat de Vader Hem alle din-

^ gen in de handen gegeeven hadde^ en dat hy

van God uitgegaan 'ujas^en tot God henen ging ^

Stond op van het Avondmaal ^ en leide [ zy-

fie^l kleederen af^ en neemende èen linnen

doek^ omgordde Hem zeken.

Daar na goot Hy 'uoater in V bekken\ en

hegon de voeten der difcipelen te voaffchen , en

af te droogen met den linnen doek , daar me-

de Hy omgord 'vvas.

Hy dan kwam tot Simon Petrus^ en die

zeide tot Hem^ Heere zult gy my de voeten

vjalfchen ?

Jezus antwoordde en zeide tot hem , dat ik

doe weet gy nu niet ^^ maar gy zult het na
deezen verfiaan.

Petrus zeide tot Hem^ gy zult mwe voe-

ten niet waffchen in der eeuwghdd. Jezus
'antwoordde hem , indienJk u niet wajfche , gy
hebt geen deel met my.

K4 Je-
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L.

Jezus hangt aan 't Kruis.

Daarom heeft my de Vader llef^ overmits

ik myn leeven aflegge^ op dat ik het zelve

wederom fieeme.

Niemant neemd het zelve van my: maar
ik leggc het van my zelven af. Joan:X.v. 17
en i8. Op
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Op Figuur L.

oen zig de liefde gants den tooren over-

gaf.

Streek hy den dood en hel de triumpheering;

af.

jTlier geld geen fwaard in deezen flryd.

Maar liefde met zagtmoedigheid.

\jr:lyk een Schaap moetflom ter flagting gaan;

Zoo heeft het Lam zyn mond niet opgedaan.

D e hoo^^fle liefde wierd den tooren eea

tiiiccuiir

:

Zoo ftild en overwind het zoet het wran-

ge zuur.

M yn God , myn Lief, myn Jezus , hoogde
goed.

En diepfce zoet , met zoo veel liefde wonden f

Hoe doril myn ziel , na 't heilig Heemels bloed;

Op dat in my de tooren word verflonden.

K 5 Des
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I j 27: leevens Yoïï^i hei-fleld der zonden kwaal;

ó Dood en Hel! waar is uw zegenpraal?

6 J_ yj[ orgeniler van d' allerfchoonflen dag,

Wat blinkt gy klaar voor die in 't duifier lag!

Hoe word, hoe word in Eeuwigheid vol-

preezen

,

De liefde die gy Adam hebt beweezen!

Xj'od woeg zyn liefde en zyn gerigt,

En ziet het laarile viel te ligt.

ó I ezus I hangt ^j zoo , om mynent wil vol

^ fmerten

,

Geklonken aan een kruis? dat aller Eng'lenherten,

Van weemoed fmelten! Och! waar berg ik,

myn gezigt,

Van fchaamte; daar een I^uis, een tegenfpoed,

hoe ligt,

Hoe min het is , my veel te fwaar valt om.

te draagen!

2oo wreev'len dienftknegt kan zyn mecller

niet behaagen. Rom:
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Rom: VIII. vers 1-4.

00 is''er dan nu geen verdoemenis voor

de geenen die in Chrïftus Jezus zyn^ die niet

na den vkefe 'wandelen^ maar na den

Geeft,

Want de wet des Geefis des leevens heeft

my vry gemaakt van de Wet der zonde en

des doods.

Want het geene de Wet onmogelyk was^
dewyle zy door het vlees kragtloos was ^ heeft

God^ zynen Zoon zendende in de gelykheid des

zondigen vleefes , en [ dat ] voor de zonde , d&

zonde veroordeeld in het vlees.

Op dat het regt der Wet vervuld zou wor-

den in ons ^ die niet na den vleefh wandelen^

maar na den Geeft,

I Kor: L vers 23 en 24.

Wy prediken Chriftus den gekruipgdcn ,

den Jooden voel eene ergernis , en den Grieken

eene dwaasheid:

Maar haar die geroepen zyn^ helde Joo-

den en Grieken ^\ prediken wy ] Chriftus ds

kragt Gods en de wysheid Gods:

Gal: III vers 13.

Chriftus heeft ons verloft van den vloek der

Wet,, een vloek geworden zynde voor ons.

Want daar is gefchreeven^ vervloekt is een

iegelyk die aan V hout hangt. Pe_.
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LI.

De Laatfie Reden.

Noch een kleinen \ tyd^ ] en de weereïd
zal my niet meer zien: maar gy zult my
zien: want ik leeve en gy zult keven, loan:

XiV. V. ip.

Op
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Op Figuur LI.

ö 1^ troom der Liefelyke redeir!

Die, iiic den waardft' en klaarilen mond.

Zoo heilzaam afvloeid na beneden.

Op dat de Dorft verkwikking vond.

Gy liep door zoo veel honderd jaaren!

Op dat \vy ook gelukkig waarcn.

E
Matth: XXVIII. vers 16-20.

;; de elf difcipeïen , zyn heenen gegaa^i

na Galileën , na den berg , daar Jezus haar
hefcheiden hadde.

En als zy Hem zagen baden zy Hem aan^

dog zommigen twyfelden.

En Jezus by haar komende^ [prak tot

haar ^ zeggende^ my is gegeevcn^ alle magt
in Heemel en op Aarde.

Gaat dan heenen^ onder'üoyft alle de volke^

ren., dezelve doopende in den naame des

Vaders., en des Zoons ^ en des Heiligen Geefts:

kerende haar onderhouden alles vjat ik u
gebooden hebbe.

En ziet , ik hen wet u lieden alle de dagen

tot de voleindin^e der *vueereld. AmeiL

Je-
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LIL

Jezus Heemelvaardè

Ik vaare op tot mynen Vader ^ en uwed
Vader ^ en [tot'] nf^nm God^ en wwen God»

joan: XX, v. 17.

Op
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Op Figuur LIL

XJlI voerd gy uit het zigcbaar oog,

In fchyn van groote verte;

Nog zoeken wy u niet om hoog,

Maar in den grond des herten.

^S9

E
Hand: I. vers 9- ii.

n als Hy dit gezegd hadde^ wierd Hy
êpgenomen daar zy het zagen , en eene wolke

nam Hem 'voeg van haare oogen.

En alzoo zy haare oogen na den Heemel
hielden^ terwyl Hy heenen voer^ ziet^ twee

mannen ponden hy haar in 'voitte kleedinge :

Welke ook zeiden gy Galileefe mannen ^

wat flaat gy en ziet op na den Heemel?
deeze Jez^is die van u opgenomen is in den

Heemel^ zal alzoo komen ^ gelykerwys gy hem
na den Heemel hebt zien heenen vaaren.

Lucas XXIV. vers 51 en 52.

En het gefchiede als Hy ze zegende^ dat

Hy van haar fcheide^ en wierd opgenomeri'

m den HeemeL
En zy aanbaden Hen,

Veiv
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LUL

Verderf en Geneezing.

Jezus antwoordde haar^ voortvaar^ voor-

'i^aar zegge ik u^ een iegelyk die de zonde

doet , is een dlenflknegt der zonde. Joan : Vlil.

Op
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Op Figuur LUL

I J e Hoofdflad, mens in (lavemy,

Gedrukt van 's Duivels heerfchappy.

Word in haar hoogflen nood van Göde,

Genade en vryheid aangebooden,

Toan: vul vers 36.

T
jLndien dan de Zoone u zal vry gemaakt

hebben , zoo zult gy 'waarlyk vry zyn.

Hebr: II. vers 3.

Hoe zullen zvy ontvlieden^ indien wy op

zoo grooten zaligheid geen agt neemen? de-

vjelke^ begonnen zynde verkondigd te worden^

door den Heere , aan ons bevefligd is geworden
van de geenen .die [ hem ] gehoord hebben*

En vers 14-16.

Op dat Hy door den dood te niete doen

zoude den geenen die V geweld des doods

hadde^ dat is den duivel \

En verloffen zoude alle de geenen die met
vreeze des doods door al [haar'] leeven der

dienftbaarheid onderworpen waren,
JVant waarlyk Hy neemt de Engelen niet

aan^ maar Hy neemt het zaad Ahrahams
aan, L Door
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LÏV.

Door LiefHe getrokken.

Trek my^ wy zullen u na hopen. Hoogl: I.

vers 4.

Of
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Op Figuur LIV.

JL/ e liefde Jezu trekt ons voort.

Om op zyn Heilig fpoor te loopen;

En zoo te komen daar men hoord.

Ter plaatze heerlyk, boven hoope;

Terwyl 't gemoed verkwikking had^

Uit zyn hoogwaardig wierook vat.

Merkt op.

w ie op den voorgang Chüfti let,

In 't Heilig fpoor van zyne treeden;

Den voet in zyne voetitap zet.

Die gaat naar 't land van Eeuw'ge vreede,

JL/ ie 't aards vertreed met voet by voet.

Verheft het reukwerk van 't gemoed.

L s Jo-
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Joan: VIII. vers 12.

D \e my volgd zal in de duljlernis niet

"xandelen.

En Kapittel XV. vers 9 en 10.

Gelykervoys de Vader my Hef gehad heeft ,

hehhe ik ook u lief gehad: hlyft in deeze my-
ne liefde^

Indien gy myne geboden bewaard^ zoo zult

gy in myne liefde blyven: gelykernjoys ik de

geboden mynes Vaders bezvaard hebbe , en bly-

ve in zyne liefde.

PvOm: vul vers 35-39.

Une zal ons fcheiden van de liefde Chrlftl?

verdrukkhge of benauvjdheid^ of vervolglnge^

of honger^ of naaktheid^ ofgevaar^ offvjaani?

(^ Gelyk, gefchreeven Is ^ 'voant 'om uvjent

wille worden wy den gantfen dag gedood:

wy zyn geagt als jchaapen der fagtlnge. )
Maar In deeze alleji zyn wy meer als over-

winners , door hem die ons lief gehad heeft,

ïVam ik ben verzekerd dat nog dood^ nog

keven ^ nog engelen^ nog overheden^ nog mag-
ten^ nog tegenwoordige ^ nog toekomende din-

gen.

Nog hoogte, nog diepte, nog eenlg ander

fchepzel ons zal konnen fcheiden van de liefde

Gods
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Gcds^ ivelke is in Chrifius Jezus onzen Heere»

2 Kor: V. vers 14 en 15.

De liefde van Cbriftus dringt ons:

Als die dit oordeelen^ dat indien een voor

allen geftorveu is , zy dan allen geflorven

zyn. En hy is voor allen geflorven^ op dat

de geenen die keven ^ niet meer haar zelven

zouden leeven , maar dien die voor haar ge-

florven en opge'joekt is,

I Tim: I. vers 15 en 16.

Dit is een getrouvj 'vooord^ en aller aan-
neeminge waardige dat Cbriftus Jezus in de

weereld gekoomen is om de zondaaren zalig

te maaken^ van welke ik de voornaamfte ben.

Maar daarom is my harmheriigheid ge-

fchied^ op dat Jezus Cbriftus in my ^ die de.

voornaamfle hen^ alle \^zyne'\ lankmoedigheid

zoude hetoonen^ tot een voorbeeld der geenen
die in Hem gelooven zullen ten Eeuwigen
leeven,

I Joan: il vers 6,

D;<? zegt dat hy in hem hlyft^ die moet
Dok zelve alzoo wandelen

^
gelyk hy gewan-

deld heeft,

L 3 Ste-
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LV.

Stephanus Gelteenigd.

En zy fleenigden Stephanum^ aanroepende.^
en zeggende^ Heere Jezus onpvangmynenGeeft[
Hand: VU. v. 59.

Op
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Op Figuur LV.

it fchaap van Chriflus ftal en weide ^

Kwam dus des lighaams dood te lyden,

Terv\7l zyn koflelyke ziel,

Die in de liefde Jezu brande.

Gereed met uitgcdrekte handen

,

Zyn herder t^ huis in de armen viel,

Qetrowjj en Standvaflig.

J_ye waarde Booden van den Heere,

Die in de groote weereld ilad.

Het volk den weg des heemels leeren

,

Van 't breede tot het fmalle pad;

Sehoon die een kwaaden loon behaalen,

God zal haar trouwen dienfl betaalen.

i ^ us is het Chriftelyke zaad.

Voor zyne bloem en edele vrugten,

L 4 Van
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Van wreevelmoed beloond mee kwaad.

Tot dat zy 't eindeling ontvlugtten;

En kwamen van 't gevangen huis,

In de Eeuw'ge vryheid zalig t'huis.

Onbekend^ 'Onbemind,

\_J Q opregtigheid en waare deugd.

Die gaarn 't Eeuwig heil begingen,

Z}Ti in de Stad van 's weerclds vTeugd,

Befpottelyke vreemdelingen

;

Maar als zy zyn door deezen druk.

Ontmoet haar eer en groot geluk.

Matth: V. vers ii en 12.

jE^altg zyt gy als u
\_
de menfen ] fmaden^

en vervolgen,, en liegende alle kwaad tegen

u fpreeken^ om mynent wille.

