
V

i

'I



iVï^^

kmI^omV \i.^iov'>ir t-i.

<--"--^-' _,-\U/« c
f^





\

/



STICHTELYKE
R Y M E N

O P

VERSCHEIDE STOFFEN,
In TWEE D E E L E N.

DOOR
JAN JHUYGEN,

Met Konflplaaten door

JAN LUYKEN.
Waaragterccn BRIEF van een Moeder

aan haar toekomende Kind,

Te Amfterdam, by JACOB ter BEEK.





VOORREDEN.
Andrichtigc Lefer , Sangers en
Sangereficn, die dit Rymwcrkjc
in banden krygt, gelieft het felvc

in defe ordre en aan-een-fchake-

ling aan te merken : dat na de
waarfchouwing aan de Sangers

&c. fich voordoet of vertoont een Godfoekende
ziele, dewelke feer vriendelyk van deSaligmaa-

ker werd ontmoet , ontfangen cntrooflelyk ann-

gefprooken. En gevolglyk vertoont fich een be-

ginnend Chrillen, die door de vrcele Gods (hec

beginfelderwysheid, Pf. 1 1 1: i o.) ter bekeering

in fyn herte diep geraakt is: en daarom alle naar-

fligheid tracht toe te brengen, 2 Petr. 1 : y. om we-
derom gebooren te worden, Joh 5: 5. Dewylc
in de Chriftelyke Godsdienft niet geld ; als een

nieuw fchcpfel, Gal. 6: !ƒ. fockt h)'de wereld,

den duivel, en fyn eigen vlees t' onder te bren-

gen, en heer van het gemocdt te worden, waar
toe de hulpe van Jefus verlocht word , in het

eerfte en tweede Lied ; en in het derde d' inwoo-
ninge van Jefus in 't harte, om alieziel-beletfc-

len te boven te koomen. En dewyl de ziele

door de vreefe in de liefde Gods gc\ordert is,

foo word fy in liefde verheft op de Godcelyke
Majefteit; waar door fy heilige Mmne-fangen
opheft, fol. 13 , &c. Verder neemt fy , als een

alderwaardigfte zaak in aanmerking, het bitter
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VOORREDEN.
lyden en fterven van onfen Zaligmaker aan hc

kruis; fol. 19, &c. Waar door fy bewoogcrj

word om eere en lof aan den Heere Jefus te gce-

ven, voor de vrugt en vreugde, die daar door

voor haar en hei gantiche menfchelyk gedacht

verworven is; fol. 27, &c. Maar vmd fich be-

droeft, om dat fy die onwaardeerelyke weldaad

aan de Heere Jefus niet genoeg door gehoor-

zaamheid beantwoord ; fol 29. Doch voeld fich

echter opgewekt om de Heere des Hemels en

der ^arde te loeven en tedanken; meteen Mor-
gen-loffangen Avond lied; fol. 31 , 6cc. Verder

IS de ziele befig met het befchouwen van de

Goddelyke Majefteit: op welkers heerlyk ge-

fichce fy verlievende , in een brandende begeerte

en verlangen ontfl:ecken word, om uit dit ramp-

falig Iceven te verhullen en over te gaan, toten

in de tegenwoordigheid des geenen door wiens

goedheid fy tot een ftand van behoudenilTe ge-

vorderd is. Maar word in een Twecfpraak ge-

antwoord, daar toe noch niet bequaam te zyn;

fol 36, &c.

De ziele blyft evenwel noch al ffaroogen op

des Hemels heerlykheid ; fol. 41, 6cc. en wenlt

ontbonden te zynvan dit aard (chelighaam; waar

door fy eindelyk uitroept: Ik bsn de aarde moe

^

6cc. fol. 43, öcc.

ivlaar alfoo men niet kan fterven als men wil ^

Goch ook met kan Icevcn als men wil , fchept fy

on*



VOORREDEN.
onderwyle vermaak in Gods-gehymeniiTen, en

in lyne (eer vvonderbaarelyke krachiige werkin-

gen in de gclcovigen hier op aarde , die ly ook
infonderheid in de H Martclaaren geGen hccfr,

en word in eigen onder vinJinge dditr door ook
als buiren haar ielve wech- gerukt in de hemel.

Iche en gee(te]yke (aaken j fol 47, 6tc. daarin

iy noch al blyft voortgaan , met haar in eenfaam-

heid te vertrekken in haar kamer j tol. 55, cCc.

om te leefcn en te bidden , en om verder te bc-

fpiegelen de hemel Iche laaken ; maar word in

die befchouwing belchimpt van een Burgerlyk

Menfch; aan wien de zielè toont, hoe weinig

rechtvaardigen dat 'er akyt maar op aarden zyn

geweeft : waarom fy hem vermaant tot boete ,

en bid voor hem. Échter bemind fy haar CcUej
fol. 59, êcc en pryil haare iaaken en gelukkige

ftand^ fol. 60, Öcc en roept de H. Engelen tot

hulp om d'.-^ lierhoogde voor haar geluk te loo-

ven en te danken; fol 61, &c. En genecgen

zynde tot de goede, recht iy Liefde- maaityden

aan, en fpreekt tot de Genood e van 'teenedac

noodig is; tol. 6j ^ 6cc. en oefïcnt lofzangen

met haar ; fol 6^ , 6cc. daar de Heere jefus ook
in 't gelellchap vvord verfochr ; fol, 70 , &c. Waar
mede het ecrilc Deel emdigt.

Het tweede Deel begint met een beichryvin-

ge van een londig Menlch , Rom. 7. dienietge-

heel onbwiuioit is van de wille Gods . en fvne oor-
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VOORREDEN.
deelen ; fbl. 73 , &c. Die daarom geraadcn word
lich te keeren tot het geloove in God, eninje-

fus Chriftus de Soone Gods. En gevolg] yk wor-
den eenige voorbeelden van God aangeraakrc

zielen bygebracht , in onfe tyd voorgevallen

,

die aangcmoedigt worden om in 't goede ernftig

voort te vaaren; £01.7.5-, ^^ Welke nieuw' Be-

keerde haaren Schepper met Loffangen trachten

te verheerlyken , en danken fyne Goddelykc
Majefteit voor fyn overgroote liefde aan haare

zielen beweefen ^ fol. 8y , &c. De Jeugd word
ook vermaand tot de deugd; fol. 89, en tot het

recht gebruik der Schepfelen door een Mai-lied

;

fol. 97, &c. Wcesvaders en Weesmoeders wor-
den ook vermaand tot haar plicht, om met Ar-

chippus, 001.4:17. te fien op hunne bediening,

die iy aangenoomen hebben m den Heere , dat

fy die mogen vervullen ; fol. 103, 6cc. Ook der

felver Weeskinderen; fol. loy. Met een be*

fchryving van drie (landen der foo genaamde
Chnftenen. En noch eenige Rymtjes, by iee-

kere voorvallen gemaakt, en op verfcheide ty.

den , faaken en voorvallen toegepall: , &c.
Verfchoon de feilen, beproef alles, behoud

het goede; en zyt my ten goede gedachtig voor

God. Die gaarn was u lieden aller Dienaar in den

Hccrc,

JAN HUIGEN.

Op



op de t'ZamenbInding

Van de

STICHTELYKE RYMEN.
Door

JAN HUIGEN,

Met de Beginzelen van Gods Koninkryk
in de Menfch,

Door

PIETER HUIGEN,

Bind veel Bkmpjens hy elkander^

't Eene dat verciert het ander ^

Met kleur ^ geur en door fatzoen ^

Even als de ChriJVnen doen

:

Want als die te zatnen komen y

^t Goede hebben 2' voorgenomen^

't Scheel en is niet in de zaak^

Maar in gaven enuytjpraak.

d^ Eene ftigt door zyn gebeden ^

d^ Ander met leerzame reden ,

Gene neemt een and're jlof^

En hy zingt des Beeren lof.

Zo doen ook deezJ tivee gebroeders,

Eenes Vaders eenes Moeders
^
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Tder brengt zyn gaav^ in V ligty

Op dat hj zyn naajlen ftigt.

d' Een rymt zoet van 's Heeren lyJen,

d* Ander kieft zig uit te bryJen

Over d^ingang van Gods Ryky
Op dat elk daar hene ijsyh

'/ Is een va/ie f zamenbinding ^

En een liefelyke vinding ^

Dat twee Broeders eens van Grond ^

Spreken uyt een zelve mond»

Loven r' z^aam' des Hemels Koning^

Pryzen zyn verheven Wooning,

Noden ons om in te gaan.

Langs des levens /malie baan^

Geven niewe jlof tot zingen

Van de alderwaardjle dingen y

*t Welk de Wereld niet en geeft
^

Schoon ze al gaf wat ze heeft.

Wie dank o-^ert, zal my eren.

Sprak weleer de Heer der Heren
^

En myn heyl is voor de geen\

Die myn heilig pad betreên.

Dat dan hart en tnond zig paaren ^

En H Lof offer dus opvaare

Voor Gods hoog e Majejleit,

Daar myn ziel op Amen zeyd,

N. N.

>^'i
*<'i^

Op



Op de

STICHTELYKE RYMEN
Van

JAN H U I G E \\

KLINKDICHT.

Gelyk de Waereldling den Hemel minft begeerd,

Daar hy van zin berooft in de idelheid gaat

dwaalen; (kwaaien,
Verfmaad de godsvrugt al des werelts vreugd en

Om 'c nieuw Jerufalem,^daarze eindeloos triom-

feerd.

Zy , die naar Paulus les , wat ftlchtelyk luid , waar*
deerd

,

En , om haar Zielprofyt uit ider ding te haaien.

Geen Gouden app'lenfchoongelegtin airdefchalen

On waardig afwyll^daarze 't goede mind en eerd.

Hier vintze keur van ftofvoor haar bffpiegelingen

,

Om opgetoogen in het leczen - en in 't zingen,

Te^olgcn onvermoeid, der Zalige Eng' l en wys-

Zo m^gJanHuygeni zichzyn arbeid wel bedanken,
Als hy door maatgedicht, en heifelyke klanken.

Pc vroomen vrolyk leid in 't Hemels Paradys.

G: Brit.
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Op de

STICHTELYKE R Y M E N.

Van

JAN HUIGEN.

W^aar van het herte 'Vjord hezeeten,

Vervuld , als met een overvloed^

Dat zal de tong , of pen doen weeten ,

'f Zy fchaadlyk hjoaad of heylzaam goed.

Wat overvloed het hert van Huigen

Fervitid heeft ^ kan zyn (ligtlyk Digt

Door geefielyke kragt getuigen ,

Gelyk de Zon zig toond door '? ligt.

De Zangers en de Zangerefjen

Die deugd-ftof uiten krygen eerji

Van hem, als een der befte /effen:

Dat d' aandagt tog 't gemoed beheerft,

Zyn zang'lufi laat zig daar op booreuy

Als opgrtoogen in den geeft ^

Komt Qhriftus , dog
, gekruift , te vooren ,

Jls^ door zyn geejt geraakt geixieeft.

Door Chriftus liefde dan ontfteeken ,

Gaat 't reukwerk op van h^t geked

Tot drie werf toe , ten wiffen teeken

Hoe Jefus heeft het hert bezet.

Dan doet zig een verbeelding open

Op Jezus y met zoo*n beylge viin^

Dat y



Dat ^ d^onaardt weg, uit ^t hert geloopen^

Ruimt hein de hejie Ziel-zaal in,

Js!u is zyn Ryjn-geefi opgetoogen

Tot d' eene allerhoogfte Gody

Hem aankleeft met zyn ziels vermoogen ,

Kleynagtende al H aards genot.

Daar merkt by Chriflus aan in 7 lyden

l^et zyne waardigheid vol goed

;

Zyn^'dood zal voor *t bederf bevryden
,

Zyn bloed en vlees inwendig voed.

Hier op ziet by de Taafel dekken ,

Voorzien van wyn^ en heylig brood ^

Dat Chriftiu Hohaam zal verftrekken ;

Elk heylig Chriften word genood.

Daar by doet Huigen dan bedenken

PPat keyl in V Disgenootfchap lejdy

Dot God door Chriflus die wil fchenken ,

Ter ecuw'^ger Bruiloft toebereyd.

Zyn Rym-geeft hoort men dan weer zingen

Een lof-zang van Gods grooten Zoon
,

Van 2;y ne liefde > zonderlingen

Die in zyn Kruis- dood [laat ten toon.

Hier zie f hem met de Zon verryzen ,

Vroeg met dank offer in de weer ,

Om met een dankbaar hert te pryzen

De groote gunft van d' opper-Heer,

De nagt met haare donkere vlerken

Breyd zig naauw over *t aardryk iiitj

0/ Huigens Rymgeeft is aan 't werken
,

Zingt op wat 'r dankbaar hert befluit

;

Ver^



Ferzeld met ziel-zugt , kragt van beeden
,

Die opwaart ftygen voor Gods troon ,

Waar op , een heemel gunjl beneeden

yjfdaalen komt van Godes Zoon»

Nu weederom verliefde zugten

Van eenen ziel op God gefield

^

Die alles wil op hem ontvlugten.

En door Liefd* als in God verfmelt ,

In eenen Tweefp raak t zaam gehouwen

In Gods gezintheyd enkel een.

Zyn Rymlu/i doet hier op ontvouwen

Een ziels verlangen ongemeen ,

Om met de heerlykheid haars Meeren

Verheemeld^ mogt zyn aangedaan
^

Vol[lrekt haar iiiterjie begeeren ,

Om onvermoeid daar naar te [laan*

Hier is een deelt]e van twee deelen.

Dat als van 'r heel een [taaltje [trekt
;

V Verhaal der reft zouw maar verveelcn

Vertoond ik dus wat hy ontdekt.

Ter loops is hier iet aangewee/en
,

Vriend Huigen van uw ftichtelyk Digt
^

fVel ixaardig^ dat het aangepreezen,

Alomni* doorleezen , alomm^ j.tigt.

Laat jluitlyk dan myn Digt betuygen

Van uw verheemeld rym vol zints^

Dat iky gejligt^ u dank, o Huigen:

Cy hebt verpUsf uw vriend

VAN LINTZ.

Op



Op de

STICHTELYKE RYMEN
Van

JAN HUYGEN.

TT om hier oprechte fchaar! geleidt uil 's werclts duifter.

Verhef uw heilig hert met vrolyk keel gelang,

£n looft Godts majcfteit uw ganfche leven lang,

Met een aendagtig hert, vol goddelyke luifter;

't Zy dat gy by elkaer , of ook alleen wilt wefen

,

; In d'afgefcheidenheit, van 'tbofch en groen geboomt,
f Of daar een klaare beek , of helder water ftroomt;
Om te overdenken » om te bidden of te leefen,

Met een verliefde ziel, verwaghtcnde uw Heere ,

Op dat gy in uw geeft zyn heilig wefen ziet,

Gewondt om uwentwil, met droef heit en verdriet:

Wilt met eerbiedighei t, h^m met uw fan.::; vereeren

>

De blaeden van dit boek die fullen u betuigen

,

Wat weg dat gy moet gaan : d'Auteur die zeit gewis

»

Dat waere vreeze Godts de rechte wysheit is;

Waaronder dat men zich, moet üaedig neder buigen,

in diepe ootmoedigheit , met een verbryzelt herici

En alle matigheit , met traenen en gebeên;

Vervult dus uwe ziel met goddelvke reen ;

Omdoor dit heilig doen , de werelt uit te terten;

't is een onfeilbaar woort dat wy van Jefus hooreni
Dat nicmant in fal gaan , in 't hemelfche palleis

»

Ten zy hy anderwerf» naar Goddelyken eis,

En door des Heeren Geeft , eerft weder is gebooren.

Het hert aldus bereit, is zonder fchrik en vrecfen

,

Wyl hy Godts dienaar is i in leven en in doot,

liü van der Zonden luft genadig is or.tbloot,

Laat



Laat Jefus op dees wys, zyn heer en meeftcr weezen ;

Die hem zyn hulpe bied , met rykdom van genaeden.
Een wooning by hem maakt , en voed zyn heilig hart

»

Vertrooft hem in zyn druk , verbint der zielen-fmait

,

En komt hem met zyn geeft , van dag tot dag verzacdcn.

De ziel hier door verheugt , met geeftelyke dingen,

Verheft zich naarom hoog, meteen verbroken Geeft,

En een verliefd gemoed , dat God met eerbied vrecft

,

Begint met open mont, het lof van God te zingen.

Dog op een andre ty t wil zy het kruis befchouwen

,

Van Jefus haercn Heer , door liefd* om haar geleên

:

Zy hoort zyn diep gezugt » zyn traenen en gebeên

;

Waar door dat zy haar zelfs geheel aan hem wil houwen.
Zy dankt zyn Majefteit , voor zoo veel bitter lyden i

Voor 't menfchelyk geflacht en haerent wil geleên

,

En wenfcht dat haeren ftryt met hem mogt zyn ge-

ftreên

,

Dog wil in ii\ haar doen zich van de zonde myden.
Door dit vernieuwt gemoed befchouwt ze ook den Va-

der,
In zyn vcrhecven throon , zyn maghtenmogenheit,
Zyn heerlykheit en glans, en eeuwige Majefteit,

De bron van alle goedt, en miltheits vollen ader.

Van al dat wezen heeft, in hemel en op aerde;

Geen Eeuw die hem verdriet, geen magt die hem ver-

zet;

Waar die aen allen geeft zyn tyt, zyn beurt en wet

:

Dog het godtvrugtig hert is hoog by hem in waerde.

Naar zy hem heeft befchouwt , begint haar hert te bran-

den:
Zy wenfcht met hert en ziel met hem vereent te zyn,
Uit dit bedroefde dal, vol ongeval en pyn

;

In 't Diamante hof met hem te mogen landen.

Dog 't Goddelyke Woort dat klinkt in hunne ooren

,

Uw tyt en is 'er niet , den ftryt is niet gedacn

,

Gy rnoet eerft loopen tot net einde van de baen

:

Dan is eer zielen heil > zeer vaft van my befchooren ,

Dies üelt ze haar hert geiuft , met hertelyk verlangen ,

Snoeid



Spoeidzy naard'eeuwigheid, van'tallerhoogftegocd

,

£n 't is haar grootÜe lult dat zy Gods wille doet

,

Jae met volmaakte liefd' haar Godt komt aan te hangen.

Leeftzy, zyleeft den Heer en wil met hem ook ft erven:
Als 't zynen wil behaagt , en vanhaar 't leven eift

,

Dan is 't , dat zy met vreugd van deze werclt reift

,

Om 's Hemelfch heerlykheit met hem te mogen erven,

NuncemtzehaarvermaakinGodts geheim eniffen

,

Zypryftzyn goedigheid en wonderbaare kracht,

Die hy voor langen tytinzuiv're zielen wracht:

Dieindengrootllennoodzynhulpe nietenmilTen:

En voelt zich weggerukt, door 't eige ondervinden

Van Gods volmaakte liefd' , dicze in haar hert geniet

,

Voelt vreugde in haar pyn , in droefheit en verdriet

,

Omdatze Jezus vint, diezeinhaar hert beminden.

Zy zoekt de eenzaamheit ot een beflote kamer

:

Befchouwthaarnietigheit, en 's Hemelfch heerlykheit,

En offert lofen dank aan d'opper Majeileit

,

En word door dit haar doen , by Godt veel aangenamer.

Schoon dat een ander lacht om dit verborge leven

,

Zoo bly ft ze onverfet , en toont met kracht van reen
,

Dat een die op die wy s niet wettig heeft .^eftreén

,

Het Hemelfch Koninkryk van Godt niet word gegeven.

Indienze maaltythoud met uitgezogte vrinden ,

Spreektzydegaftenaan , metwienze overleit,

Watnodig dient gedaan , en watterdientgezeit;

Op datze Jeius mogt in dit gefelfchap vinden.

Veel andere dingen meer , die deze blaên betuigen

;

Waar toe de autheuru nood, inditgodtvrugrig werk.

Waar toe de liefd' hem port , en 't heilige oogmerk

,

Pryft d'yycr yaa zyn geelt , en dankt alfoo "^an Huigen.