Verblyd en verheugd [ ^/, ] want uw loon

£ is ] groot in de heemelen : want alzoo heb-

ben zy vervolgd de Propheeten^ die voor u

[ geweeft zyn» ]

Lu-
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Lucas XIII. vers 34.

Jeruzalem^ Jeruzalem^ gy die de Propheeten

doodtt^ en fteenigd die tot 11 gezonden zyn^

hoe menigmaal hebbe ik wxe kinderen "jjillen

by een vergaderen , gelyker-wys een benne

haare kiekens onder de vleugelen [vergaderd^']

en gy Heden hebt niet gewild?

Joan: XII. vers. 25.

Die zyn leeven lief heeft ^ zal het zelvt

verliezen: en die zyn leeven haat in deeze

iveereld^ zal het zelve bevjaaren tot bet eeu-

iJüize leeven.

En Kapittel XV. vers 18 en 19.

Indien 11 de iveereld haat^ zoo v:eet dat
zy my eer dan u gehaat heeft.

Indien gy van de 'v:eereld vjaart ^ zoo zou-

de de weereld het haare lief hebben : dog om
dat gy van de vueereld niet zyt^ maar ik u
uit de 'weereld hebbe uitverkooren ^ daar-
om haat u de vjeereld,

Openb: XI. vers 8.

En haare doode lighaamen [ zullen liggen']

op de ftraate der groote ftad^ die geeftelyk

genaamt voord Sodoma en Egiptus^ alwaar
ook onze Heere gekruift is,

L < De
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LVI.

De Nodige Wapenrufling.

Maar wy dk des daags zyn^ laat ons nug-
teren zyn^ aangedaan hebbende de Borftw^-
pen desgeloofs , en der liefde^ en [ tot ] een Helm ,

Je hoope der Zaligheid, i ThefT: V. v. 8.

Op
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Op Figuur LVI.

JL/e vyand ziet met nydige oogen.

Wanneer de Chridelyke held,

Met alle deugden aangetoogen,

Zig in de Wapenruftiiig field.

JL Jlet Weerelds Ryk is weinig waard,

Gehaald ten fwaarden en ten vuure;

Maar 't geeflelyke heiden fwaard.

Behaald een Ryk van eeuwig duuren,

Z'^t op uwe Hoede,

eefl vry omzigtig in uw gangen.

Men zoekt u tot een fiaaf te vangen.

D us moet de ondeugd op den loop,.

Voor 't fchrikken van geloov en hoop.

L aat and'ren ftryden op der aarde.

En om den weereldlyken ftaat;

Eer.
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Een koningryk van Jaagc waarde,

Wyl 't zyn beheerfcher haail ontgaat.

Wy houden ons van zulks ter zyden,

En vegten niet om 't aardfe flyk,

IMaar willen om den Heemel Hryden,

Dat onbeweeg'lyk koningryk.

Ps: CXLII. vers 3-6.

I k flortte myne klagte uit voor zyn aan-

gezigte : ik gaf te kennen voor zyn aangezig-

te myne henawivdheid.

Als myn geeft in my overftelpt vjas^ zoo

hebt Gy myn pad gekend: zy hebhen my ee-

nen ftrik verborgen op den weg dien ik gaan
zoude.

Ik za^ uit ter re^terhand^ en ziet zoo was
daar niemant , die my kende , daar was geen

ontvlieden voor my : niemant zorgde voor my-

ne ziele.

Tot u riep ik^ 6 HEERE: ik zeide^ gy
zyt myne toevlugt^ myn deel in '/ land der

leevendigen.

Ps: CXXIV. vers 6-8.

De HEERE zy geloovd^ die ons in haart

tanden niet heeft overgegeeven tot eenen roof.

On-
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Onze ziele is ontkomen als een vogel ^ uit

den ffrik der vogehangers ; de fïrik is gebro-

ken^ en ivy zyn ontkomen.

Onze hiilpe is in den naame des HERREN^
die heemel en aarde gemaakt heeft.

Spreuk: XIV. vers 27.

Be vreeze des HEEREN is eene fprinkader

des Ieevens , om af te wyken van de flrikken

des doods,

Matth: XI. vers 1 2.

En van de dagen Joannes des Doopers tot

nu toe^ ivord het koningryk der heemelen ge^

voeld aangedaan^ en de geweldigers neemen
het zelve met geweld,

I Petr: I. vers 14 en 15.

Als gehöorzaame kinderen^ en vjord niet

gelykvormig den hegeerlykheden , die te vooren

in uwe onivetenheid waaren.

Maar gelyk Hy die u geroepen heeft hei-

lig is., \_^oo'\ word ook gy zelve heilig in al

[uwen'] wandel.

Wat
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LVIL

Wat is 'c x^ardfe'?

HEERE^ maak iny trxe vjegen bekend;

leer my uwe paden, Pf: XXV. v. 4.

Op
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Op Figuur LVII.

VV ^g weereld met uw ydelheid.

Wel waardig om te haaten;

Gy heb: ons lang genoeg verleid,

Wy willen u verlaaren.

God bied ons beter weereld aan.

Dat moet men niet verzuimen;

AI is 't voor eerfl een fmalle baan,

Aan 'c endje zal 't wel ruimen.

Kom broeders gaan wy hand aan hand,

Wat zou ons 't aardfe luflen?

In 't allerfchoonfte Vaderland,

Daar zal men eeuwig rullen.

Dit Spoor {^p,

J^^lop aan , klop aan , hier moet gy weezen ,

ó Pelgrims! met uw lailig pak;

Baard u deez' gang wat ongemak,

Zyn eind' aal u met ruU geneezen. Al
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^Jj^l vald de weg wat hoog en fleil.

Men doet het om een Eeuwig heil.

't 1:s (Broeders) hier geen tyd van rufien

;

Te vroege ruil fleept onruH agter aan;

Het voortgaan moet ons nog wat iuften.

Tot dat de weg is veilig afgedaan.

L aat los, laat los, ó Hels gefpuis,

Wy willen met geweld naar Huis.

Gaai: maar voort.

^J'een helfe magt kan ons beletten,

De Pelgrimagie voort te zetten.

Keer af,

X^ u Pelgrim voort, niet langer gaapen,

Na fcberpe lift en fchoonen fchyn;

Voor by gaan is een heilzaam wapen,

Veraf is goed voor kwaad fenyn. Hhr
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Hier voorhy,

I J e breede weg ^ dien gy hier ziet,

Geeft korte vreugd, en lang verdriet.

Hos Onhedagt!

XJLl gaat het fpoedig na de Hel,

Nog gaat het aards gezindheid vireli

2y keerd haar oog van 't laatfle ende.

En agter komt 'er wat 'er kom'

;

Zy gaat haar gang en ziet niet om.

Maar naderd vrolyk tot elende.

Ps: XXV. vers 8-10.D e HEERE is goed en rcgt: daarom
zal hy de zondaars onderwyzen in den weg.
Hy zal de zagtmoedige leiden in '^ regt;

en Hy zal de zagtmoedige zynen weg keren.
Alle paden des HEEREN zyn goedertie-

renheid^ en waarheid; den geenen^ die zyn
verbond en zyne getuigenijjen bcwaaren.

Spreuk: XV. vers 24.

De weg des leevens is den verftandigen na
hoven ; op dat h'^ afwyke van da helle henee-
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LVIIL

De Boete^

T^^ant de droefheid na God werkf eene orr

berouwelyke bekeerin^ tot zaligheid: maar de

droefheid der 'voacrdd VJ&rk$ den dood. a Cor-

Vll^ \QU IQ,
op
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Op Figuur LVIIL

IJ uk neder, door de Poort van boete,

AI die de Pelgrims weg aanvaard;

Met goed geloov, en hoop gepaard.

Die zullen u den weg verzoeten*

Qy ^^^^ g^^n nood.

J[VJL^ar voon, maar voort, hy zal niet vallen

Die u zoo zeer vervaarlyk drcigd;

De Hand die gy ter hoede krj^gd,

Voerd nog de flerkfle magt van allen.

Matth: V. vers 4.

alig [2;j'«] die treuren: ixant zy zul-

len vertrooji vjorden*

Marc: I. vers 15.

ï)e tyd is vervuld^ en het Koningryke Gods

naby gekomen : bekeerd u en geloovd het

Euangelium,

M 2 Weeft
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LIX.

Weeft de Minfte.

Hovaardigheid is voor de verhrekinge ; en
hoogheid des geefies voor den val.

Het is heter nederig van geefïe te zyny met
de zagtmoedigen; dan roof te deelen met de
bovnardigen. Spreuk: XVI. v. i8 en 19.

Op
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1

Op Figuur LIX.

W il grootsheid uit uw weg niet wyken;

Ootmoedig zyn, by lang geduld.

Gaat met de overwinning (b^'ken,

En word met vreede en ruil vervuld.

D
Sprf.uk: XV. vers 33.

e "jreeze des HEEREN is de tugt der

'ivysbeid: en de nederigheid [_gaat'\ voor de eere.

Jacob: IV. vers 6.

Qod wederftaat de hovaardigen , maar den

nederigen geeft hy genade,

I Petr: IV. vers 14 en 15.

Indien gy gefmaadigd ivord om den naame
van Chriftus , zoo zyt gy zalig : want de geeft

der heerlykheid en [ de Geeft ] Gods ruft op

u: wat haar aangaat^ hy word wel gelas-

terd^ maar wat u aangaat^ hy word ver-

heerlykt.

Dog dat niemant van u lyde als een dood-

flaager ^ of dlef^ of kwaaddoender ^ ofte als

een die hem met eens anders doen bemoeid,

M 3 W>t
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LX.

Wat i3 'er aan?

Indien V mogelyk is , zoo veel in u is , houd

vreede met alle menfen.

Wreekt u zehen niet beminden: maar geeft

den toorne plaatze, JVant daar is gefcbreeven^

My [ komt ] dewraake [ toe: ] ik zal V vergelden^

zegt de ffeercRom: XU. v. iSeni^. Op
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Op Figuur LX.

I vaat gaan de mantel, 't kan niet fchaaden;

Voldoet des wyzen Meellers raad:

Hy word met Heemels goed bekaden
5

Die 't aardfe door de deugd verlaat.

Matth: V. vers 40 en 41.

E n zoo iemand met u regten wil^ en u-

voen rok neemen , laat hem ook den mantel.

En zoo wie tt zal dwingen een myle ft

gaan^ gaat met hem twee ^mylen, J

Hebr: X. vers 34.

fFant gy hebt over myne handen medelyden

gehad ^ en de roovinge uw^r goederen met
blydfchap aangenomen^ weetende dat gy hebt

in u zelven een beter en hlyvend goed in de

heemelen,

Vjeen koper fchild nog flaalen fwaard

Zou deezen Vyand doen vertzaagen;

Maar trouw geloov, met deugd gepaard.

Kan hem ontmoeten en verjaagen.

M 4 >
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Jacob: IV. vers 7.

00 onderwerpt u dan Gode: weder/laat

den duivel^ en hy zal van u vlieden.

I Petr: V. vers 8.

Zyt nugteren^ [^en ~\ waakt: want uw te-

genparty de duivel gaat om als een brie--

fchende leeuw ^ zoekende wien hy zoude me-

gen ver/linden.

w Niet bloedeloos.

at moet een Pelgrim al paflèeren.

Door 't wilde, woefte en vreemde land;

Maar houd hy zig aan Godes hand.

Zoo kan 't zyn vroome ziel niet deeren,

D Ps: CXVI. vers 3 en 4.

e handen des doods hadden my omvan-t
gen^ en de angjien der helle hadden my ge-

troffen: ik vond benauwdheid en droefenife.
Maar ik riep den naam des HEÈREN

aan^ [zeggende^'] ach HEERE^ hevryd my-

f^ zide.

?$5
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Ps: XXUL vers 4.

Al ging ik ook l^T' ^S'^i dal der fchadwwe
des doods , ik zou geen k-waad vreezen , want

gy zyt met my; iivj Jïoky en uw fl^fy die

vertrooflen my.

Het zal wel gaan^

J\\ gaat het water aan de lippen.

Het mag den vroomen tog geen kwaad;

Hy zal 't gevaar en 't kwaad ontglippen.

Die op den grond der vroomheid ilaat,

Ps: LXIX. vers 16.

' aat my de watervloed niet overffroamen^

en laat de diepte 7ny niet verflinden : nog
laat de pit zynen mond over my niet toejluï'

ten,

Ps: XCIIL vers 3 en 4.

Be rivieren verhefen^ ó HEERE^ de ri-

vieren verheffen haar hniifcn : de rivieren ver-

hefen haare aanftootinge:

[ Dog ] de HEERE in der hoogte is ge-
weldiger^ dan het bruifen van groote wate-
ren^ [dan ] de geweldige Naaren der zee.

M § Het



xSj5 Het OVERVLOEIJEND

LXI.

Het naderd.

Maar Jeruzalem dat hoven. is ^ dat ïs vry^

^k is onz^r aller moeder. Gal: IV. v. 26.

op
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Op Figuur LXI.

VV y zien Jeruzalem van veere.

Door middel van Geloov en Hoop,

Die fchoonc ftad van ons begecren.