Bi' rent jcojten Stol,

O?



Op de

STICHTELYKE GESANGEN
Door

JAN HUIGEN.
T\tn wyfen Salomont quam eertyds voor te wende y

Vat Boeken'maken dcen, oj fchryven had geen ende.

Een Spreuk , die heden noch in veler Menjchen mond
Schier ah beftorve?i is i die Jteeds oj t' elke ftond

Wanneer/e Boeken fien-t ftrax deje Spreuk vocrvjende

,

Van Salomon , dut Boeken maken heeft geen ende.

Die anders nautvlyks vaak drie Spreuken zyn bekend

,

In 't ganffche Oude, noch in 't Nieuwe Teftamtnt,

Maar de/en lext gaan veel, net en van huyten leeren ,

Cm Mie oejjening van haren hals te weeren ;

^Is menende dat hier den Koning daar op /iet ,

En 't Boeken maken ganfch veroordeeld en verbiedt,

"Daar 'tfoo verre is van daan > aU 't Oojteh is van '/ Weften ;

Maar komt hier al veel eer het tegendeel bevejten ,

I>oor dien hy reeds hier jelf Jyn Predik boek befchreeff':

Vat ander/ins hier meê van hem veroordeeld bleeff»

Vat dan hier geenderwjs , de faak quam gced te maken ï

Maar Salomon kemt flechs de quadc boeken wraken y

of die ten min/ten vaak met hebben veel cm 't Ijjf^

En [trekken meer doorgaans tot nadeel ah geryf

;

Wyl het begin en 't jlot doch is en blyf in defen-

(Hoe dat men 't wendt oJ keert^ vroom zyn s en God te vrefen.

Dus billykt Salomon de /aak in Jyn geheel:

Want goede boeken t hoe! die zynder noyt te veel;

Maar 't is des luyheids /chnld van vele trage luyden
,

Vie daarom de/t fpreuk des Konings gaan misduyden

Gelyk dot foort van volk de goede Gee/t uytblu/t

,

En hebben tot de Veugd , genegentheyd noch lujt,

Vie/lechts niet voor haar /el/s den ingang tot den teeven

Ver/maan , maar and'ren ook in haren loop tveerjireeven :

En



Ënfoo haar fehenjfeeds in vjanhedryien vcin ,

En 't fch'jnt haar leed , dat elk met foo wil mede doen*

^a die 't gewyde felf, belajleren en [madera ,

En al te droevig foo haar eygen z.iel verraden.

Rampfalig dan die foo quaadaardtg zyn geaardt:

En droevig , die hier foo fig felven openbaardt.

Maar wys en falig die in 't goede noyt en ruften.

Maar in de faken Gods fteeds voeden hare lufien ,

Het zy met mond of pen i en tot haar naaften s nut

:

Dat m* over al de Deugd of vroomheyd onderfiut.

In welken veelen ook haar hebben ivel gequeeten :

En hier diend onfen vriend. Jan Huigen niet vergeeien:

Die ons hier weer opd'tft , door Sang ofmelody.

Een keurig ziel banket ^ en Hemel lekkerny.

Dat beyde ons herte en oor ^ hier heyliglyk komt vleyen

,

Om ons (il fmgende ten hemel in te leyen»

Gelieft dan, Sangtr y hier uw fanglufi aan tevoen^

Gy fuit gewis hier door uw ziele voordeel doen.

Is 't werk in veel haar fin niet na den trant gefleepen

Van aardfche fwiet ofkonfl. cfSchpolfche mode grepen;

IVett , dat m' in Chriflus School , niet (iet na aardjchegunft;

Eenvoudigheyd is daar de befie Reedenkunft.

De Godsdienfi is wat raars ^ en van een feldfaam tvefen ,

De wyfeftaan daar voor; en d' eenvoud kan m defen

Haar grond geheym verftaan : fo dat des Beeren werk

Gaat tegen alle ftrook van 't aardfche oogemerk-

Waanwyfe mogen hier de bwjten-flreep aanreiken'.

Maar 't innig kern of pit ^ dat konnenf' noyt genaken ^

Dat 's voor d' eenvoudigheyd, en 't needrig hert alUtn:

Gehk het ziel geftcht dit ftet in 't algemeen.

Des fal 't om 't eeven zyn, cfAardfch gifmde ofWjfen

Dit Werk belafteren^ ofbovenmaaten pryfen^

Doordienfe ellendig hier foo miffen in de keur.

Als of een blinde jou oordeelen van de kleur.

"Kcmt gy dan teer qeflacht , dat vroom en ingitoogen »

En Gode dier gekocht » met uw diepftende rogen.

En fet met aandacht in Jan Huigens R-^m gedicht

:

Want u geftcht braveert hier alle aardfch geftiht.

En als gy gaat uw vlyt hier aan te kofte hangen >

Groet voordeel fuU gy dcen met defe zedefangen ^

B In



En klagen nhnmermeer van tyd ofgeld verqutft^

Maar wel dat fuiken fpys foo fiaarfaam werd gedift.

En weet dit eens toor al: dat om de ^^fen melden^

Gemeengoed lind men meeft;maar wild-braad vind menfêldeft,

Siet hier dan niet fo feer op grootheyd of hoe veel.

Maar fet veel meer op 't kleyn^ dat heylfaam is en eéL

En komt dit werk alom eenvoudig uit tefchyneny

Eenvoudig was Gods Soon-, fo wil hy al den fynen.

En toont d' eenvoud dan hier een klaar en ïeevend hlykf

*t Is eerlyk , dat het kind Jyn vader is gelyk ,

En kan dit werk uw hert tot Deugdluji overtuigen y

Sogeeft {naaflGodt) de eer y aan onfen vriend ]zn Huigen ,

Die dus fyn fchcone tyd met heilfaam onderwys,

Soekt uit te kopen hier , tot fynes Scheppers prys.

Gelukkig dan die haar talent-pond foo hefteden

In diere HemeUftofy en keur van wyfe reden ,

En des volherden dan ; haar werd dan toegefeid:

Komt herwaarts > en ontfangt het ryk , voor u hertid,

P, G Vris».

O



Op de

5TICHTELYKE RYMEN
Van

JAN HUIGEN.
VVT/^ zal nu zonder vreez offchroomW Voortaan de Godsdïenft durven wraaken

,

Ah maakte zy haar vünnaars Ioo?n
,

En droef en treurig door 't verzaaken

Fan aardfe "u^eelde en, kivaé geneugt^

En deed de geeft ftaëg ingefpannen ^

Het zoet genot van /ujl en vreugd

Te [Ireng vertreeden en verbannen ?

Hier toont ons Huigen 'voijjer haak
,

Om 't oordeel bondig naar te rigten
,

fVdnneer zyn geeft door nut "jermaak

Van maatgezang^ die 't hart kanftichten ,

De zielen^ door Gods geeft ge-wekt

Met vlyt te gaan op 'j hemels 'üoegen
,

De regte bron en 'r fpoor ontdekt ,

Ofn lufl tefcheppen^ vreugdte pleegen,

'f Zy dat hy de ouderdom en jeugd

Komt inhunpUgten ondtr^xyzen

^

De ziel verfierkt in zuivere denc^d.

Of leert haar Csd en Heylandpryzen,

B z Qf



Of hulp te zoeken door gebeên.

Om 't kwaad kloekhertig te beftryderty

Zyn doelwit ftrekt om V hert met een

In 't goed geftadig te verblyden.

Wel aan^ die waare vreugd bemint ^

Folgt Huigen op *t gewyde teeken j

Dat zjne geeft , tot goed gebint ,

Komt mor uwe oogen op te (ieeken;

Doorleeft en zingt dus aangedaan ^

Dus opgewekt , zyn zedezangsn :

Zo word des Schryvers wit voldaan ,

Zo boetge telkens uw verlangen.

ADR. SPINNIKER.
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Op de

STICHTELYKE RYMEN
Van

JAN HUIGEN.
Wat fchone keurltofdifcht Jan Huygen voor ons

oogen.
Hoe fmakelyk voor de ziel! wat Hemels fpys is dit?

Dat menig herte treft , gy hebt dus 't rep:te wit

Gekozen5daar 't gemoed ftaag werd door opgetoo^
gen.

Gezang enRymen die een deugtr^^k hert bekooren,
Befpiegelingen die een wareldhng ontbeert
Daar wulpfche eydelheyd geftadig triomfeert

,

Hier is de waarevrugt uy t Davidi» voll en ho(5ren.

Kom hier , O ! Jeugd vermaak u in dees rype hóf.
Zoek vroeg u God , en Heer , hier hebt gyVchoone

ftof.

Tot lof en dankbaarhyd uSchepper voor te dragen.

O zoete melody de Godhyd toegewyd!
Daar g'opgetogen ftaag in Jezus zyt verblyd

,

Vervrolykt uwen geeft , bevryd vari 't aardfche

klagen.

Jacobus Verheyde de Jonge,

B3



Moojc feng en goede flof

,

Voortgebracht tot Godes lof.

Daar het hart meê fingt en queeld

»

Word iets Hemels uitgebeeld»



Fol. I

STICHTELYKE RYMEN.

Waarfchouwingaan de Sangers &c.

Toon : Al die vioont in V JJemeïs ^c.

Of; Tfalmy-j.%6.

O!
Gy Sangers en Sang'reffen

,

Hoor mee aandacht Sangers leffen

:

Voeg 'er goe opmerking by

,

Jong of oude , wie *c ook zy»

Grijfe Hairen 5 Jongelingen >

FriffeM aagden , die wel fingen >

Of loo gy een Rijmtje leeft

,

Schoei altyd op aandachrs -leeft.

2:

Singen is een hert opheffen

,

Dat ons en Gods hert kan treffen >

Om te krijgen ons belang,

Door gebed ot lof-gelang,

Want 't is ydel , Lied of Pfalmen >

Oneerbiedjg uy t te galmen

;

Daarom j als gy fingt een lied

,

Doet dat fonder aandacht niet.

B 4 3 Waare



% STICHTELYKE RYMEN.

Waare aandacht die kan maaken

.