En \ hooge doel van onzen loop.

ó JL elgrims na de flad van \Teede;

De vlugge tyd maakt wyde treeden»

I eruzalem , ó Ichoonc Bruid

!

Hoe gaat m^ai herte tot u uit.

Eïndllng en ten Laatjïe.

JL/^ie zig de Reis had voor genomen^

Is na veel treeden voord en voord.

Ten laallcn aan het eind gekomen,

Ter plaats van ruft, daar hy behoord»

Het eind goed^ al goed,

\JJ*y vreemdelingen op der aarde,

. Die uwe Pelgrimagie doet, N:i
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Na eene ftad van hooge waarde.

Een (lad vervaild met Eeuwig goed;

Getrooll u 't fwerven en vermoeijen.

Uw vreede en ruft zal eindeloos bloeijen,

D
Hebr: XI. vers. 9 en 10.

oor V geloove is hy een hvjjoondcr geweefl

in het land der beloften^ als in een vreemd

[ land^ ] en heeft in tabernakelen gewoond
met Izadk en Jacob^ die mede erfgenaamen

vjaaren derzeker belofte.

Want hy verv^agtte de fiad die fondamen-

ten heeft j vjelkcr konfienaar en bouwmeefter

God is.

En vers 13-16,

Deeze alle zyn in V geloove gefiorven , de

beloften niet verkreegen hebbende^ maar heb-

hen dezelve van verre gezien , en geloovd^ en

omhelft^ en hebben beleeden dat zy gaflen en

vreemdelingen op der aarde vjaren.

Want die zulke dingen zeggen^ betoonen

klaarlyk dat zy een vaderland zoeken»

En indient zy dies [ vaderlands j gedagt

hadden van vjaar zy uitgegaan vjaren^ zy

^êuden tyd gehad hebben om weder te keeren:

Maar
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Blaar nu zyn zy begeeri^^ na een heter ^

dat is na het Heemelfe ; daarom fchaamd
hem God haarer niet ^ om haar God genaamd
te worden : v:ant hy hadde haar een ftad
bereid.

En Kapittel XII. vers 22.

Maar gy zyt gekomen tot den berg Sion^

en de ftad des kevendigen Gods^ tot het hee-

melfe Jeruzalem^ en de veele duizenden def
Engelen.

Openb: XXI. vers 1-4.

En ik zag een nieuwen heejnel^ en eene

nieuwe aarde. Want de eer[Ie heemel^ en de

eer[Ie aarde was voorbygegaan^ en de zee

was niet meer.

En ik Joannes zag de heilige [iad , het

nieuwe Jeruzalem^ nederdaalende van God
uit den Heemel^ toebereid als eene bruid ^ die

baaren manne vercierd is.

En ik hoorde eene grooote [lemme uit den
heemel^ zeggende,, ziet de tabernakel Gods is

hy de menfen^ en hy zal by haar woonen^

en zy zullen zyn volk zyn^ en God zelve zal

by haar^ en haar God zyn,

Ên God zal alle traanen van haare oogen

afwi[Jen , en de dood zal niet meer zyn : nog

rouwe ^ nog gekryt ^ nog moeite zal'er meer
zyn: want de eer[le dingen zyn weggegaan^
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LXII.

De Belegering des Herceii*

_ v- ^ ^-^^^
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Op Figuur LXIL

V leid u der (langen lifl aan \ oor,

Sluit toe de poort
,
geef geen gehoor.

j y e geed-flad, daar veiraad in legt^

Word de overgaaf fteets aangezegd:

Maar hy, die komt met zoet beleezen^

Voor de ooren van des henen dewr,

Word door den wyzen gouverneur;

Ook dag aan dag weer afgeweezen.

Spreuk: IV. vers 23*

JCy ehoed 11 herte hoven al dat te hevoaaren

is\ want daar uit zyn de uitgangen des leQ"

vens,

JL JLet leger aller ydelheid^

Dat voor de flad des herten leid.

Om die tot zyn bezit te winnen^

Breekt, onder vrolykheids trompet,

Met
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Met zynen ftormbok aan gezet.

Ter poorte veeier ooren binnen.

\ jtjy dat men vleije of dat men dryg%

Wy dienen niet in 's weerelds kryg.

Om min dan niet daar af te draagen

;

Maar leggen \ aan op beter buit.

En keeren eenen v}^and uit.

Die 't Eeuwig heil ons zoekt te ontjaagen*

H
Ps: XVIII. vers 33-35.

eit is God^ die my met krdgt omgord^
en hy heeft mynen weg volkomen gemaakt.
Hy maakt myne voeten gelyk ah der hin-

ilen^ en Hy field my op myne hoogten,

Hy Icerd myne handen ten firyde , zoê

dat een {laaien hoog met myne armen ver^

hroken is*

I Kor: XVI vers 13.

PTaakte^ jlaat m het getoovj houd u man*
lyk^ zyt flerké

Eph?
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Eph: VI. vers 10-17.

P'oorders myne Broeders^ word kragtig in

den Heere ^ en in de fïerkte zyner magt,

Doet aan de geljeek wat enruftinge Gods^

cp dat gy kond (laan tegen de iifiige omlei*

dingen des duivels.

Want wy hebben den jïryd niet tegen vlees

en bloed ^ maar tegen de overheden., tegen de

magten., tegen de ge-vjeldhebbers der weereld^

der dtnflernijje deezer Eeuwe , tegen de geefie*

lyke boosheden in de lugt.

Daarom neemt aan de geheele wapenruflin*

ge Gods., op dat gy kund wederfaan in den

hoozen dag., en alles verrigt hebbende., /laan--

de hlyven.

Staat dan , uwe lenden omgord hebbende

met de waarheid., en aangedaan hebbende de

horflwapen der geregtlgheid.

En de voeten gejchoeïd hebbende met bereid-

heid des Euangeliiims des vredcs.

Boven al aangenomen hebber:de den fchild

des geloofs ., met welken gy alle de vuur
i
ge

pylen des boozen zidt kunnen uitblujfen.

En neemt den helm der zaligheid en het

zwaard des Geefles , het welk is Gods woord.

N Breed
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LXIIL

Breed na 't SmaL

De haane der tpregten is van het kwaad
af te wyken: hy behoed zyne ziele ^ die zy*

mn weg bewaard. Spreuk: XVI. v. 17.

Op
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Op Figuu LXllL

JL/e Heilziigt, aan geloovens hand.

Word op haar voorgenomen wegen.

Van Vlees en Weereld aangerand,

Op dat het Heil niet werd verkreegen;

Maar Wysberaad acht hen als niet.

Om 't goed dat hy van verre ziet.

4 Boek EsDRA Cap: VII. vers C-^,

E< ene fïad is gehouvüd en gelegen in een vlak

veld: en is vol v an allerleit goederen.

De ingang is enge^ en op eene feilte gele*

gen^ alzoo dat 'er ter Rechter 2yden i'uur is^

en ter Linker zyde een diep vcater

:

TuJJen die nu is alleen een jnial Pad geleid%

Ttamelyk tujfen V vmtr en V 'water ^ alzoo

dat op het pad niet meer dan een mens tef-

fens gaan kan.

Indien nu deeze fad iemand tot eene Erve
gegeeven ^imerde^ en hy nooit bet voorgefielde

gevaar zoude doorgaan , boe zal hy zyne
Erve verkrygen?

N s De
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De Helper Is getrouw,

JL/e Hoogfle geeve ons kragt en moedy

Op dat wy nimmermeer vertfaagen,

Voor Goliiid in vlees en bloed.

Die ons lloutmoedig uit komt daagen;

Maar dat zyn hoogmoed voor ons vaH%

In 't Hrydperk van dit weerelds dak

V
I Sam: XVII. vers 37.

oorder zelde Davld^ de HEERE^ die

my van de hand des Leeuws gered heeft ^ en

uit de hand des Beirs ^ die zal my redden

uit de hand dezes Philtfyns; doe zeide Saul

tot Davidy gaat henen ^ en de HEEUE zy

met u.

Ps: CXVIII. vers 6 en 7.

De HEERE is hy my ^ ik zal niet vree*

zen^ wat zal my een menfe doen?

De HEERE is hy my onder de geenen

die my helpen: daarom zal ik \_mynen lufl^

zien aan de geenen die my haaten»

Matth^
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Mat TH : X. vers 17-20.

Wagt u vGor de menfen: want zy zullen

u overleveren inde Raadsvergaderingen ^ en in

haare Synagogen zulLn ze u geefelen.

En gy zult ook voor Stadhouders en Ko-

ningen geleid ivorden^ om mynent wil^ haar
en den Heidenen ter getuigenijje.

Dog 'üoanneer zy u overleveren^ zoo zult

gy niet bezorgd zyn , hoe of wat gy fpreekctt

zult. Want het zal u m dezelve uure ^e^ee--ö'-ö'

ven worden^ wat gy /preeken zult.

Want gy zyt niet die [preekt ^^ maar \ V
is'\ de Geeft des Vaders die in u [preekt.

Luk AS XXIL vers 29.

Ik verordineere u het Koningryk^ gelyker-

wys myn Vader my \_dat'\ verordineerd heeft.

2 Timoth: III. vers 12.

En ook allen die Godzaliglyk willen leeven

in Chriftus Jezus , die zullen vervolgd worden»

N 3 Dê
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LXIV.

De VergenoegzaamheiA

Cy zult niet Stelen. Exod: XX. v. 15.

op



H E R T E. iQ^

Op Figuur LXIV.

VV ie Vergenoegzaamheid kan leeren.

Op vvaare Vreeze Gods gegrond,

Schuildvoor den Pyl van 'c vals begeeren.

Op dat zyn ziel niet word gevfc^ond.

D ie zig dus geefc op avontuur.

Heeft zyviQ dingen veel te duur;

De grove dievery is fchande.

Dog elk geeve acht op fynder graad;

Het Oog dat over alles gaat ,

Dat ziet zeer nauw op ieders handen,

Rom: XIII. vers. 9.

VV ^^^ ^^^t Sy ^^^^ S^^^ overfpel docn^

gy zulf niet dooden^ gy zult niet (leien ^ gy
zult geen valfe getuigeniffe geeven , gy zult

niet hegeeren , en zoo daar eenig ander gebod

is^ word in dit woord als in eene hoofdfommt

hegreepen^ [namelyk] in dit ^ gy zult uwen

naaflen liefhebben, gelyk u zelven.

N 4 De
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LXV.

De Zagtmoedigheiii

Zalig zyn de Zagtmoedigen : vjam zy zul-
len bet Aardryk beërven. Matt: V. vs. 5.

Op
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Op Figuur LXV.

agtmoedighcid , 6 helden zwaard!

Dat korte dolheid kan verdryven

,

En ons voor broeder-moord bewaard,

Gy moet ons wapen zyn en blyven.

\ J q mens, die anders \ leeven fpaard,

In Woede en Razerny ontHooken

,

Loopt tegen Bus en Spies en Zwaard,

DaarLyfen Leeven word verbroken';

Maar om het Loon der Zaligheid

,

En voor den allerhoogden Koning,

Is hy flaphertig tot é.Qa firyd.

En dekt zig toe met veel verfchooning.

w I Ioan: IIL vers ii en 12.

ant dit is de verhondinge , die gy van
den beginne gehoord hebt ^ dat wy maikand^-
renzouden lief hebben.

ISiet gelyk Cain [ die ] uit den hoozen was^
en zynen broeder dood floeg. En om wat oor-

zaake floeg hy hem dood? Om dat zyne 'u:er-

ken boos v:aaren , en zyns broeders , regfoaar-
^ig' N 5 Hec
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LXVI.

Het Gerigte,

Gy zult ^een andere Goden voor myn aan-
gezlgte hebben. Exod; XX. v. 3.

Op
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Op Figuur LXVI.

_| y ie hier dus voor 'c gerigte (laat,

Is Gierigheid en Eigebaar,

Een Bondgenoot der grove zonden.

Hy deed zyn Evennaailen niec

Gelyk hy wil dac hem gefchied;

Des ftaat hy oolc ter ftraf gebonden.

JLj[ et leelyk Monfler 't geen gy ziet,

Dat Zeven hoofd'ge zonden hiet,

Verklaagd van 't Overtuigd geweeten.

Staat voor de Regtbank van het hert;

Op dat het daar veroordeeld werd.

En lüt des Leevens regt verfmeeten.

D us fpoort de Vlyt in 's Herten Stad,

Waar al 't gebroed der zonden loopen

,

Op dat beraad haar vang en vat

Ter plaats daar zy was ingefloopen.

^

Di£
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JL^it Monfler wil de zonde zyn.

Gemaskerd met een fchoonen fchyn ;

Maar die haar wel te regt bezagen,

Beflaan haar op de vlugt te jaagen.

M
I Kor: XL vers '32ó-

aar als wy geoordeeld worden^ zoo vjor-

den iXjy van den Meere getugtigd^ op dat wy
met de vjeereld niet zouden veroordeeld wor-

den.

I Joan: I. vers 8- lo.

Indien wy zeggen dat wy geen zonden

hebben^ zoo verleiden wy ons zelven^ en ds

waarheid is in ons niet.

Indien wy onze zonden helyden^ Hy is ge-

trouw en regtvaardige dat Hy ons de zonden

vergeeve^ en ons reinige van alle ongeregtig-

heid.

Indien wy zeggen dat wy niet gezondigd

hebben^ zoo maaken wy Hem tot een leuge-

naar , en zyn woord is niet in ons.

i Joan:
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I Joan: U. vers i.

Myne hinderkens^ ik fchryve u deeze din-

gen^ op dat gy niet zondiget^ indien iemant

gezondigt heeft wy hebben eenen voorfpraak by

den Vader^ Jezus Chriftiis den rechtvaardigen'

En Kapittel III. vers 8.

Die de zonde doet is tut den duivel: want
de duivel zondigt van den beginne. Hier toe

is de Sone Gods geopenbaard^ op dat hy de

'perken des duivels verbreeken zoude.

Na Regt en Reden.

X_J e Oude Mens, der zonden knegt,

Aan Satans keten vaft gehegt.

Van 't Zedige gemoed mispreezen.

Dat regt op zyne Leden ilaat.

Word voor den Stoel van wys beraad

Als een Misdaadige venvezen.

D
Begeerte tot Goud,

ie Goud zoekt meer dan God , met een

begeerig zugten.

Maaid Rook en Smook voor Vrugten.

Wat
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w at word 'er al met vlyt gewroed

Om een gedeelte Weerelds goed,

Dat tog den Worm niet kan vernoegen

Al viel hem door 't Geluk ten deel

De gantfe Weereld in 't geheel;

Dies moet men om wat anders ploegeno

B y Beelden - dienft word ook geteld

De Gierigheid en zugt tot Geld;

Voor 't Heiligdom zo boos en fnoode!

Dat dan het Chriflelyk gemoed,

Zig voor het Heidendom behoed,

Van deeze en and're vreemde Goden.

Matth: VI. vers. 19 -2 f.

V ergaderd u geen fchatten op de aarde ^

daarze de motte en roeft verderft^ en daar

de dlez-en doorgraaven en ftden.

Maar vergaderd u fchatten in den HeemeU
daarze nog motte nog roeft verder -t , en

daar de dieven niet doorgraaven^ nog ftelen.

'PVant
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fTant i^aar uw fchat is , daar zal ook

uw harte zyn.

En Kapittel XVI. vers ïi6.

Watit wat hatet een menfe zoo hy de ge-

heele weereld gew'wd ^ en lyd fchade zyner
ziele? ofte wat zal een menfe geeven^ tot loS"

finge van zyne ziele.

6 VV aarheid, Edele kleinood!

Die Valsheid uit het hert verfloot.

Dat booze en fnoode kind der helle

;

Wie u bezit in zyn gemoed,

Beklimt een floel van Eeuwig goed;

Maar Leugen word ter Voetfchabelle.

Exod: XX. vers 16.

Gy zult geen valfe getuigenijfe fpreeken

tegen uwen naafien.

w anneer men voor een Koning flaat.

Houd overleg gewigt en maat.

Om zynen naam, naar eis, te eeren:

Be-
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Bedenk dan Mens, hoe gy altyd,

Onwankbaar tegenwoordig zyt.

Voor d' Allerhoogden Heer der Heercn.

Exod: XX. vers 7.

Vjr3? zult den naam des HEEREN
uzva Gods niet ydeïyk gebruiken: vjant ds

HEERE zal niet onfcbuldig houden ^ die

zynen naam ydelyk gebruikt»

6 jtv uiï, 6 EeiiwVc Ziele RuU!

Hoe is het afgefloovde leven.

Op uwe zoetigheid beluft,

Wyl gy volkomen Ruft zult geeven.

G
beiligd.

Exod: XX . vers 8.

edenJz des Zabbathdags , dat gy dien

Jksa: LVII. vers 2.

Be regtvaardige zal ingaan [ in ] de vrede:

zy zullen ruften op haare ftaapfleden , een

iegelyk die in zyne opregtheid gewandeld heeft.

Je-
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Jesa: LVII. vers 20 en si.

Bog de Godloozen zyn als eene voortgedre-

vene zee ! "joant die kan niet rtiflen , en haart

vjateren werpen flyk en n:ccder op.

De Godloozen^ zeld myn Cod^ hebben geen

"crede.

Jerem: VI. vers i5.

Zoo zeid de HEERE ! Jlaat op de i^egen^

en ziet toe^ en vraagt na de oude paden ^

waar tog de goede weg zy , en wandelt daar

in 5 zoo zult gy rufle z-inden voor tiive ziele.

Hebr: IV. vers 8- 11.

Indien Jezus haar in de rufi gehragt had--

de% zoo hadde hy daar na niet gefproken

van een anderen dag.

Baar blyft dan' eene ruft over voor V volk

Gods.

IVant die ingegaan is in zyne ruft ^ die

heeft zelve ook van zyne werken geritft^ ge-

lyk God van de zyne.

Laat ons dan ons benaarftigen om in dis

ruft in te gaan: op dat niet iemand in dat

zelve exempel der ongeloovigheid valle.

O D&
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LXVII.

De Heemelfe en Weereldfe wysheid.

Maar de PTysheid die van hoven ïs^ die if

ten (crfien zuiver^ daar na vreedzaam^ be-

fcheiden^ gezeggelyk^ vol van barmhertigheid

en van goede vrugten^ niet partydelyk oor"

deeknde en ongeveln/l, Jd^cob : ül. v. i/^^ Op
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Op Figuur LXVII.

\__J ^ Wysheid fchifc van 'c al en veel^»

Hec Eenig, Eeuwig befte deel.

Op dat z'er eind'loos wel afvaare;

Maar al wat anders wysheid hiet.

Dat is de regte wysheid niet;

Dit zal zig eind'ling ogenbaaren.

I

Matth: XI. vers 25 en a^.

n dien zelven tyd anfwoordde Jezus en

zeide^ ik danke u Vader ^ Heere des heemels

en der aarde , dat gy deeze dingen voor den
isoyzen en verftandigen verborgen hebt ^ en
hebt dezelve den kinderker.s geopenbaard.

Ja Vader ^ want alzoo is geweeft het wel-

hehagen voor u.

Boek der Wysh: VIL vers 24.

U'^ant de wysheid is beweeglyker dan alle

beweeginge; en vaard door ^ en gaat door

alle dingen , van wegen haare reinigheid.

Os Hoe
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Hoe geleerder^ hoe verkeerder.

\_J Q wysheid, daar de roem van zeid.

Hoc fchoon zy glinilerd op der aarde.

Die 'c keven niet tot God geleid.

Is kinderfpel van geender waarde.

D Jesa, XXIX. vers 14.

aarom ^ ziet ik zal voorts vjonderïyk

handelen met dit volk , wonderlyk en wonder-

haarlyk : want de wysheid zyner wyzen zal

vergaan^ en het verjiand zyner verftandigen

zal zig verbergen.

i Kor: ïll. vers 18-20.

Niemand hedriege hem zclven: zoo iemant

onder u dunkt dat hy wys is in deeze wee-

reld^ die voorde dwaas ^ op dat hy wys mag
worden.

Want de wysheid deezer weereld Is dwaas-
held hy God^ want daar is gefchreeven^ hy

-vat de wyzen in haare arglifflgheld.

En wederom^ de Heere kend de overleg-

gingen der wyzen y datze ydel zyn.

I KORI
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I Kor: II. vers 4-7.

En myne reden ^ en my^je prediking 'ujas

niet in vjoorden der menfelyke "ujysheid^ maar
in hetooning des geefïes en der krugt.

Op dat uw geloof niet zoude zyn in vjys-

heid der menfen^ maar in de kragt Gods,

En ivyfpreeken ivysheidonder de volmaakten

:

Dog eene wysheid niet deezer weereld^ nog der

Overften deezer weereld^ die te niet worden

:

Blaar wy fpreeken de wysheid Gods [ be-

flaande'] in verborgendheid^ die bedekt was^
welke God te vooren verordineerd heeft tot

onze hecrlykbeid ^ eer de weereld was.

En Kapittel XIII. vers 9- 11.

IVy hennen ten deele^ en wy propbeteeren

ten deele.

Dog wanneer het volmaakte zal gekomen
zyn^ dan zal het geen dat ten deele is^ ts

niet gedaan worden.

Toen ik een kind was^ fprak ik als een

kind,, was ik gezind als een kind,, overleide

ik als een kind: jnaar wanneer ik een man
geworden hen , zoo heb ik te niet gedaan het

geen eens kinds was,

ïVant wy zien nu door een fpiegel in eene

duifiere rede , maar als dan [ zullen wy zienj

aangezigt tot aangezigt: nu ken ik ten

deele,, maar als dan zal ik kennen^ g^lyk

aok ik gekend hen,

O 3 Hei
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LXVIII.

Het heemelfe voor 't aardfe.

Jezus antwoordde en zeide tot hem^ zoo
kmant my Hef beeft ^ die zal myn woord be-

waaren: en myn Vader zal hem lief hebben
en wy zullen tot hem komen en zullen woo-
ninge by hem maken. Joan ; XIV. v. 23. Op
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Op Figuur LXVIII.

J_^ e arm, die 'c hert den Hcere opdraagd.

Word kragcig door geloov en hoope

Gefleimd, en heilzaam onderfchraagd;

Tot dat haar tyd is weggeloopen,

Met alJes wat de voet verfliet;

Maar heemels goed ontdraagt hy nieCc

Maak plaats.

VV ^S weereld met uw flange lift.

Van 't edele geloof vertreeden;

Gy hoord niet in der zielen kili

Leg uit het herte daar beneden.

Op dat 'er plaats en ruimte zy.

Voor hem die 't huis diQ$ levens bouwde;

Of anders gaat zyn gunfl voorby.

Van by u zyn verblyf te houden.

O 4 Ver-
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W y zien den Zaal'gen Heemel open,

Hoe wel niet met een fchouwend oog.

Maar door 't geloof en in de lioope,

Tot dat de geed het lyf ontvloog.

ó! Zaal'ge heemel hoog van waarde.

Wat is hy wys en welgezind,

Die u , voor deeze fnoode aarde

,

Omhelfd, en hertelyk bemind.

I
Eph: IV. vers £1-24.

f7dlen gy maar hem gehoord hebt ^ en door

hem geleerd zyt^ gelyk de ij:aarheid in Je-

zus is:

[ Te weeten ] dat^ gy zond afleggen^ aan-

gaande de "coorige ivandelingen^ den ouden

mens^ die verdorven word door de hegeerlyk-

held der verleidinge:

En dat gy zoud verniewvcd worden inden

geeft uives gemoeds^
En den nieuwen mens aandoen^ die na

God gefchapen is in waare regtvaardigheid

en heiligheid.
""

Phi-
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Philip: IV. vers 19 en 20.

Dog myn God zal na zynen rykdom ver-

vullen alle ircue nooddruft^ in heerlykheid,

door Cbriflus Jezus.

Onzen God nu en Vader zy de heerlyk"

beid in alle Eeuwigbeid, Amen.

CoLss: III. vers i -3.

Indien gy dan met Cbriflus opgewekt zyt^

zoo zoekt de dingen die hoven zyn^ daar
Cbriflus is zittende aan de regter [ band ]
Gods.

Bedenkt de dingen die hoven zyn , niet die

op de aarde zyn.

IVant gy zyt geflorven^ en tivo leeven is

met Cbriflus verhorgen in Gode.

Want een iegelyk die hid die ontvangt^

D ie 't vade goed der Eeuwigheid,

Van d'AlIerhoogden wil begeeren.

Moet de ydelheden deezer tyd.

Die liaad vergaan, den rug toe keeren,

O 5 Bid-
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Biddet en u zal ^e^eeven ^vcorden.

w at is het voordcel groot en fchoon,

Dat elk, hoe klein en hoe geringe.

Mag nad'ren tot den hoogden troon,

En bidden om de grootde dingen.

ó Mensdom, dat de weer^Id vleid,

Die u na wens niet mag gebeuren,

Keerd u ter zalige Eeuwigheid!

Die u verwagt met open deuren.

D^ Bybel is waardig en dierbaar,

yV ie dit Juweel in handen heeft,

Een licht der menfclyke zinnen.

Zie dat hy na zyn voorfchrift leefd,

Om 't groot beloofde heil te winnen.

Vertree de weereld met den voet,

Verzel u met geloof en hoope,

Tot
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Tot onderfteuning van 'c gemoed.

Op dat de zugt ten Heemel loope

;

Of anders neemt de fpyt een pyn.

Wyl in het menfelyke leeven,

Van hem een hooger cis zal zyn.

Dien meer dan and'ren is gegeeven.

D JosuA I. vers 8.

at het hoek deezer Wet niet wyke van

uwen monde ^ maar o'verleg het dag en nagt ^

op dat gy waarneemt te doen^ na alles dat

daar in gefchreeven is: want als dan zult

gy uwe wegen voorfpoedig maaken ^ en ah
dan zult gy verftandelyk handelen.

C o L o s : 111. vers 1 6.