Dat de ftot in 't hart lal raaken

,

Dat gy waarlijk word geftirht

,

En in uw' verftant verlicht

:

Dat des Heeren mildezeegen

Op u daal gelijk een reegen

:

Daarom, fingtgy ooit een lied >

Doet datfonder aandacht niet.

Aandacht leert ons wel ter deegen >

Doen en laaten overwecgen

,

Of 't in God ook is gedaan,

En hoe *t namaals eens fal ^aan

:

Als men hem fal reekeningen

Moeten doen van alle dingen

:

Daarom j wat van u gefchiet >

Doet dat Tonder aandacht niet.

Schepie luftin heil'ge faaken.

Om u daar door te vermaaken f

Spiegel u ot gy bereyd

^ijt te doen als 't dichtje feyd,

Sonder dat kon 't wel gebeuren

Dat gy 't fingen foud betreuren

;

Daarom , wannneer het gefchiet j

Doet dat fonder aandacht niet.

é.Waa



EERSTE D E EL.

6.

Wanneer ftem en harte paaren

,

Sullen die gewijde fnaaren

Maaken dat gy foo wel fingt >

Dat het door de fterren dringt.

Mooije iang die ftreelt de ooien

.

Aandacht doetfe in 't herte booren:

Sóo dan , fingt gy ooit een lied

,

Doet dat fonder aandacht niet»

Strengel dan en hart en handen

,

Heilig uwe ingewanden

,

Om te üngen tot Godts lof.

En al 't Hemels heerlijk Hof.

Komje een yd'le fang te hooren

,

Stop uw' hart daar voor en ooren

Maar wanneer gy fing'. een lied,

Doet dat fonder aandacht niet.

8.

Danfal 't aangenaaine queelen

Nimmer God, noch menfch verveelcn>

Heilig falzijii uw' gefang,

Sing foo al uw' leven lang:

Dan fult gy in 's Hemels koorcn

D'Engelen fang ook eeuwig hooren

,

En mee fmgen in Godts Rijk

Ecuwig, eeuwig > eeuwiglijk.

B s Zid^



f STICHTELYKE RYMÉN.

Ziel-verwondring indeontmoeting
A^n des Heilands lieve groeting.

Hoc trekt mijn hert nady.

En 't uwc weer na oiy!



EERSTEDEEL. f

Wie komt my hier du dus ontmoeten

,

Mee doorgeflaagen hand' en voeten?

Wie toch met bei fijn armen oopen

,

Komt daar tot my foo Tnel geloopen ?

Terwijl ik op deef' eenfaam heide

Myn lichaam, ziel, en geeft vermeide»

En daar ik door befpiegelingen

Den Schepper vind in alle dingen.

Daar ik fijn kracht en heerlijk VVeefen

Soo klaar als in een boek kan leefen.

Sou ik wel tot gefelfchap krijgen

»

Een, welkers Naam ik moet verlwiigen?

Ik voel myn liefde tot hem blaaken,

Hy nadert vaft om my te raaken :

Sijn komfte doet in my ontfteeken

Een gloed van kracht niet uit te fpreekCfl.^

Hy is een Heer van groocer waarde

.

Daarom val ik voor hem ter aarde >

En wil eerbiedig nedei Tijgen;

Sijn toeleg is om my te krijgen j

Ik geve my aan hem gevangen >

Waar na wy wederzyds verlangen.

Maar ach ! wie mag , wie maghy wee{ên>

Die OverfchooiTe en üytgeleefen ?

'K ben Jefas Chriftus uwen Heere> \

Die u (gelijk ik noch begeere)

Wel eer het hert met mijne liefde

Soo diep door wonde en foo door kliefdoi

Dat gy van Hemel minne -vonken
Getrcft , u lelven zijt ontfonken.

IS



STICHTELYKE RYMEN,
Ik heb veel heils voor u verworven,
Ja ben de dood voor u geftorven.

Dies wil ik met u maaltijd houwen 9

En in uw' hart mijn tempel bouwen.

Gebed tot de Heere Jefus.

Toon : O / Kersnacht é^c.

O Heere Jefus, mijn beminde!
Ikfoek u Heiland, laat u vinden:

IVJijn fteun, mijn leun, mijn erf, mijn f

Mijn lieH^e luft, mijn hert*vermaakcn

:

O Heere Jefus! laat u naaken j

Voor u is 't dat ik needer vali.

2.

Daal needer , Heer , met uwen zeegen

,

Gelijk een milde Zomer- reegen.
Op ons , hier in dit traanen dal

,

Daar wy als Pelgrims in verkeeren

,

E n als uitlanders ons geneeren

,

Weeft gy ons burgt en vafte wal.

3-

Geef dat nooit luft tot aardfê dingen

Die vleijend' in de ziele dringen

,

Ons herten oog beguig'len mag;
Maar dat wy 't Hemels naarftig foeken ,

Met bidden , leefen ons bekloeken

,

En overdenken nacht en dag.

4. Dat



EERSTE DEEL.
4-

Dat \vy het quaad foo vlijtig weeren.
Gelijk de vonken van de kleeren,

Door uw hoogwaardelijk onrfag^

£n op het eeuwig lalig leeven

Met ons gedachten ftaadig fweevenj

Ook hoe men daar heen koomen rrzg.

De fonden fteeds by ons bedreeven

Wilt toch genadelijk vergeeven,
Of anders, Heer! hoelal't'ergaan?

VV'iltgy die al na fwaarre weegen,
Soo zijn 5 foo blijven wy verleegen

:

Want niemant kan voor u beltaan.

6.

Gedenk, terwijl w' hier ommefwerven.
De duivel greetig tot bederven

,

Ons nagaat, als een leeuw die brult,

Hoe fcer uw hulp ons is vannooden,
In ftdge wacht van Hemel booden.
Daar op wy wachren met geduld.

•»

Sendf' eens ten dienft van uw' verkoorne.

Door kracht van uwen Geeft, herboor, c,

Met u f(^o tot een Geeft gemaakt

:

Bewaar die als dierwaarde panden ,

'c Zy waar fe zijn , Heer ! in uw handen

,

Dat niemand van de weg af raakt.

8.

O ! dekfe met uw' liefde vlerken

:

En op dat wy ons heil bewerken

,

Laat uwen Geeft ons, als een vuur
Beftraalen met fijn heldre vonken.
En 't hert, van Hemel-minnedronken .

VerlcUen voort van uur tot uur.

9- Den



8 STICHÏELYKÉ RYMEN.
9'

Den' Geeft des Kindfcbaps (Vreugden- ader
!

)

Waar door wy roepen Abba Vader,
Laat die afftroomen in 'tgeroced.

Gat iemand ftofie tot bedroeven,

Pl laat hem daarom niet vertoeven,

JMaar werk in ons oprechte boet.

10.

Ach Heer ! verhoor ons nedrig fmeeken

.

Ik kan, ik kan niet langer Ipreeken,

Ach fie mijn bitt're traanen aan

!

O focte Jefus ! laat u vinden

,

Om onfe zielen te verbinden,

,Wie'r wonden foo gevaarlijk ftaan,

II.
'

O Hcere Jefus I hoor de beeden

Van air uw rankjesen uw' leeden.

Die tot u Ichreijen dag en nacht

:

Geef dat wy eenmaal tot dat leeven

,

Daar gy ten hocgften üt verheeven
j

Ook moogen worden ingebracht.

12.

Daar wy den oorfprong aller dingen

,

En u het nieuwe dank -lied fingen

In eene nooit verwelkbre jeugd

;

Terwijl ontelbaar Hemel-fchaaren.

Als lijf-flaffiers den Troon bewaaren

O nooit begrijpelijke vreugd!

Tweede



E E R S T E D E E L. 9

Tweede Gebed tot de Heerc Jefus*

Toon: 0/ Kersnacht é*e^

i.

Ojefus hoor toch weer de nooden
Van een , die angftig komt gevioodea

Tut U5 fijn heyl, fijn heul, fijn al,

Die fwerven moet in vreemde landen,

In 't midden van fijn dood vyanden>
Die ftaadig loeren op fijn val.

2.

Waar wy maar onie voeten fetten

,

Daar is *tvol ftrikken, angels, netten,

£nmeeft bedekt met goeden fchija;

De Duivel met fijn hoovelingen

Weet liftig tot ons in te dringen

x

Als wy niet op onz' hoede zijn.

3-

H:er toe gebruikt hy dVardfche menfchcnj
Die blindelings ons verderven wenfchen

,

Daar lokt hy ons, daar dreigt hy door.
Met fchat en eer, indien wy volgen,

Met armoed' en met fmaad , verbolgen ,

Als wy ons houden op uw fpoor.

f^ier voegt ons dertel vlees hem nevens:
Dus van twee hooftvyanden tevens

t n even heftig aangerand

,

Van buiten een, en een van binnen,
Eegunftigt van de dierfe (innen,

tioe lichdijk word men overmand,
5'. Daar



fo STICHTELYKE RYMEN.

Daarom gy goede en al-verfochten

!

Gy weet hoe een , foo aangevochten >

Gy weet hoe dat hy waaken moet;
*tZyuit, 'izyt'huis, geenftaatj geen tijden >

Ofdaarisftrijd, ofdaar is lijden >

Soowelin voor- als tegenfpoed.

6.

Daarom aanfchouw ons metontferming.
En neem ons alle in uw' befcherming

,

O goede wijTen machtige Heer!
Op wiens genaê wy fagjes leunen

,

En met vertrouwen moogen fteunen

,

Alswy volduuren in uw* leer.

7'

Hoe licht waart gy wel eer bewoogen

!

Hoe licht'lijk bracht u 't mededoogen
Tot weenen, als gy noodenvond.
En dat m' er onder ging en bukte

,

*t Scheen gy , als of 't u felven drukte;

Uw' traanen niet weêi houden kond.

8.

Ei ! laat nu ook uw* liefde- ftraalen

Eens trooft-ri jkop ons neder daalen >

Ter hulp in onfe zielen nood;

Wy koomen vaft tot u geloopen

,

(Geloovig fiend' uw' armen oopen)

Gelijk een kind na 's moeders fchoot.

9.

Ach onfen Koning en Behoeder l

Mee lydig Priefter j lieve Broeder >

Omcingel ons met Hemel-wacht

,

Die alle boosheid kan beteug'len

,

( En dekk' ons met uw' liefde^vleuglen)

yoor onfes vyands lilt en kracht.