Het woord van Chriftus vjoone ryklyk in

u in alle wysheld.

I Tim: IV. vers 13.

Houd aan in V lezen.

De
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LXIX.

De ziele zugt na haaren Oorfprong.

*" Myne ziek hïeeft aan het ftof'. 7naak mj
hevendlg na uw woord. Ps: CXIX. v. 25.

0/
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Op Figunr LXIX.

I J q arme mens, in \ land van deezen tyd

gebooren.

Na lang, nu uit den droom der zonden op-

gewekt ,

Ziet om zig heen , en vind hoe dat hy is

verlooren 5

Als van zyn Oorfprong, die zyn leeven na

zig trekt.

Hy zugt na 't vaderland, en heeft het hert

verheeven

,

Van hier na boven , door de v/eereldfe

woellyn

,

Om over bcTg en dal, zig op de been te

geeven

,

Met uitgeflrekten hals om eenmaal t' huis

te zyn.

Hy zeid vaar wel aan de aarde en allen aards-

gezinden ;

En word een Vreem.d'ling die in Pcigrima-

gie gaat;

Om 't nieuw Jeruzalem gelukkiglyk te vin-

den,

Een
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Een flad , die 't waardig is , dat hy de wee-
reld haat.

Hy wil geen nafieep , of een pak van laden
draagen

,

Bouwd, in het vreemde iand, geen vafl nog
fchoon paleis;

Maar vry en vrank van 't jok der yd'le hü
ontflaagen

,

Houd zyn befiier en doen, gelyk een niar^

op reis.

è Wyze man! hoe wel hebt gy het voorge-

nomen !

Daar de ander al zyn tyd verfpild in 't vreem-

de land,

JMogt gy den weg des tyds, zoo zalig over-

komen ,

En zetten uw geluk voorEeuwig in eenfland.

Ontmoet hy dan in 't veld een Wand'laar zoo

geneegen

,

Als zyn begeerig hert, zoo gaan ze hand

aan hand,

Gelyk een Broederfchap, en fpreeken onder-

wegen^
Van
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Van 't overzaVv^ en gelukkig vaderland.

Hy keerd zyn voeten af, van de algemeene

wegen

;

En flaat de landdraar van des weerelds togc

en trein

Ter zyden af, een weg die anders is geleegen,-

Om niet meer als voorheen een dooiend

fchaap te zyn.

Ps: XLII. vers 2 en 3.

G elyk een hart fchreewvot na de water-

ftroomen; alzoo fchreeeuwt m-jne ziel tot u^

6 God.

Myne ziel dorft na God na den kevendl-

gen God: wanneer zal ik ingaan en voor

Gods aangezicht verfcbynen?

my

Ps: CXXÏL vers i.

Ik verhlyde my in de geenen die tot

zeggen: wy zullen in het Huis des HEEKEN
gaati,

Lucas: XV. vers 18.

Ik zal opftaan en tot tnynen Vader gaan,

Eene
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LXX.

Eene afgezonderde ziele.

Die zlg afzonder

d

, tragt na wat begeer- j

lyks : hy vermengt zig in alk beftendige wys-
\

beid. Spreuk: XVIII. v. i.

Op
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Op Figuur LXX.

yn God! de zin des boeks, door uwen
Geeft gefchreeven,

Word van de Sekte hier en gints en weer

gedreeven

,

Geboogen als een riet, bewoogen van den

wind

;

Elk roept, hy ziet het regt, en egter zyn

zy blind.

't Bedenken gaf my raad; ik zou my t' uviraarts

, keeren

,

In dille aandagtigheid, om van u zelf te lec-

ren.

L
Ps: CXLIII. vers lo.

eer my uw welhehaagen doen , vjant gy
zyt myn God: uw goede Geeft geleide my in

een efen land.

Lucas XVII. vers 20.

En gevraagd zynde van de Fharlfeen^

wanneer het Koningryke Gods komen zoude^

heeft hy haar geantwoord^ en gezegd^ het

Koningryke Gods komt niet met uiterlyk ge-

laat.

P Op
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LXXI.

Op het zien van Jezas.

En doe ik Hem zag^ mei ik als dood aan
^ne voeten : en Hy lelde zyne regterhand op

my^ zeggende tot my; vreefl niet ^ ik hen dt

(^rfie en de laatjle, Openb: I. v. 17.

op
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Op Figuur LXXL

I ot nog toe wandelde ik in duifier, zon-

der licht,

I\Iaar altyd hoopte ik op uw vriend'lyk aan-

gezigt,

6 Jezus, die my hier ten regten tyde ont-

moette ,

Ik val op aarde in 'c (lof en kus rayns

Heeren voeten.

Jezus heUlge wonden.

JTJ. i^^ ftraald de bloed - fontein uit Jezus

heil'ge wonden,

En wafl de zielen van de onreinigheid der

zonden.

Dat haagd alle Eng'len, die, op hoog ge-

dreeven toon

,

De Godheid looven , en zyn Godde-

lyken Zoon.

v al op uw aanzigt, ó fchaamel v\dgtj

In 't aardfe jammerdal gebooren;

In zonden zwaar, in deugden ligt,

P 2 Voor
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Voor lang gevallen in Gods tooren.

6 Wanhoop niet, zie wat 'er daald:

De liefde Gods komt uit den hoogen^

\ Is Jezus met Gods liefde omilraald.

De vreede zelf blinkt uit zyne oogen.

Dit 's al uw Heil, nu weefl: verblyd,

Gy word tot Heerlykheid verheeven;

Val op uw aanzigt, meet geen tyd,

Maar dank en loof uw gantfe leeven*

N»
Jezus vonken.

fpringt myn Hert van vreugd , dus lang

nog onbewoogen ,

Befchaduv/d van een Wolk, die 't verge-

noegen bluft;

Nu Jezus aangezigt my toe fchynd uit den hoo-

gen,

Krkïird al dat onweer op , en fielt myn ziel

geruft..

Höoc^
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Hoogl: V. vers 16.

f jv; geheemelte Is enkele zoetigheid^ en al
wat aan Hem is , is gants begeerlyk : zulk
een is myn lieffie , ja zulk een is myn
'vriend j gy dogters van Jer^izalenu

Matth: V. vers 8.

Zalig \^zyn'] de reinen van herte: wam
zy zullen God zien.

Joan: XX. vers 20.

En dit gezegd hebbende toonde Hy haar
zyne handen en [ zyne ] zyde. De Difcipe-

len dan wierden verblyd^ als zy den Heere
zagen.

Hebr: IX. vers 27 en «28.

Gelyk het den menfe gezet is eenmaal t&

flerven ^ en daar na het oordeel:

Alzoo ook Chrijius^ eenmaal geofferd zyn-

de om veeier zonden weg te neemen , zal ten

anderen maale zonder^ zonde gezien worden^
van de geenen , die Hem verwagten tot zalig-

hdd»

P 3 De
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LXXII.

De bekoorlyke weereld.

Doe my uitgaan tilt het net^ dat zy voor
my verborgen hebben , want ay Z'^t mxnc
kerkte. Pf: XXXL v. 5.

^^ ^ ^
^

Op
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op Figuur LXXIL
'^

ak my zoo bange, ach my! befcherm

my goedfte Heer,

Voor 's weerelds wellufl, van uw vyand uit

gezonden

:

Toon uw gezigt, op dat zy my de rugge keer.

Het lull my aan uw wil en wet te zyn ge-

bonden.

De klaagende ziel aan^ de weereld vaji gehegu

j^ J^oe gaarne was myn ziel ten Heemel in

gereezen

!

Maar ach ! de banden zyn te (lerk en al te

vafl.

Zoo gy ze niet affnyd , ó onbegreepen Weezen

!

( Ik voel my veel te fwak} zoo blyf ik in

den lafl.

D Ps: CVII. vers 13.

og roepende tot den HEERE in de he-

nauwdheid die zy badden ; verlojie Hy ze uit

haare angfïen.

Hy voerde ze uit de duifternïjje^ en de fcha*

duwe des doods: en Hy brak baare banden.

P 4 De
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LXXIIL

De flrikken des Duivels.

}Faakt^ ftaat In het geloove^ houdu man-

/yky zyt Jierk. i Kor: XVI. v. 13.

op
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Op Figuur LXXVIIL

e booze erf-vyand wil my vangen i»

zyn flrikkcn;

Ik vrees zyn dwing'landy, Trjn floutheid doet

my fchrikken.

Reik my 't geloofs-zwaart toe, ó Jezus,

goede Heer,

Zoo gaa ik dien ferpent met dapperheid

te keer.

Ps: III. vers 8.

^taa op., HEERE^ verlos my^ myn God:

vjam gy hebt alle myne vyanden op het kin-

nehakken geflagen., de tanden der Godloozsn

hebt gy verbrooken.

Ps: VIL vers 2 en 3.

HEERE^i myn God., op u vertrouw ik: ver-

los my van alle myne vervolgers , en red my.

Op dat hy myne ziele niet roove ah een

Leeuw., verfcheurende .,
terwyl daar geen

verlojfer is,

P5 Het
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LXXIV.

Het Kruis en de Smalle v/eg.

Gaat in doar de cngepoorte : want wyd Is de

p'^^rte^ en breed h de 'wcg^ die tot het ver-

d^ 'f leid; en veele zyn'^er die door dezelve

f.:^aan. Matth: VIL vers 13.

Op
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Op Figuur LXXIV.

ch ja! 't gevak my wel, 'k was graag

ten heemel binnen:

Maar, al te fmaile weg, wie kan uw einde

winnen

;

Wat dieper afgrond zinkt, zoo fchielyk, by

u neer.

Ik vrees, wat zal ik doen? ach help my
iieffre Heer,

Be n^oaardigheid van V Kruis.

6 J\^ oning Chriflus ! die. van Eeuwigheden
blonk!

Dat uwe Heerfchappy aan my de weereld

fchonk

,

En dat ik onbefmet daar over mogt regee-

ren,

Nog droeg ik liever 't kruis, om uwea
dood te eeren.

D^ [malle Weg.

^ mLj^^\ de poort is eng, de weg is fmal
en Heil, Dfe
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Die zynen wancFlaar leid in 't Eeuwigduurend

heil.

De breede ruime weg, dien gy niet over-

ziet,

Brengt zynen wandelaar, in 't Eeuwige ver-

driet.

J

Hef Kruis.

a Jezus, breng uw fmaad, uw aangedaane

fmert.

Uw Kruis, uw Doomekroon, en Geefels in

myn hert;

Op dat myn aandagt, om uw lydcn , altyd

zugte.

Zoo moet alle ydelheid verfluiven en ver-

vlugten.

Matth: XVI. vers 24.

JLJ oe zelde Jezus m zyne Difcipelen^ zo9

iemand cigter my wil komen ^ die verloogenc

hem zelven, en neeme zyn Kruis op-^ en vol-

ge m^.

Han-
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Hand: XIV. vers 22.

Verflerkende de zielen der Difcipelen , {en^

vermaanende dat ze zouden hlyven in V ge-

loove: en dat a^ door veele verdrukkingen
moeten ingaan in het koningrijke Gods.

Gal: VI. vers 14.

Blaar het zy verre van my^ dat ik zou-

de roemen anders dan in het Kruis van on-

zen Heere Jezus Chrifius: door welken de

vjeereld my gekruifigd is , en ik der weereld.

Hebr: X. vers 32-35.

Gedenkt der voorige dagen ^ in dewelke^ na
dat gy verlicht geweeft zyt^ gy veel flryd des

lydens heht verdraagen.

Ten deele^ als gy door fmaadheden en ver-

drukkingen een fchouwfpel geworden zyt: en
ten deelc^ als gy gemeenfchap gehad heht met
de geenen^ die alzoo gehandeld wierden,

iVant gy heht ook over myne handen me-

delyden gehad ^ en de roovinge uwer goederen

met hlydfchap aangezien^ weetende dat gy heht;

in u zelven een heter en hlyvend goed in ds

heemelen.

Werpt dan uwe vrymoedigheid niet weg^
welke eene groote vergelding des loons heeft.

De
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LXXV.

De flraalen van Jezus tot een die in 't

duillcr zk.

De HEERE heeft myne fmeeklnge gehoord:

de HEEB^ zal myn gebed aanneemen.

Alle myne vyanckn zullen zeer befchaamd

en verbaap ivorden : zy zullen te rugge keeren ,

zy zullen in een oogenblik befchaamd ivorden.

Pf: VI. V. 10 en n. Op
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Op Figuur LXXV.

at 's dit ! vah waar die Uraal ! ó Jezus,

zyt gy daar?

Komt mv genade een worm, een aardworm,

eens bezoeken?

Hoe is 't in deezen kuil van naberouw zoo

naar!

De flang en adder fchiet my toe uit alle

hoeken.

Het flinkend broeinefl van myn zonden bragt

haar voort;

Myn ziel fchept moed, nu gy my nog niet

hebt vergeeten;

De wanhoop , die hier fpookt , kwam my fom-

tyds aan boord,*

Maar als een jonge Leeuw, heb ik haar

afgebeeten.

E
Ps: IX. vers 10 en 11

de HEERE zal eev hoog vertrek zyr^

voor den verdrukten ; een hoog vertrek in tyden

van henaauwdheid.

En die uwen naam kennen^ zullen op u
vertrouwen^ om dat gy^ HEERE^ niet hebt

^erlaaten de geenen die u zoeken. Je-
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LXXVI.

Jezus zoet gezelfchap.

Ik zal u gem weezen laaten: ik koms

[ weder ] m u. Joan: XIV. vers i8.

Op
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Oj> Figuur LXXVI.

dl, lieve Jezus, blyf dog by my, Iaat

my niet.

Ter halver wege, ik mogt verbyftVeii en

verdwaalen

,

In deeze woeilenyl het ongedierte vlied.

Voor uw gezigt, vol glans en Goddclyke

liraalen.

Bleef ik alleen , ik wierd verfcheurd van 't v^ild

gefpuis,

ó Zoete Jezus! breng my eens in 't Vrede-

Huis.

Ps: LXXIV. vers 21.

J[^ aat de verdrukte niet hefchaamt we-
aci keeren : laat de elendige en nootdruftigt

uwen ISaam pryzen,

Ps: XCI. vers i en 2.

Die in de fchuilplaatfe des Allerhoogflen

is gezeten^ die zal vernagten in de fchaUuwe
des Almagtigen,

Ik zal tot den HEÈRE zeggen; w^ne toe-

vlugty en myn burgt: myn God cp Vjtlktv ik

hertrouwe. Q Éeiif
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LXXVII.

Eene verlaatene ziel.

De ekndigen en nooddrufugen zoeken "-jjatefj

maar daar is geeiu haaretonge verfmagt van

dorft: ik de HEEUE zal ze verhooren^ ik d&

Ood Ifraëls zal ze niet verlaaten. Jefa: XLL
Ters 17^ ^
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Op Figuur LXXVII.
rr \

aar zoek ik in het veld, waar zoek ik befl,

ai my

!

Hoe bange is myne ziel, in dcQze woefleny!

Een roode Appelaar, die fierlykilondtepryken,

Verlokte myne lufl:, om van den weg te wyken;

En onderwylen is myn leidsman my ontgaan!

Ik ben van 't fpoor verdwaald, helaas! wat

gaat my aan!

B cnauwd gemoed, ter dood beneepen en

gcpynd,

Heb moed; hoe ver gy ook van Gód ver-

laaten Tcbynd,

Hy heeft u nog in 't oog; wild hem alleen

begeeren

,

Hy zal zyn aangezigt weer vriendlyk tot u

keeren.

V
Ps: CXLÏÏI. vers jl

erboor my haaffelyk HE ERE ^ myn
ge^.fl bezvjykt : en verbergt tnv aangezigt met
•van my: 'i^am ik zoudp gelyk vjoiden den
^enen die in den huil daalen.

Q 2 0e



S44 Het OvERVLOEijENjy

LXXVIII.

De valligheid aan Jezus.-

God is ons eene toevlugt^ en fierkte: Hy is

kragtelyk bevonden eene hulpe in benauwdheden.

Daarom zullen wy niet vreezen^ al veran-

derde de aarde [ haare plaatfe ] en al werden

de bergen verzet in V herte der ;2^è*;/. Pf :XLVL
vers s en 3, Q?
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Op Figuur LXXVIII.

1 zit ik op een Rots , die uit den afgrond

gaat,

Waar op de wilde zee afgrys'Iyk bmld en

flaat,

Van dolheid fchuimd, en met zyn baaren

gaapt van onder;

Terwyl de heemel kraakt, van Blikfemen en

Donder,

En Regenvlaagen , daar de Duivel onder

fpoükt;

Nog word myn Hert, van vrees of onruft , niet

beliookt

;

Myn rufl: beflaat, zoo lang ik Jezus heb te

vinden.

Die vade toeverlaat is meer dan weer en

winden.

w Ps: LXXIII. vers 2^- en 2^.

len heb ik \_nejfens u~\ in den heemel?

neifens ii hifi my ook niets op der aarde.

Bezwykt myn vlees en myn herte ^ zoo is

God de Rotfteen mynes herten^ en myn deel in

Eeuvjigbeid,

De
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LXXIX.

De ovcrgifc van 's Menfen hert.

Myf7 zoone^ geefmy wuo hert. Spreuk : XXïïï.

vei*s 260

Op
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Op Figuur LXXIX.

jL^om, neem myn vlees en bloed en hert.

Ik breng hen u ten offeranden,

Op dat het eens gereinigd werd,

ó Jezus! van uw fchoone handen,

Nog rood van bloed, dat zonden wad,

Van 'c Hert dat na de Deugden vall. "*

u
Ziel'Zugten,

w Pylen raaken, ach! zy raaken myn
gemoed.

Hoe 'brand my 't herte, ik voel een heimely-

ken gloed

Van liefde , ach Jezus ach ! myn allerfchoon-

fte Heer,

iW. wat de zon befchynd, behaagd my nu

niet meer.

Bemmnelyk is de Oorfprong.

6 lezus, neem de vonkjes aan,

Die uic het vuur der ziele gaan.

Q 4 Ps-
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Ps: XXVIL vers 8.

M m herte zeid tot u; [ Gy zegt^ ] zoek
fu'^ii aangezigt: Ik zoek uw aangezigt ^ o

HLEKE.

Je sa: XLTV. vers 5.

Deeze zal zeggen : ik hen des HEEREN^
en die zal [ zïg ] noemen met den naams
Jacobs : en geene zal [jnet] zyne handfchryven:

[ ik hen ] des HEEKEN^ en zig toenoemen

met den naame Ifraëls.

En Kapittel LXIII. vers 2 en 3.

Waarom zyt gy rood aan uw gewaad? en

uwe kleederen als een die in de wynperfe
treed '?

Ik heb de pers alleen getreeden^ en daar
was niemand van de volkeren met my: eii

ik heb ze getreeden in mynen toorne^ en heb

ze vertrapt in myne grimmigheid; en haar
kragt is gefprengd op myne kleederen , en al

vnyn gewaad heb ik bezoedeld.

Luk AS I. vers 76 -'^g.

En gy kindeken zult een Propheet de^

Alkrboogfien genaamd worden iwant gy zul

voor
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voor het aangezigt des Hceren mor heenen

gjan^ om zyne wegen te bereiden.

Om zynen volke kennis der zaligheid te

geeven^ in vergeeving haarer zonden»

Door de innerlyke bewecgingen der harm-
hertigheid onzes Gods ^ met welke ons bezogt

heeft de opgang uit der bwgte
Om te verfchynen den geenen die gezeten

zyn in diiiflernis , en fchadume des doods : om
onze voeten te rigten op den weg des vredes,

Hebr: XII. vers 22-24.

Gy zyt gekomen tot den berg Zion^ en de

pad des leevendigen Gods^ tot het heemelfche

Jeruzalem^ en de veeie duizenden der En-
gelen,

Tot de algemeens vergadering en de ge-

meente der eerjlgeboorenen ^ die in de heeme-

len opgefchretven zyn^ en tot God den Kcg-
ter o'ver allen ^ en de geeften der volmaakte

regtvaardigcn.

Ln tot den Middelaar des Nieuzven Tefla-

wentes Jezus ^ en het bloed der bejprenginge^

dat beter dingen [preekt dan AbeL

Q 5 Her
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LXXX.

Het verliezen van zig zelf.

Vor^rwaar^ 'Doorvjaar zegge ik u^ Indien

het Tar'wen ^raan in de aarde niet valt en

herjt, zoo bhft het zehe alleen: maar indien

het ^erfl^ ho brengt het veel vrugt voort.

Joan: XII. v. 24. Q?
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Op Figuur LXXX.

^ J.VJ, -"^^'" kind, wild gy Gods woord en

infpraak hoeren.

Gaat in het weezen, en den grond van u-

wen geell,

Daar nooit een Creatuur, of B^eld is in

gev/eefl.

Zoo diep dat gy u zelfs en alles hebt ver-.

looren.

Dat is de woeileny, daar 't flil en een-

zaam is,

Daar 't alles zu^gt, aanhoord men 'c Eeu-

wig woord gewis

D Job: XXXIX. vers 36-38»

oe antwoordde Joh den HEERE^ en

Ziet ^ ik hen te geringe^ wat zoude ik u
antwoorden? ik leg myne hand op mynen
viond.

Eenmaal heb ik gcfproken , maar zal niet

antwoorden : ojte tweemaal^ maar zal niet

voortvaaren.

De
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LXKXI.

De gryze ouderdom.

Aan^^aande de dagen onzer Jaaren^ daar

i-n zvn zevemig Jaar ^ofzoo v:y zeer fterk zyn ,

tachcfiugjacir: en'i uitneemnifle van dien

Is moeite 'en verdriet: ivant het voord fnelhk

afgefnecdtn^ en vJJ vliegen daar heen. PfiXC.
r." j\. Op
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Op Figuur LXXXL

ierd wit van Ouderdom, en 't leeven

zat en flram.

In de oude wooning , daar de wanhoop
vaak kwam waaren,

En joeg me doodfchrik aan, en doopte in

'c zweet myn haircn.

Hoe dikmaal keek ik uit, of Jezus nog niet

kwam.

Maar allerwyfte Heer, 't mag kort of lange
duuren

,

Uw naame zy geloofd, gy komt ter regter

uuren*

V Weerelds ydelheld.

J\^\ wat de zon befchynd is ydel, grootfte

God:

Nu ik 't gezien heb, is de weereld my een

ipot.

Myn dagen zyn voorby , myn vreugden zyn

verdweenen

,

Had ik geen troofl aan u, helaas! waar
zoud ik heenen.

Fan



«54 ^^^^ OVERVLOEIJEND

Van den Geeftelyken en Natuurleken dood»

I k ben, 6 Heer! \ gewoel des weerelds

lang ont^aun.

In 't diepf.e der vvceftyn, cm ftil voor u te fiaan.

Ik ftierf zoo menigmaal als ik my heb ge-

vonden ;

En egtcr heeft de dood my nog niet gants

verfloncen.

Myn hoofd is kaal en grys, ik tel zoo menig

Jaar;

Nog vond ik menigmaal my zelven hier en daaro

Myn tyd is om, dat ziel en lighaam fchei-

den zullen.

Wat nu nog open fcaat, dat moet uw dood
vervuilen.

H
De nietigheid van den Mens,

oe nietig zyn wy! al de wysheid die

ik dagr,

Gefchift te hebben , van den dikk' en donk'ren

najt

Der*
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Der onkunde , en eenvoud , door wysbe-

geerce, is heden.

Voor myne ziel hcc grootft van alle zoctig-

heden.

Gelukkig Filozoof, die, uitgeleerd in 't end»

Voor 't Eeuwig wezen 5 al zyn zottemy be-

kend.

I

Ps: XXXVII. vers 25 en 26.

k hen jong geiveeft ^ ook hen ik oud geivor-

den^ maar heh niet gezien den Kegtvanr-
digen verlaaten , nog zyn zaad zoekende hrood

Dengantfen dag ontfermdHy zïg^ en leend\

en zy7% zaad is tot zegeninge,

Ps: XXXIX. vers 5 en 6,

HEERE^ maak r.iy hekend myn einde ^ en

vjelke de maate myner dagen zy ; dat ik

weete hoe 'vergankelyk ik zy.

Ziet^ gy heht nijiie dagen een hand hreed

gefield^ en myn leeftyd is als niets voor u;
immers is een ieder mens^ l^^^oe'] va/l hy

ffaa^ enkel ydelheid., Sela,

Jrs a: LVÏI. vers 2.

Hy zal ingaan in de vrede: zy zulten

rufJen op haarc flaapffeden; een iegelyk die

[in'] zyne opregtlghcid gevoandeldheejt, Meefl
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LXXXIL

Meeil te onpas.

Hef is den menfe gezet eenmaal te fier-

ven^ en daar na het oordeeL Hebr: IX.

Of
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Op Figuur LXXXII.

jf\ïs deeze gaft klopt aan de Poort,

Zoo \v}^il men hem gemeenlyk voort.

6 Achteloosheid

!

VV anneer de mens nu is gekomen.

Tot voor de poorte van den dood.

Dan word'er eerfl met leed vernomen j

Hoe vrugteloos de tyd vervlood;

Die goude tyd zoo flegt verlleeten,

Ten diende van het flerflyk vlees.

Dat alle voorraad is vergeeten.

Ten grooten reistogt, zonder vrees.

Het fchip moet af van 's levens ftrandea?

En weet niet waar het zal belanden.

SpREUKrXIV. vers 32.

Ji_J e Godlooze zal heenen gedreeven wor-
den 'tf? zyn kv:aad: maar de regtvaardige
hetrouwd [ zelfs ] /;/ zynen dood.

R De
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LXXXIII.

De Aanfpreeker.

Leer [ on$ 3 alzoo onze dagen tellen^ dat

wy een wys hertc khmen, Pf: XC. v. 12.

op
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Op Figuur LXXXIII.

et voorbeeld, dat men fterflyk zy.