10 Laat



EERSTE DEEL. u;

Laat ons in nooden niet befwijken

,

Noch met Lors Huisvrouw omnDekijken

Na iets nu wel van ons verfiakt;

Klaar help ons blijd' en ganfch verlaaten»

De Rijkdom welluft, eer en ftaaten,

Waar door de duivel dienaars maakc.

lï.

Leer ons daar tegen recht bedenken >

Wat groot er heil ay hem fult fchenken>

Die u na uwen wüle diend

:

En Wit het is met uwen Vader
Te zijn vereenigc, en veel nader,

Als hier ooit vriend is met lijn vriend.

Derde Gebed 5 om d' inwooninge van
jefus in 'c herte.

Toon: O / Kersnacht ^e.

T.

Zie daar, ó Jefus 1 's herten- faalea

U toegewijd , om in te daalen j

O .' maak die felf nu verder fchoon.
En heiligi'u ter valler wooning,
Op dat gy daar alleen als Koning >

Den icepter fwaaid van uwen troon.

2.

Slacht onfe dierfcbe en aardfche leeden>

Kwaa lullen engenegentheeden>

Mcc



,t STICHTELYKERYMEN.
Met uw foo fcherp twee-inijdig fwaard ;

Werpfe in uw liefde-vuur ten brande.

En laat den geur die 'r offerhanden

Opilijgen tot u Heemel- waard.

Laat onfe beede en boete-traanen

Daar toe een feeker toepad baanen;

Ontvlam de ziel in dank en lof^

In diep en innerlyk ontfermen

,

Voor al die onverfchuldigt kermen >

Als los van 't ondermaanlche ftof.

4-

Doe 's herten-duifterniff ' verdwijnen>

Uw' zeegcnrijke waarheid ichijnen>

En lichten met een vollen dag

,

Op dat m* in óeeie boofe tijden,

( Daar duifenden aftreen ter zijden

,

Als wijfe wijslijk wand'len mag.

Salf ons 5 gy Heer foo hoog gefeeten >

Tot Vorften , Priefters en Propheeten j

Met uwes Gecrtes balfem -vloed j

Dat woord* en werken liefd' uiBwaaffem',

Ons ganfch gedrag een geur, een aaffem>

Die uwe Godtsdienft liev^en doet.

6

Geef, als de dood ons wil betraapen>

Dat wy dan wakker in de waapen

Staan met de lenden opgefchort

,

JVIet lampen wel verfien in handen

,

Den Bruigom wachten onder *t branden>

Als 's Hcmels-deur ontOooten word,

7.

Op dat y als wy met reine Iccdcn

.

Dan



EERSTE DEELi ij
Dan uit genaad' in moogen treeden,

Met nieuwe tongen, toon en klank

>

Den Vader eerft , als opper oorfaak

,

£n u als Middelaar en Voorfpraak>

Voor eeuwig fingen prijs en dank.

Heilige Minne,

Toon: Ffalm 65.

I.

Geef Heere , geef, dat ik nooyt beelden

In mijne ziele draag,

Dan u, mijn God! de bron der weelden

>

Die mild affchiet, en ftaag

Op air die u oprecht beminnen.
Op ü fien met geduld;

Als op hem , die haar 't hert en finnen

Met waar genoegen vuld.

2.

O ! laat uw foet aanminnig wcefêa
Eens daalcn in de ziel

,

Mijn Godt, dat fou haar ganfch geneefëni
Indien 'c er plaats in hiel.

Laat geene der gefchapenheden
Dtio. aandacht draagen wech,

T'wijl ik mijn liefd' hier nu beneden
Alleenlijk op u legg*.

3-

Ach! hou nooit op van gloênde fpranken
Te ftrooijen in 't gemoed.

Dat weder lietd' , om u te danken.
Eens brand in volle gloed.

C -t Eed



14 STICHTELYKE RYMEN.
Een hemel heb ik reeds op aarde >

Kn eeuwig heils begin:

Neemt gy en uwe Zoon vol waarde.
Mijn hert ter wooning in.

4-

wat is 'r een volmaakte welluft,

Te voelen in den geeft,

Een {ucht en trekj daar hy geen quelluft

Of na berouw in vreeft.

01 ^eker, als uw' liefd' haar ftraalen

Eens in mijn herte fchiet.

Niets kan 'er by die foetheit haaien,

, Van 't geen de weereld bied.

*k Heb u dan liefd' en trouw gefwoorcn >

En Jefus uwen Soon

,

Ten Hooftman, Heer en Vorft verkooren^

Trots alle fmaad en hoon:

'k Wil my aan hem ganlch onderwerpen >

Hem volgen, bly en ftil

:

De boosheid mag haar pijlen fcherpen,

ïLn. doen al wat fe wil.

6.

't Mag al geen quaad, uw vuur der minnen >

Als dat in *c harte brand,

't Heeft magt genoeg om t' overwinnen.

Wat fig daar tegen kant.

Al moft ik vrouw' en kind verlaaten

( Als gy my onderfcbraagt

)

En fwerven over vreemde ftraaten,

ik wacht het onverfaagt.

7-

Gy ïijt de grond van al mijn hoopen,

Dus moet, dus Wil ik hier

Hcc



EERSTE DEEL. i;

Het pad der deugd met vreugden loopen >

Ontfiende vlam noch vuur:
'

Moet ik dus 't lijf ten ofïer geeven>

Of bukken voor het ftaa),

Ik wil alfoo ten Hemel ftreeven,

Na Jefus Bruilofs maal.

Heilige Minne.

Uitbreiding over Pfalm 73. versaj^iöjij^iS.

Stem: Bewaar myGodf^ wantiktertrouu,

I. t^ers 2 5".

GY groote God , wiens Majefteit wi^n heb

En foet aanfchijn , u "'f
"'

Vol vreugde maakt en vrolijkheid, hetmcl?
Oie by u zijn.

Die vreu2den*zaal , waard gy 'er niet

,

Wat 'gaffe 't hert ?

De vreugd veranderde in verdriet

£n pijn en fmert.

2.

Soo gy uw' zeegen tot de aard NeflensU

Niet daalen liet <^" im^my

Op my, ik was van geender waard, opdêm'-
Jaa heel tot n'et. de.

Maar ik lief u en gy weer my;
Daar is gev/is

Op d'aard geen (oetermaatfchappy

Dan my die is.

C 3
3.Hicr



i6 STICHTELYKE RYMEN.

Hier in dit aardfe vaderland

All' *s werelds goed.

Dat wijs en fchuive ik van der hand >

Met mijn gemoed.

Dat vind noch heul nochwaare ruft»

Als in u, Heer,
Te dienen met een volle luft

Naa uw begeer.

4-

Of fchoon daar door mijn vleefch verfmacht

,

En 't hert verplet:

,

Als ik maar op uw hulpe wacht,
Word ik gered.

Uw nauwe forge my omwald
Voor pijn en leet

Dat my geen hair van 't hooft en valt

JJat gy 't niet weet.

S'

Den rotfreenjdaar mijn hert op ftaat

,

Zijt gy alleen

,

Mijn deel, mijn erf en toeverlaat

In eeuwighe'en.

Want die uw' wetten niet betracht,

Maar afgodeerd

,

Een ander licfd' en u veracht,

Word weer onteerd,

6,

Die lijd gy niet voor uw aanfchijn

,

Maar roeid die uit.

Met recht wilt gy de lieffte zijn

Van uwe Bruid.

Daarom heb ik mijn's herten ün

Op u geleid

;

16,

Befvvijkt

mijn vlees

ende mijn
hcrte* foo

isGodtdc
roisfteen

mijns her-

ten enJe
mijn deel

in eeuwig-
heid.

17
Want ficl

die verre

van u zijn

lullen ver-

gaan, gy
loeituit

allen die

van u af

-

hoereeren.

1%.

Maarmy
aangaande

ün
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En lief u met een voile min

In eeuwigheid.

7.

Want ik geniet van u veel goed
Jaa alle ding»

Naa lichaam , ziel , en myn gemoed
In zeegening.

Te recht hoa ik my dicht by u,
Myn God en Heer,

En ben geheel van fbnden fchuvv.

En 'k foek uw' eer.

8.

Ik ia vertrouwen tot u keer

Hoe 't my hier gaat,

Ik leefen 'k fwect , met , u ó Heer

!

Door 't goed en quaad.

Gy zyt voor elk, die u bemind.
Een fcheutvry fchild ,

Waar op de nyd ( zoo ik bevind

)

Haar pijlen fpild.

9-

Myn mond is vol van uwen lof

By alle man.

Ik {ing, ik fpreek , en roem 'er of >

Waar dat ik kan:

't is in myn geefl een vrcugden-fecft.

Uw' goeden aart

Al om te meiden onbevreefd,

Gy zyt het waard.

10.

Zoo lang ik 's leeveiis adem fchep,

En myne borft

Beweeg-dj en ik de lippen fep,

My daar naa do- ft.

C4

«7
het ïs my
goed naby
God te

weien*

Ikferrc

rnyn be-
trouwen
op den
Heere

,

Keere,oni
alleu've

werken cc

vericilen.

i.f

Jefus
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Jefus der Joden Koning.

Hïcr tuiïen hemel in en aarde.

Hangt Hy die 't alles weer herbaardc,

hla hy ten offer was gellacht

,

£a daar toe recht verkreeg en machr.
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Op Chriftus Lijden.

Poon : Hoe ongelijken lot , &e.

I.

Zie Jefus Godes Zoon

,

Ons voorbeeld en patroon

Orn na te leeven

,

Den kruis-weg vol ellend>

Betreden toe den end

,

Daar hy moet fneeven

,

En lijden 't wreed geweld der boofe fnoden

;

Die hem uit haar en nyt nu fuUen doodcn
Zie hoe hy hare flaagen

Geduldeüjk gaat draagen

,

En als een Lam ter llachtbank hen:i laat leiden,

IMet Simon van Sireenen,

Draagd hy lijn kruis felfs heenen

Kaar 't Treur-tooneel, daar hem lijn beuls verbeiden.