Gaat daag'lyks voor ons aanzigt treeden;

Een welbekende is overleeden;

In 't korte, geld het u of my.

't Is beft dan zulk een weg te kiezen ^

Daar 't fierven ons niet doet verliezen.

H
Ps: XCV. vers 7 en 8,

eden , zoo gy zyne /femme hoof'd.

En verhard uw herte niet.

Jesa: LV. vers 6 en 7.

Zoe\t den HEERE terwyle Hy te mndm
is: roept Hem aan terwyle dat Hy naby is.

De godlooze verlaate zynen -weg. en de on-

geregtige Man zyne gedagten: en hy hekeer

c

zig tot den HEEKE^ zoo zal Hy hem zyner

ontfermen: en tot onzen God^ want Hy ver-

geeft menigvuldiglyk,

Matth: XXV. vers 13.

Zoo waakt dan^ want gy weet dm dag

niet ^ nog de uiire^ in dewelke de Zoon des

menfen komen zal.

R s Op
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LXXXIV.

Op 't zien van Doodsbeenderen.

Voof^aar ^ voorwaar zegge ik u^ de uure

komt ^ en is nu^ wanneer de dooden zullen

hooren de flemme des Zoons Gods^ en die ze

gehoord hebben^ zullen keven. Joan : V.v. 25.

Op
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Op Figuur LXXXIV.

ó I eiigd, bespiegel i-i met my.

En denk, hoe die gebecnt' voor deezcii,

Zoo fris en bloeijend was als gy.

En dat gy ook als zy zult weezen;

Daarom laat zinken 's weerelds vreugd ^

En zoekt uw Heil in waare deugd.

<> i X^i^'^^d? die den dooden 'c leeven gafi

Verwek ons uit het flinkend zonden graf.

Joan: XI. vers 40-44.

J eztis zeide tot haar ^ hehhe ik ii niet ge-

zegd^ dat ^ zoo gy geloofd^ gy de heerlykbeid

Gods zien zult?

Zy namen dan den fteen iveg^ daar de

geftowene lag. En Jezus hief de oogen op-

zvaaris ^ en zeide ^ Vader ik danke u dat

gy ^^^y gehoord hebt.

Dog ik wifl dat gy my altyd boord: maar
om dtr [chaare '-joille^ die rontom ftaat^ heb-

bc ik [ dit ] gezegd^ op dat zy zouden geloo-

i-en^ dat gy my gezonden hebt.

En als Hy dit gezegd hadde , riep Ily

met grooter fïemme^ Lazarus komt uit.

En de geffori-ene kwam uit,

R 3 INIcc
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LXXXV.

Met zuivere Handen

De uure komt^ in welke alle die in de

^\aven zyn^ zyne Jlemme zullen hooren.

En zullen uitgaan, Joan: V, v. 28 en 2p.

Op
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Op Figuur LXXXV.

.8 J e wyze fcheid wel voor een deel.

Om 'c kwaad van 't goede rein te vaagen;

Maar God zal fcheiden in 't geheel.

Op 't laatftc punt van alle dagen.

ê Groote dag!

Van vreuzd en Ach!

H et Goud, door deeze proef gekomen

Word in den Heemel opgenomen;

Terwyl 't onwaardig fchuim zig fcheid

,

En in de helle neder gleid.

M 2 Petri: III. vers 10-12,

aar de dag des Heeren zal komen ah
een dief in den nagt ; in "jjelken de Heeme-

len met een gedruis zullen voor hy gaan^

en de Elementen branden zullen en vergaan^

en de Aarde en de v:erken die daar in zyn

zullen verbranden,

Dcjoyl dan deeze dingen alle vergaan^

R 4 ho£'
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hoedanlgen behoord gy te zyn in HeiUgefz
'voandel en Godzaligheid?

Ferj^ci'^tende en haaiende tot de toekomfte

van den dag Gods^ in welken de Heemelen
door vuur ontfleeken zynde zullen vergaan^
en de Elementen brandende zullen verpnel-

ten,

ó J[yjL 'i'is! bedagt gy deezen dag,

Hoe fchrikte gy voor zonden I

Een Eeuwig leed, ó wee! en ach!

ó Mens, word in gebonden,

En overdenkt dien dag met m}^

Wat eens verfchynd, komt eens naby.

Malea: iV. vers i en 2. ^w ant ziet^ die dag komt brandende ah
een oven : dan zullen alle hoogmoedlgen , en

al "iVie godlo osbeid doet , een fioppel zyu , en

de toekomjlige dag zal ze in vlamme zetten^

zeid de HEEKE der Heirfchaaren^ die hen

nog wortel nog tak laaten zal.

Ulieden daar en tegen ^ die mynen naam
vreesde zal de zonne der geregtigheid opgaan,,

en daar zal geneezinge zyn onder zyne vleuge-

len^ en gy zult uitgaaf en toeneemen ^ ah
ineftkalveren.

"
Nu



II E R T E. fi(^5

Nu is V voor handen,

I en laatilen is hec eind van 't ryk des tyds

gekomen

;

't Gebomv en 't Fondament word t' zaamen

weg gonoomtn;

Die niet gegrond heeft, op den geeflelyken

(teen,

Door ^^7fiyk overleg, helaas! waar zinkc

hy heen.

G
Ps: CIl. vers 26 en st.

y hebt voormaak de aarde gegrond ^ en

de heemelcn zyn V werk uwer handen.

Die zullen vergaan., maar gy zult fta^^in-

de hlyven; en zy alle zidlen als een kleed

verouden
, gy zult ze veranderen als een ge-

waad^ en zy zullen veranderd zyn,

Matth: XXIV. vers 29-31.

En terflond na de verdrukkhige dier da-

gen , zal de zonne verduifierd worden , en de.

maane zal haar Jchynfel nin geeven., en de

fterren zullen van den Heemeh vallen.^ en
de kragten der Heemelen zullen beweegd
W(irdm,

R 5 i^^>
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En als dan zal in den heemel verfchynen

het teken des Zoons des Menfen: en dan zid-

len alle de geflachten der aarde weenen^ en

zullen den Zoon des Menfen zlen^ komende

cp de "-ccolken des Heeniels^ met groote kragt

en beerlykheld.

En Hy zal zyne Engelen uitzenden met

eene bazuine van groot geluit^ en zy zullen

zyne ultverkoorenen hy een vergaderen uit

_de vier --joinden^ van [ het eene ] uiterfte der

heemelen tot [ het andere ] uiterjie der zelven.

H
Het komt op Kekenfchap aan,

et groote voorjaar, dat der eeuwen win-

ter fluit,

Breekt met het ligliaam nu , als gras , ter aar-

den uit.

Daar ftaat dat wonder, daar zoo lang van

is gefproken,

En Adains dorre Boom is weer in 't loof

ontlooken.

Gelukkig leven, dat decze uur terhertenam.

Op dat zy hem ten goede en niet ten kwaade

kwam.

LlT-
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LuKAs XXI. vers 25-27.

n daar zullen tekenen zyn in de zonne^

en maane^ en fterren ^ en op de aarde he-

fïainvdjeid der volkeren^ net t-jj^felmoedlg-

heid^ als de zee en watergolven groot geluid

zullen geeven:

En den nienfen het herte zal heizvykeji

van vreeze^ en verwagtinge der dingen^ die.

het aardryk zullen overkomen. IVant de
kragten der heemelen zullen beweegd voor-

den.

En als dan zullen zy den Zoon des Men-
fen zien komen in cene v:olke met grootc

kragt en heerlykhdd.

N
Daar geld geen aanzien.

u komt de ontelbaarheid van 't menfelyk

gewoel

,

Uk alle ftaaren, voor den hoogfren Regter-

ftoel;

Dat alle dwing'landy, geweld en floutheid

zwygen.

Om hun fententie uit dien waarden mond te

kr}'i>;en.

Zinp
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Zingt nu vol vreugd, die in decz'wigtig' oor-

deel -fland,

Door 'c Regt gef^jlieiden word, aan 's Rcgters

Rechterhand.

I Thess: IV. vers i6 en it.

\V
T T ant de Heere zelve zal met een ge-

roep^ met de ftemme des Archangels^ en met

de hazulne Gods^ nederdaalen van den Hee-

mel^ en die in Cbrifiiis geftorven zyn^ zullen

eer/l op paan:
Daar na i^jy die leevendig overgehkeven

zyn^ zullen te zanien met haar opgenomen

'ujorden in de wolken^ den Heere te gemoete^

in de lugt : en alzoo zullen wy altyd met

den Heere 'ujeezen.

Het onderfcbeid blykt in de Proef,

6 VV 'g^'g^ uitüag! vun het Menfelyke

leeven

;

Daar de een verworpen, en de ander hoog
verheeven

,

Zoo groot een onder fwheld van Haat en

weezen maakt.

Wat
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Wat hoord het menflyk hert hier van te

zyn geraakt!

Op dat het leeven niet onachtzaam word ver-

fleeten

,

En decze hoogfle zaak zoo fchandelyk ver-

geeten.

w I Thess: V. vers 2 en 3.

anf gy weet zehe zeer wel^ dat de

dag des Heeren alzoo zal komen gelyk een

dief in den nagt.

Want wanneer zy zullen zeggen^ het is

vrede , en zonder gevaar : dan zal een haas-

tig verderf haar overkomen^ g^lyk de haa-

rensnood eene hevrugte [ vromi'e ] en zy

zullen V geenzins ontvlieden.

w Het Leed hlyft agter.

aar zyn de traanen en de zugten van

dit leeven?

ó Zaal'ge broederfchap in 't vol bezit vaa

vreugd

!

Of heeft dat zaad des Leeds een paer'len oogfl

gegeeven ?

Wat



270 Het OVERVLOEIJEND

Wat grootcn rykdom maaid de koflelyke

deugd

!

u Mens! ó mens! betragc tog boven al uw
zaaken

,

Hoe dat gy heilzaam moogd in dit gezelfchap

raaken.

A
Mat TH ; XXV. vers 34.

Is dan zal de Koning zeggen tot de

geenen die tot zyner rechter [ band zyn^ ]
komt gy gezegenden myns Vaders^ h'ërft dat

Koningryk^ het vjelk u bereid is van de grond-

legging der iveereld.

w Het einde draagd den Laji.

lar is de rufl en luil van 'c ongebon-

den leeven,

De magt, de pragt, de moed, het goed en

al gebleeven?

^Vas dat ten koflen van zoo grooten val

gehaald?

ó Wee en ach! dan is het al te duur be-

taald ;

Wel
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Wel hem , die dceze Bui van verre al op zag

komen.

En zyne toevliigt in Gods liefde heeft geno-

men.

E
Je sa: XXXIV. vers 9.

n haare heeken zullen in pech verkeert

'Worden^ en haar flof in zwavel: ja haart
^arde zal tot hrandenden peck worden,

Matth: XXV. vers 4i-4(>.

Dan zal Hy zeggen ook tot de geene die

ter flinker [ hand zyn , ] gaat weg van my
gy vervloekte in V eeuvjige vtmr^ V welk den

Duivel en zynen Engelen bereid is.

Want ik hen hongerig g'^weefl , en gy hebt

wy niet te eten gegeeven: ik ben dorfiig ge-

weeft^ en gy hebt my niet te drinken gegee^

'Ben.

Ik was een vreemdelinge en gy hebt my
niet geherbergt : naakt en gy hebt my niet

gekleed: krank ^ en in de gevangenijje -, en

gy hebt my niet bezogt.

Dan zullen ook deeze Hem antwoorden^

zeggende e Heere ^ wanneer hebben wy u hon-

gerig gezien , of dorflig , of een vreemdeling.,

of naakte of krank ^ ofte in de gevangeniffe

^m hebben u niet gediem. Dan
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Dan zal Hy haar antwoorden en zeggen^

voorwaar zegge ik u : voor zoo veel gy |
^/i^]

een van èeeze minfien niet gedaan hebt ^ zoo

hebt gy het my ook niet gedaan.

En deeze zullen gaan in de eeuzvlge pyne:

maar de regtvaardigen in dat eeuwige keven»

O p E N B : XX. vers 12-15.

En Ik zag de dooden^ klein en groots {ïaaiiT

de voor God: en de boeken wierden geopend:

en een ander boek wierd geopend dat des

leevens is: en de dooden wierden geoordeeld

uit het geene in de boeken gejchreeven was^
na haare werken.

En de zee gaf de dooden die in haar zva-

ren; en de dood^ en de hel gaven de dooden

die in haar voaren: en zy wierden geoor^

deeld een iegelyk na haare wecken

En de dood en de hel wierden geworpen

in den poel des vuurs : dit is de tweede dood»

En zoo iemand niet gevonden wierd ge-

'

fchreeven in V hoek des leevens^ die wierd

geworpen in den poel des vuurs»

Be-



DRIE BRIEVEN
VAN

JAN LüYKEN.
Beminde Broeder,

Roelof BeUinckhuys en Zoon

J >en \Tiendelyke gi'oetenis en goede wens

tot voortgang op den weg der Zaligheid. Wy
Z^'n hier welgekomen, en bevinden de (laat

der wooning tot llike en luchtigheid zeer

fchoon, gelyk ik hoop dat UL: zelfs haaft

eens zult komen zien. Onze opregte en trouwe

vriendichap, die wy met malkander gehouden

hebben, is wel wat in vermindering van by-

eenkomfl geraakt, dat my leed is, en wen-

He dat het konde zyn als te Amderdam ; maar

wy hoopen dat v^ Z2X duuren den tyd van

deeze Pelgrims weg, door onderhouding, en

hier namaals eeuwig en altoos; en wy bedan-

ken UL: ondertulFen voor alle liefde en toe-

S ge-
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geneegenheid en dienft, de Heere vergelde

UL: zulks met zynen zegen aan de ziele.

Wy hebben veelmaal met malkanderen her-

telyk gefproken van dat groote voorwerp des

Eeuwigen Leeven s, en van den Smallen weg

langs welke wy derwaarts moeten gaan, ik

hoop dat wy te zaamen daar acht op zullen

hebben, elk aan zyn hoekje daar hy is, om

aan deszelfs einde uit te komen in de eeu-

wige breette en ruimte : gyL : hebt nog gezel-

fchap aan malkander, 't welk ons ook aange-

naam is : vorder hoop en wens ik dat de Heere

Jezus UL: trooH: en zoetheid zy, tot tempe-

reering van de bittere drank der verlogening,

die wy" inneemen tot eeuwige Gezondheid.

De Hoop is. onze Troofl:, door het Geloove,

dat wy eenmaal uit onze gevangenis verlofl

zynde, met malkander zullen woonen in on-

fcheidelyke vriendfchap , als gezamentlyke

fpruitjes, aan den grooten Wonderboom der

Schepping, voortgebragt uit den wortel en

oorfprong van alles en alles 5 welke God is,

dac
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dat eenige en eeuwige Goed, in wien wy dan

zullen leeven als Kinderen by baaren Vader,

buiten alle bekommerniïïèn. Groot en onnoe-

melyk groot is deeze verwagfing, en dat na

zoo een korte tyd. Nu Beminde en van herte

waarde Vriend en Broeder, wy zullen UL: te

zaamen haafl eens verwagcen: zyt ondertuflèn

den Heere in zyne genade en leiding bevolen 5

en gegroet van onze Zufter Annetje van Vliet ,

ook van Vriend Siewert Janfe^ als meede

van Claas Meynderfe en zyn Vrouw.

Wy zoude nog wel een Boodfchap aan ÜL:

verzoeken om te doen, (het welk wy weeten

dat UL: gaarn doet.) Annetje had voorgehad.,

om by de Brouwers Vrouw, agter ons in de

dubbelde Arend te gaan, affcheid neemende,

en om haar te bedanken voor 't groot en

vriendelyk geryf dat zy ons heeft gedaan , met

het bcfchikken van Geft; dog door de drokke

bezigheid en eindeling door 't ontgaan uit de

^edagten is 't niet gefchied, of UL: haar of

Ie Kantoorknegt Jobannh dat eens geliefde te

S 2 zeg-
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zeggen ^ haar t' zaamen groetende en viriende-

lyk bedankende. Ook had Annetje^ op 't laaft

vergeeten in de Kelder regt tegen over onze

deur te verzoeken, of'er een beftelder met

een Brief aan ons huis kwam kloppen , dat zy

dan wilde dezelve by onze huisvrouw ftuuren >

welke wy order gelaaten hebben, die aan te

neemen en te betaalen het port, om ze aan

Jlhert Lti^kens huis te behandigen: want de-

wyl de Dogter in die Kelder, den dag door,

voor het glas Haat te Spinnen, zoo kan zy

het reetue zien, als 'er iemand aan onze deur

klopt, v/ant Barentjes huis is dikmaals toe

dat zy 't niet eens gewaar zou worden , of als

onze Huisvrouw of Man uit waaren, dat 'er

geen geld voorhanden was, of zy de Bcftel-

der dan wilde wyzen, by Alhert Luyken^ op

den Nieuwen -Dyk, tuilen de twee Haarlem-

mer Huizen, in de Stad Hoorn, zy is daar

v/el verfcheide maal geweell: dit is principaal

om dat ik een brief van Neurenburg verwagt^

en haar niyn verhuizen nog niet toe gefchreeven

is-
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is, alzoo kon 'er* ook nog van elders fchryven

komen.

Hier meede zyt t' zaamen wederom vriendelyk

gegi'oec, en des Heeren Jezu genaade gewend.

UL: toegenege vriend en Broeder

in de Hoopc der Zaligheid,

Jan Lu y ken.

(De groetenis aan UL: beide Dogters.)

ScheUnkhout den 28

Jug: 1703.

Beminde Vriend en Broeder,

Roelof BelUnckhujS en Zoon.

M et deeze geleegendheid van 't overko-

men van Vriend Siewerf^ gaan deeze weinige

regelen, tot teken van 't onderhouden der

vriendichap, met een vricndelyke groetenis,

S 3 en
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en goede wens, dat UL: de Heere verder te

zaame geleide door dit Jammerdal, met iever

tot Hem, met flerkte en vertrooiling , om

voort te wandelen, na dat gelukzalig land der

Ruie, en der eeuwige Blydfchap, alwaar ik

hoop dat wy eeuwige Vrienden zullen zyn,

met alle z.ilig3 en lieve Engelen, onze Broe-

ders, ons al t' zamen oneindig vermaakende in

de wonderen, en goeddaaden Gods; dit is da^

gi'oote voorwerp om onze herten af te trekken

,

en afgetrokken te houden, van het welbehaa-

gen deezer weereld, vallende de zeer korte

tyd deezes leevens, op de eeuwig duurende

Bruiloft, vol van alle liefelykheedcn , die heilig

zullen zyn, en ons dan niet fchaaden. De zoe-

te Heere Jezus, zy met UL: t' zaam.en.

Groet UL : Kinderen en Froontje^ en blinde

Aaltje, vaart wel tot Zaligheid, en zyt nog-

maals hertelyk gegroet inde zoete naame Jezifs.

UL: toegeneege en Heilvjenfend^

Vriend en Broeder

Jan Luyken.

Buiten Hoorn den 10 .

Novb: 1704.
^^-
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Beminde Vriend en Broeder,

Koelof BelUnckImys , Zoon en Dogter.

TT\^ L: fchryvens wel oncfangen hebbende

veritonden \vy daar uit U voorfpoedige over-

vaard, hoe wel 't toen ter tyd, al vry harde

^vind was, wens dat de Heere, vorder, na

Lighaam en Ziel, UL: gezamentlyke leevens

Reis, door dit tegenwoordige na het toeko-

mende eeuwig duurende, en in alles vergenoeg-

zaame leeven, gelieve te zegenen: op dat \Yy

aldaar de hier begonnen vriendfchap, oneindig

voltrekken, met alle de veelduizende zalige

Zielen , en H : Engelen als vreedzaame Kinde-

ren, fpeelende en deelende in alle de groote

overvloeijende goederen , van zoo grooten Va-

der als God is; die ons alle zoo vrindelyk en

genadiglyk nodigd en trekt uit dit Elendig

Jammerdal, tot die onnoeinelyke Erffenis, zyns

eeuwige Koningryks: hier op oogen wy, on-

der ons bedreif, als het voomaamfte doelwit,

en hoopen ia geduld te volharden; de lleere

S 4 zy
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zy met UL: in het eenzaam leeven; het is

ons lief dat gy aldaar nog zoo veel lieve vrien-

den hebt tot een gezelfchap, op de Pelgrims

weg, die van gelyke zin zyn, om het zalig

vaderland te bezitten. Het is hier onder de be-

kende vrienden, na 't uiterlyke nog V\rel5 al-

leen Aart Gerrltfes dogters Man, heeft in 't

gladde weer, een zv/aare val gedaan, maar een

Huis of twee drie van zyn eigen deur, willen-

de om vafler te liaan, van de gladde fteenen

zig wat verbeetercn, zoo ontglyen hem beide

de beenen, en hy met kragt nederftortende

breekt het Been boven de lluit, waar van ge-

zegt word dat het ongeneeilyk is, en dat hy

nooit meer zal kunnen werken, nog gaan, als

met een kruk, dit is gevolgd, kort op Aart

Gerrltfes kwaalyk gefteldheid, die nu weder

\Ty wel is: dog de neergeworpen en gekwetde

Man, was daar in nog vry wel gelaaten, zulks

neemende van de hand des Heeren, die hy

zeide, dat Hem na Ziel en Lighaam verkerk-

te: het is te denken, dat de He ere zulke en

dier-
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diergelyke bezoekingen over den Mens toelaat,

tot zyn nut en verbetering, hy is nu een iMan

van ontrent twee en zeventig Jaar,

Nu , wy zullen nu en dan eens een Briefje

van UL: vervvagten en ook ondertuiïèn, van

overkomende vrienden wel eens hooren, hoe

*t UL: gaat, Zyt hier meede t' zaamen vrien-

delyk gegroet, en alles goeds gewenu, tot

eeuwige Zaligheid. De groetenis aan alle de

Vrienden.

UL: gunfïige Vriend en Broeder in de

hoope van eeuwige Zaligheid,

Jan L u y k e n.

Arnflerdam den 17

Jan: 171 2.

De jonge Jantje Luyken heeft belafl:, de

groetenis wederom van hem aan de vrienden

te doen, hy is nog wel te pas, zyn Moeder

en Oom laaten ook de vrienden groeten.

De groetenis van zufler Annetje van Vliet,

S5
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Meeil te onpas. ^^6
Met zuivere Handen.262

N.

62
Schip op (Irand is een

Baak in Zee. 2

Schuit. 66
Simlbn jaagt de vof-

len. 116

Spyze. 38
Stempel. 76
Stephanus gefcee-

nigd. 166
Nadert. ( het ) 186.' Straalen Jezu tot een
Nagtmaal. 148 j^ \ duiller.

NagrrulL

Nederigheid.

Nodige VVapenruf-

tm.

10b

150

170
Noordpool.



BLADWYZER.
Voorzigtigheidis de

Moeder der wys-

heid.

Viiendfchap. ( hoe

zoec is )
Vrouwtje ( het )

raakt den zooin

van ChriilusKlee-

deren aan.

w.
Wagen.
Wat is 't Aardfe.

M'at is 'er aan.

Weeft de niinlle.

i8

34

Welgekomen.
Wild van Natuur.

lO

52

^agtmoedigheid. aoo
Zien vanDoodsbeen-

deren ( op 't ) 260
^ien van [ezus.

13^ (op 't) 116
Zien van eenSchip.

112 C op 't

)

84

IJ ^
Ziele (de) zugt na

1 }3 o haarenOorfprong. 2 20

180 -^yncr tyd. (tot) 4§

EINDE,



By den DRUKKER deez-s is nog ge-

drukt, en te bekomen.

Wejlerhoven , den Schepper verheerlykt in de
Schepzelen. 8-=*. met pi.

y. Bimjan, Chriftens Reize na de Eeuwigheid
met fyne plaaten. i2<^.

G. van Duiken, 't Gereinigt Hertc door 't

Geloof met plaaten 8"^.

y. B. Figüurlyke ^chets van eenige geede-
lyke bevindingen, of de ordinaire wy-e op
welken God de Zondairen van grond én (laat

verandert. 8°'

M. de Gidjon^ het Lied der Liederen van
Salomon. 12^.

D. van Avenhorn, de Onderlinge Chriflelyke

Verdraagzaamheid
,

gezogt m de Chriftelyke

Kerk maar niet gevonden. 8^.

Wilcocks, Ko^elvke Honing -Droppelen, uit

den rotsfteen Chrifti, met Aantekeningen vaü

y. P. 8^.

TurretyU) over de Teflalonifenfen. 4*=*.

Hellenbroek , kort Begrip der Chriftelyke

Religie. 8°.

y. Pet/eb , Verdediging der Befte Weereldj
met her Byvoegzel , en dr Redding der Eere
en Leere van Leihnits en Wolf. gr 8^.

J. van Bellen y Spel -Spraak en Dichtkunde. 40,

_ Korte fchets der Nederduitfe
Spraak -KoD ft. 4<^.

Kern der Franfe en Nederduitfe Taaie, met
plaaten. S°.

J. J, dn Bucqiioy 3 Geopende deur der Ge-
ographie. 8°.

A. %



A. y. ROSEL , Npt-nurlyke Hiflorie deï
Jnfefteri', waar in de Dig en Nagt Fli77ders^

m hunne ClaJJen verdeeld, 7oo als ook de
Kevers^ Torren, Water In'e^fen, ^pringhaanen.
Krekels, Hommeien, Wespen^ Muggen, Vloon^
Vliegen, enz. nraiwkeurig befch eeven en na
bet leven Gecouleiird en Afgebeeld zyn, in
gr. 40. op beft Holland^ Med; fchryfpap: ge-
drukt Dit Werk word van tyd tot tyd nog
vervoegd.

E^ Valk, Med: Doel: over de Loop Ziekte,
gr. 80. '

A, F. Waltheri, de Lingua Humana cum
H' gr. 8^.
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