3-

Alwaar z* hem naakt ontklc'en ,

En Ipij keren zijn le'en

( O ! bitter woeden
)

Op dat vervloekte hout.

Ol wat is hy benout!

Ay fie hem bloeden

!

Daar hangt hy nu aan 't Kruis,dien Heer I dien wiarden

Wiens weldoen klonk tot aan het eind der aarden

Sal 't ooge nu niet leeken ?

Ja moet het hart niet breeken,

Wanneer 't aanfchouwt lijn droef en bi:cer lijden,

En 't fe! gemoed der Jooden

,

Cs Die
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Die hem foo wreed*lijk dooden,

En in fijn leet haar herce noch verblijden.

3

Hoor eens hoe hem de nijt

Veel fchampVe rcên toebijt.

En hoe f' hem haaten:

Maar, ó! dat fy dien Heer
Recht kenden en fijn leer,

Sy fouden 't laaten.

Sy fpreeken feer verwoed , is hy Gods Soone ?

Soo daal hy af van 't kruis , nu moil hy toone ;

Met fmaad-en lafter-woorden

Wil elk dat grouwel moorden

Noch billijken, daar (' onderling al kijven.

d'Een houd hem voor rechtvaardig.

Een ander ftrafFens waardig

:

Maar Jefos, ach! moet vaft in fmertc blijven.

4-

Waar heeft 'er ooit geweeft

Een Man foo door Gods geeft

Als hy gedreeven?

Die foo veel trouw vermaan

En wond'ren heek gedaan

In all' zijn leeven ?

Wat leerd* hy vroeg en laat in Salems Tempel

!

Hoe menigmaal betrad hy fijnen drempel

!

Wat was hy vol van reeden

Met vuurigegebeedcn!

Ja nachten lang bad hy wel op de bergen,

Als hy des daags hem wende
Tot menfchen vol ellende

,

En holpl* al die hem hulp* afquamen vergen.

Och ik fie dat fijn pijn

Haaft afgele'en fal zijn. De
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De Son aan 't treuren,

Geefc niet de minde blik.

Het aardrijk bcett uit fchrik,

De rotfen fcheuren.

Kan dit den moed der boofen niet doen koelen?

En fal het volk daar geen berouw van voelen ?

Dan zijn , dan zijn de Jooden
Verfteendj ja dood als dooden.

Dat bloed fal hen en hunne n£.-^eflachcen.

Gewis met volle ftroomen
Ter wraak eens overkomen ?

Wil God de ftraf niet eenigfmrs verfacbten.

Jefus aan 't Kruis.

Toon : Wie nian de inenCchev , VJeere , ^c,

I.

HOor Jefus vol ontfermen,

Hy bid met open-armen
Voor 't moordfe boos gefpuis 3

( Daar hy hangt aan het Kruis)

Die hem als dulle honden
Dus fel en diep doorwonden >

In fijne teere leen,

Hy bloed van top tot teen.

2.

Daar hangt dien over-goeden

Soo jammerlijk te bloeden

,

In onder 't moorders lor,

Vcrhten van fijn God.



" STICHTELYKE RYMEN.
Het is byna fes uuren

,

Hoe lange fal 't noch duuren?
Achl wanneer fal de pijn

Des doods ten einde zijn

!

3-

Hoe roept hy tot fijn Vader!

Ach ! Vader kom wat nader

,

Waarom verlaat gy my ?

Ach/ fie eens wat ik ly:

Ik ben een Man vol fmerte

:

Hoe klopt , hoe jaagt myn hertel

Ik dorft en hygh na 't end >

Van alle mijn cllend.

Om Ifrelsffaligheeden

Heb ik altijd gebeeden

,

Gebeênuital mijn kracht:

Nu is het al volbracht.

Ach wil mijn geeft onti-angen

:

Na u ftrekt mijn verlangen:

Mijn geeft ,dat waardig pand

,

Beveel ik in uw' hand.

Dus eindigt Jefus leeven

,

Sijn geeft heeft hy gegeevcn.

Ach I bleef die fchildery

My eeuwig, eeuwig by.

Dat ik nooit door de fonden ,

Meer flag gaf mfijn wonden :

Dat wens ik dat lijn fmerc

Soo diep my tref in 't hert.

En gy mijn ziel moet weeten >

Dat gy het vlees moet ecten»

Van
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Van deefe waarde Heer,

Vergeet die nimmermeer»
Sijn bloed moet gy ook drinken.

En paffen op fijn winken

:

Dit is de vafte grond

Van 't kruis - en bloed-verbond.

Befchrijving van 't Avondmaal
des Heeren.

Toon : O gr^otheydvan Gods liefds,

I.

ELk laat de Vreede-vaan nu los en luchtig waajen

,

En alles wat men fegt fchijnt daar op uyt te draajen ,

In Synagoog ot Kerk , en echter blijPer twifl

,

Om dat 'er in de grond foo deerlijk word gemift.

2.

En wat is hier de grond? te doen het geen wyleefên,

In Godes heilig Woord, en God oprecht tevreercn>

Geenmenfchelijke ftem t' erkennen voor een vvet>

Die ons vaa God in doen en laaten is gefet.

3-

Ook nieraant om verftant te bannen noch te mijden,

Die God en fijne Soon erken en durf belijden

;

De wereld en hec vlees beid* afgefwooren heeft.

En uit dat rein geloofoprecht en heilig leeft.

Na 't voorfchrift ons vertoont in d' Evangeli- bladen

Wie defc fakkel volgt vind hemopleevens-paaden,

Die E^aaken Hchc , en ftaat de valfe leer ten trots ^

En in den Jongiten dag onwrikbaar als een roLS.

Staa
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5-

Staa vafl: dan die foo ftaar ! en laat u nooit bewegen
Van deefen vaiten grond , de weg tot alle zegen.

Laat elk dan op üjn proef aantreeden tot dien Disy

Daar Jelus ons toe nood, en galtmaal-gcveris,

6.

Want een die hier beftondtenooden, ofte weeren f

Vergreephem fomiijds wel en trad in'tampt desHeeren;

Dus gy 5 laat gyhem 't lecht zijn gatten t' oveiüen >

En den onwaardigen de Tafel te verbiên.

7.

Ruft blinde Leiders ! ruft j van fcheiden en van fchiften.

Van kerneis in te flaan , en muggen uit te fiften

,

't Is lang genoeg de zenn' op 's Heeren akkerland

Gewet> en voor dien oogft : ruft dan , ei ! ruft uw' hand.

8.

God heeft de proeve dan den menfche felfs bevoelen
In dit fwaarwichtig ftuk : komt hy hier in te dooien

,

Hy ftaat ofvalt fijn Heer : want God fal hem we] fien ,

Hy kan d' ontrouwe knechtm 'c herte beft befpiên.

9-

Wie fonder bruilofts-kleed , en met onreine handen.
En Brood en Kek aanvat, verwachte ftraff' en Ichandcn
Te fijner tijd, wanneer de Harten-kenner wil:
Dies houden wy on s beft in dcfQ fake ftil.

Set niemant buiten bootxl

,

Die in den hemel hoord.

't Cc
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't Geluk der waarc Communicanten.

Toon: Wie van de menfcbeity Heere ^ ^c,

1.

O!
Salig gy genooden,
Die waardig van dees Brooden

Eet aan die heil'ge Dis

,

Daarjefus 't leeven is.

Gy word hier nu befchonken

Met (ijne liefde-vonken

,

En aan uw* ziel gevoed

,

Met Jefus dierbaar bloed.

2.

Hy hing aan 't Kruis te bloeden.

Vol ftriemen van de roeden

,

Ook van de doorne kroon >

En lee veel fpoten hoon.

Sijn voeten en fijn handen >

Sijn zijd' en ingewanden

,

Liet hy door \ vinnig ftaal

,

Door-wroeten altemaal.

Vyf wonden > die als beeken

,

Van bloed en water leekcn >

Dat langs de galge-boom

Neervloeid' in voiie ftroom

:

Om in die purp'replallen

Uw' ziel IneeuVv'it te wafren>

Te waffen uw' gemoed >

In 't was-bad van fijn bloed.
Want
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4 ,

Want enkel om uw ford^n

Liet hy hem foo cloorwondcn>

Dit leet hy al voor dy

,

£n maakten u foo vry.

Sijn heilig waardig leeven >

Ging hy duso^ergeeven.
Dat Jei hy willig af>

Toen hy u *t leeven gaf.

S-

Mits hy vol liefde brande >

Was hy de Ofïerhande>

Hoog Priefter , Offeraar

,

Op 't hemels hoog altaar.

Veel heil heeft hy verworven y

Wanneer hy is geflorven

,

Voor *t menfchelijk geflacht >

Wanneer hy *t al volbracht >

6.

Hy is uw' vafte Borge >

Op hem ruft al uw* forge>

Ais gy na 7.ijn bevel

,

Leeft heiUglijk en wel.

En in het Chriftelijk lijden

,

Stantvaftig komt te ftrijden.

Als gy dien God en Heer >

Geeft fijne volle eer.

7'

Doods-kelk hem ingefchonken y

Hectt hy gantfch uytgedronken >

Hoe bitter hy die vond >

Met hef en al, ten gtond'.

En dit fbo diep verneeren

Bragt hem ten top der eercn,

h
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Ja tot een hcerfchappy.

Daar niemand heerichc als hy.

Eere en lof aan Jefus , voor fijne

groote liefde aan ons beweefen

door fijn dood.

Toon : Ffalm 99.

I.

JEfus Godes Soon ,

Wiens verheeven Throon>
Aan Gods rechterhand,

Eeuwig i? geplant

Na gy hemel, aard ,

Krachtig hebt herbaard

,

Daaru alF die Iceven,

d*Eer* af moeten gecven.

2.

Want gy fterke Held,

Hebt door uw' geweld,

Duivel , fond , en dood ,

Gantfch van kracht ontbloot.

Als u 't boos geipuis

,

Heeft gedood aan't Kruis,

Daar gy hingt te bloeden,

\ Mensdom all* ten goeden.

Dies nu d' Eng'lcn fchaar

,

Al te tarnen haar

D Voor
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Voor u, haren Heer>
Willig buigen neer,

Jaa op uw Gebod,
Als haar Hooft en God ,

Wil'ig mee verblijcn,

..Alle dien ft tocwijen.

4-

't Ganfchc menfchendom,
Valle des alom
>Jeer op uw bevel.

Voor uw voet-fchabeir.

Om dac gy uw' bloed,

Achte niet re goed,
Voor haar weg te plaflfcn

,

Tot het zielen-walïen.

O! gekruirten Heer!

JLiieidens Tucht loopt veer.

Dat gy mee uw' bloed

,

*s Menlchen ziele voed ,

En als ofïer-lam

,

t-Jaar fond' op u nam

:

Door uw dood is *t leeven

,

Onfe ziel gegeeven.

Gccï nu Jefus, Vorft,

Dac elks ziele dorft.

Met een lietdc-kracht

,

Die de dood veracht

,

Dat elk met u iy,

En ter dood toe ftry

,

Op dat gy ons 't leeven

)

Mocht voor ecuwig o-eeven. \*

Stem:
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Stem : F[alm 99.

T.

Kom Heer Jefus, kom.
Zielen Bruydegom ?

Neemt mijn hert heel in.

Met uw' hemel-min

,

Op dat ik mijn trouw*

Onverbreéklijk houw*

:

Want mijn uitverkooren,

'k Hebf ' u toegclvvooren.

2.

En'tberoutmyniet,
Dathetisgelchiec

,

Maarhet moeit my fecr.

Dat ik fuik een Heer>
Als gy Jefus zyc.

Niet met alle vlyt.

Dien' en ftaadig eere,

Na uw herts begeere.

4-

Stort uw Geeft in my.
Dat ik los en viy,

Vliege van der aard >

Op ten hemel waard >

Dat ik al mijn goed ,

En mijn vlees en bloed

)

Voor uw' eer mag geevcn

,

Om met u te leeven*

D i De



50 STICHTELYKE RYMEN,
De vroege en wakk'rc Morgenftond

Heeft Goude Roofen in de mond.

Plalm 90: 14. Verfadigt onsindenmorgenjlondmetuvje

goedertterenheydy fooJullen wyjuichen ^ende verblijdz:j»

in alle orije dage7i^
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Morgen- Loffang.

Stem: PfalmZ^,

T.

NU 't liefFelijke fonne licht

Weer daagen komt in mijn geficht.

Dat alles weder doec herleeven,

£n opend mens en vee den mond >

In deefe nieuwe morgenftond,
Om Gode lof en eer te geven

:

Want yder Schcpfel na lyn aard ,

Sijn dankbaarheid iend hemelwaard.
2.

Dies vind ik my op 't hoogft verplicht

Om met mijn tong en maargedigt

,

Mijn levens Heer, en God te prijfen

,

Die my ook heeden deefe nachc.

Als uit den dooden heett herbracht.

Waar uit Hy my weer doet verrijfen

:

Hy is mijn licht en leevens ftraal>

Jn wien ik mijnen adem haal.

Sijn Woord, het Evangeli-licht,

Verhelderd hert en ziels gefichc.

't Is een lantaarcn op myn weegen

,

Een licht en fakkel op myn pad,

Naa Gods gewyde vrcugde-ftad,

Op dat ik ncoit lou zyn ver leegen

,

Maar altyd wand'len in den dog.

Dat ik my nimmer ftooten mag.
D 3 Gc'
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Gelijk den dauw by fomertijd

,

Dekt veld en boflchen wijd en zijd

,

En vak mee paarJen op de bJaden

,

Soo daalt > foo vloeid Gods hcil'gen Geeft

Op elk, die hem van herten vrecft.

Met morgen-zegen en genaden 5

Die Hy vernieuwt, uitgiet, en geeft.

Op al wat hy gefchapen heeft.

S-

't Is om en om vol Godd'lijkheyd,

Hoe wijd het oog fich ook verfpreid

:

d' Aard is vol goedigheid des Heeren :

Hy, die 't al fchiep van eerften af.

En mens en vee lijn voeder gaf

,

Wil my gewide wijsheid leercn :

Want hy is 't licht van alle licht.

Die aard en hemel heett gefticht.

6.

Goedsheids fontein , O leevcns bron !

O! aldervreugdenrijkfte Son,
O ! zahg die u mag genieten

,

En (ïen uw heilig aangefichr.

En al de Burgers van dat licht,

Alwaar des leevens ftroomen vlieten

,

En drinken uit des Jeev^ns bron

,

En blinken eeuwig als de ion»

Avond'
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Avond-Lied.

Stem : Al die woond in 's Heemels 1krG07:en.

Of: FJalm^-jy'66,

I.

NU de Sonne mee haar ftiaalen

Naar ge woont we*er is gaan daalen ,

En fich elk rer neder leid,

Tot de ruft en (laap bereid

,

Moer ik CJ mijn Heere loaven

,

U mijn Koning van hier boovc n s

Met mijn ftem door dit gedicht

,

U te looven is mijn plicht.

2.

Want g7 hebt my , Heer ! gegeeven

Dit naturelijke leeven >

Door uw' kracht ik my verrep,

En ook heb al wat ik heb;
Daarom wil ik all' mijn leeden

Tot uw' eer en dienfl befteeden
;

Jaa gelijk een offerhand

Stellen, Heer! in uwc hand.

V
Laat toch goedig op my daalen

Uwes üeeftes vuur'ge ftraalen,

Dat ik uw wil kennen raag

.

En die klaar fien als den dag.

Ik hoop om de dood noch 'c leeven,

Nimmer my ooit af re geeven
Van uw wil of uw gebod,
O! mijn Konink en mijn God.

D 4. 's Nachts
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4

's Nachts in koele foomer* tijden

Komt uy *t teer gewas verblijden >

Met een Heemel-laafenis

Van dauw-dropjens koel en fris>

*tValt met paar'len op de blaaden.

Heer , laat ik van uw genaaden

Mede werden foo befproeid,

Dat mijn ziel in deugden groeid.

S'

Sonne der geregtigheden

,

Blijt niet langer dus beneden.

Maar wild opgaan in mijn hert,

Dat mijn ziel verlichtet werd.

Dan kan ik my recht begeeven

Tot dat foet inwendig leeven

,

Om met u te worden een

,

Een feer wonderbaar gemeen.
6.

Daarom Heer trek mijn gedachten

In de ftiir eenfame nachten

,

Dat fe vry en onbeCwaard

,

Onbelemmert van de aard

Tot U itijgcn in den hemel,

By het foet en lief geweemel

,

Dat daar fweefd om uwen Troon
En om dien van uwen Soon.

7.

Daar die vroome faal'ge zielen

Neer, by legioenen knielen,

Voor uw hooge Majefteit,

Met een diep' eerbiedigheid.

Daar de wakk're Hemelingen

,

Heilig, heilig, heilig fingen

Voor
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Voor uw Throon en glans en licht.

Leggend* op haar aangeficht.

O'

Woud gy eens mijn geeft daar trekken,

O ! hoe fou my dat opwekken ,

Dan foo fou my deefe nacht

Soeter wecfen als ik dacht

,

Soeter weefen als de daagen.

O! hoe fou my dat behaagen, '* *•

jaa miflchien dat ook mijn tong" /j^

Mee m lof en dank ontfprong

,

9
En ik mijne ftem fou meng'len

Onder 't fingen van de hng'len

,

En na-neuriën haar toon

En mee knielen voor uw Troon:

Doch, ófieer' kan 't nu niet weefen,

Als het maar mag zijn naa defen

,

Dan heb ik mijn 's herten wcnfch,

En ben een gelukkig Menfch»
j

10.

Kom ik fchielijk dan te fterven

,

.

't Eeuwig leeven fal ik erven

,

- En zijn in uw Koningrijk,

U onfterffelijk gelijk.

In uws Soons en uwe namen
Soo vrouw* ik mijn handen t' famen.

En leg my geruft ter ne'er

Onder uwc vlerken, Heer!

D s Twee»
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Twee-fpraak van een verliefde ziel.

Stem : Btnvaar my Cadt , want ik vertrowuj.

I.

Myn God en Schepper
,
goede Heer,

Mijn ziele quceld;

Uw' vreugde my hoe langs hoe mccc
In 'c herte fpceld.

Als ik denk aan uw' groote ftaat>]

En wie gy bent

,

Dan is myn vreugde ("onder maac
£nfbnderend*

t*

Had ik de veeders van de wind
Tot mijn gcrijf.

Ik gorde die , en dat gefwind

,

My om het lijf:

Soo 'k kon en moge , 'k vloog met een keer

Op van der aard,

Uit liefde tot U , o mijn Heer ?

Ten hemelwaard'.

ByU en uwen lieve Soon,
In 'c Heemels hof.

Om ook te fitten in fijn Troon
Vol eer en lof.

Ver-
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Verliejde ziely hoe dus verbiija ?

6aagt gy wm' Heer ,

Ai ivaar het maar een flipte tijdy

Gy i'iel ter né'er.

Gy viel ter needer in onmagt
In korten tijd:

Uiu' lieve le^ven^ hoe geacht
y

Dat iLaarje quijt.

Gy kond niet zien Gods glans en li<ht t

Dat Zïih vnjpreid

Van zyn affiraak?/d' aangezicht

È?s majefieit.

Hy ft des lichts en leevens brony

Zyn iveederjchyn

Doetz* alle blinken ais de Zon^
Die hy htfn zyn;

Der Seraphim en Englen jank ,

Vol zoet geluid
-i

Bro?nd fiaadig Godes lof en dank

Soo krachtig uit^

6,
f . .-^

Dat het al dreund' hoe over fchoon

^

• En Viift het zy.

Ja fijnen Diamanten troon

Is /elf met vry

Gy zyt 'Verrukt ^ verliefde ziely
^ Hoe
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Hoe komt het by

jyat fuik begeeren in u vielt

Ai! zegt het my,

7.

Hier is verdriet, daar groot vermaak.
Hier twil^ , daar ruft j

Van 't een ik vlie, naa *c a'cr ik haak>

Dat wekt myn luft.

Maar gy moet hier aen weg eerfi gaan
Van alle 'vlees

Als God wil, 'k wil'ergaaren aanj

Jaa zonder vrees >

%.

Als ik hem maar ben aangenaam

;

Doch ben ik 't niet.

Maak my dan goede God bequaam

,

*t Quaad uit my wied

Geef dat ik u volmaakt vertrouw,

En uwe Wet
Verfta , en ftaadig onderhouw

,

Heel onbefmet.

Dat ik föo uwe pa'en betree

Door d'enge poort;

Ach help my , Heer l dat is myn bec

Daar toch op voort;

Trek met uw' liefde zeclcn my
Tot uwaard aan.

Soo
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Soo hard ik veelen kan van dy

Om voort cc gaan.

10.

Zy t my toch goediglyk ontrent >

Ter hulpe by,

By nacht , en dag , waar ik my wend

,

Als aan myn zy.

Schiet uit uw* liefde-kooker my
Een pyl in 't hart

;

Laat my gevoelen Heer ! van dy

Die foete fmart.

II.

Dat ik mag leggen heel doorwond

,

Jaa zoo geraakt.

Dat ftaadig mynes zieles mond
Uw* liefde fmaakt;

En darfe fterker als de dood
In my geplant

Mag zijn, op dat geen kruis, hoe groor,

Breek deefe band.

Een hart , vol liefde Gods geftort

,

In 't danken altijt komt te kort:

Waarom 't ten hemel in wil dnnger.

,

Om eeuwig daar Gods lot te fingcn.

Een
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Een dor ftig Hart loekt om en hijgt,

Soo lang totüat het laatnis krijgt»

Pfalm 42: 2, 9. Gelijk een hartfchreeuvjt na de isiaterftvoo,

wen^ aljoofchreewwt mijne ziek tot u^o God ! MiJ7ie ziele

dorftet na den Uvendigen Godscjunnecrjalik ivgaen^ende
iDor Gods aangefichte 'verjchtjnen ?
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Ziels verlangen na de beerlijkheid

vanjefus.

Stem: HemelfO^em,

I.

O Hoe heerlijk

En begeerlijk

Is de wooning van mijn Heer!
Daar my Jefus >

Daar my Jefus,

Plaats bereid na myn begeer.

O ! dat ik daar waar

,

O! dat ik daar waar,

Ncoic quam ik op aarde weer.

Nooit quam ik op aarde weer.

2.

Ja de wooning
Van myn Koning

>

Is het die in zich bevat

d' Onverderflijk,

d' Onverwelklijk

Rechte welluit , eer en fchat.

O.' dat ik daar waar,

O! dat ik daar waar,

Dan foo was myn vreugde groot-

Dan 2.0 was mijn vreugde groot.

Alle vroomen
Zullen komen

In dit Goddelyk Paleis,

En met Jefu?,

£n
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En met Jefus,

Leeven daar tot Goodes prijs.

Ol dat ik daar waar,

O! dat ik daar waar>

'k Wcnfte my op aard nooit weer.

'k Wenfte my op aard nooit weer.

Want de aarde,

Snood in waarde,

Heeft mijn Ziel dikmaal beftrêen j

Maar by Jefus,

Maar by Jefus,

Daar fo word dat niet geleên,

O ! dat ik daar waar

,

O dat ik daar waar

,

Dan was ik uit alle ftrijd.

Pan was ik uit alle ftrijd»

5-

Ik verlange

Om t' ontfangen

's Leevens-kroon uir [efushand;

Met mijn Heere

Te verkeercn,

In het Hemels Vaderland.

O! dat ik daar waar,

O! dat ik daar waar,

Dan had ik mijn harts begeer.

Dan had ik mijn harts begeer.

6.

Want de Eng'len

Singend' heng'len

Voor Gods Troon ,' en glans en ligt

:

Daar zy eeuwig,

^
Daar zy eeuwig,

Lee-
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Leeven, en voldoen haar pligt.

O! dat ik daar waar,

O ! dat ik daar waar,

Dan was ik in d' eeuw'ge vreugd.

Dan was ik in d' eeuw'ge vreugd.

7-

Eeuwig Weezen,
Mocht ik weezen

By U, en by uwen Zoonj
Daar uw' goedheid

,

En uw' foetheid

,

Staadig afvloeid van uw' troon.

I mocht ik u z:en

,

01 mocht ik u zien,

Gy die zyt dat eeuwig licht;

'c Al befpicg'iend aangefichc.

Hemel fucht der Vroome op het bedde

der krankheid.

Stern : Lofzang vsn Maria

IK ben de aarde moe,
Den Heemel lacht my toc>

Ku ik leg op mijn fterven j

Want Godes Hemelryk
Is eeuwig ecuwiglyk

Mijn lot, mijn deel, mijn erven»

1.

ik heb nu met geduld

E My-:
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Mijns lecvens loop vervuld,

Na 5 nu fal ik ontfangen

Des leevens rijke kroon

>

Van jefus Goides Zoon>
Ket eind van mijn verlangen.

3-

Ach ! hoe gloeid my de borft,

Van God'lijk vuur, my dorft

Naa mijnen God en Koning:
Wanneer of ik fal Zijn

Daar ik fijn foet aanfchyn

Sal zien in fijne wooning.

4'

. 'c Wit glinftVend Bruilofcs kleed

Leid my daar al gereed

,

üm in 's Lams avondmaalen

Te nutten Hemelfpijs>

Op Goddelijke wijs,

In fijn gewijde zaaien.

5'

Daar 't gantlche Engeldom
b'ich lecg'ren fal al-om

Met Goddelijke klanken

,

Zoo dat Gods heilig huis

Vervuld werd van 't gedruis

Door 't looven ende danken.

6.

Het is of ik fchier hoor
Al klinken in mijn oor

Ket choorgefang der Eng'len,

Die om Gods gouden troon.

En die van fijnen Zoon
Al fingend' heene^j heng'len.

Daar
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^
7-

Daar 'k al de vroome li'en

Verheer'lijkc dan (alzien>

En eeuwelijk genieten

Haar vriendelijk aanfchijn.

En by de Eng'Ien zijn.

Daar 's leevens ftroomen vlieten.'

8.

Daar w' onder het beleid

Van Jefusheen geleid

In 't ineeuw-wic fullen treeden

,

En drinken uyt Gods bron>
En blinken als de Son,

In aller eeuwigheden.

9-

Alwaar hy eeuwig leeft.

Die eind' noch aanvar g heeft,'

Gods lieflijk heilig weefen.
Och! dit is my beloofd.

En elk die recht geloofd:

Wie fou dan God niet vreefenl

lO.

Wie fou voor fijnen Soon
Niet gaarne fpot en hoon.

Om welüoens wille , lijden ?

Daar God hier, op de deugd.
Ons hart geeft fuiken vreugd.

En eeu'vV'lijk wil verblijden!

1 1.

O Jefus ! mijne vriend,

U heb ik hier gediend
En vuurig aangehingen;

Mijn Hemel Bruidegom

,

Kom nu , ó Jefus I kom

,

En wild mijn geeft ontfangcn.

£ 2 ii'Gf
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II.

Gy die foo goedig zijt,

Gy hebt ons ingewijd

Gods rijk vol faligheden>

Jaa door uw eigen bloed,

De doornen met de voet

Daar henen plat getreden.

Mijn vlees voelt wel ellendj

Maar my is ook bekend

Dat u meer quaad quam deeren.

Daar gy aan 't kruis-hout hingt>

En gal tot drank ontfingt>

Ruft ik op fachte veeren,

14.

Dorh 'k leg en ziele-toog

,

Mijn geeft die wil om hoog,

Naa U ftrekc haar verlangen >

Ach ! Jefus goede Heer

,

Vol Majefteit, vol eer.

Wild nu myn geeft ontfangen..

Ik leg en haal en hijg >

En fchier geen adem kryg.

Laat my uw gun ft verwerven.

Die re'en van, Kom ach HeerI
Wil my al meer en meer,

In mynen mond bederven.

\6.

Soo 't u belieft treed aan

,

Ach wild mijn geeft ontfa'en

!

Ach wildfe toch ontbinden

Van dit ellendig vleis,

Dat fy mag gaan op reis

Om u myn Heer te vinden 1

•cKo-
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^
*t Koningrijke Gods in de ziele.

Stem: 01 grodtheidvan Gods liefde , ^c.

t.

Van groot geheimenis en ganifch verborgen dingen >

Gaa ik , met aandacht , Heer ! u^ naam ter eeren Tin-

gen;
Die gy aan vder menfch ter wereld niet en geeft>

Dan die fich heel ten dienft u opgeofïert heeft.

2.

Die, die alleen, laatgy uit uwe trooftbron drinken,
Die uw beveelen docn , en pafifen op uw winken

,

Daar daald gy troollrijk ne'er , m fulker hertenzaal.

En met die vroome ziel houd gy uw Avondmaal.

3-

Gelijk gy 's hemels dauw laat vallen op de blaaden >

Soo valt ook op die ziel een reegen van genaaden;

Daar ebd en vloeid in 't hert een hoonig-foete vliet
*

Soo dat fy op der aard een Paradijs geniet.

4'

Dat heeft fy dikmaal meeft verfchooven in een hoekje:
Daar f' eenfaam bid en leeft aandachtig in een boekje

;

Daar gaat de geeft re feeft , daar leeft hy in , en weid 't

Sigvet, in eene beemd van fuivre vrolijkheid.

r-

Een hart hier van doorvoed laat blijde traanen fpringen,

En biggelen daar heen , wel midden onder 'tfingen-

O wonder ding ! ó kragt der ftilPen eed'le deugd

!

Dat een verrukte ziel dus traanen (chreid van vreugd,

E 3 6 He«
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6

Het moet een Engel zijn , die dit in hem komt werken

,

Ot Gode?? goede Geeft 5 die hem ter deugd wil fterken y

Waar van een wereidlin^ het minfte niet befind

,

Want niemand weet hier af, dan die het ondervind.

7-

De wereld vat dit niet 5 noch waanwijs letter- eeter.

Die maar fwetft van de deugd , en is fijns felfs vergeeter >

Dit foet gehrim is ets daar hy noit toe geraakt

,

Maar knabbeld flegts de baft,daar hy noit pit affmaakc

8.

Soo wonder werkt gy God in reine vroome herten >

Die gy gebrooken hebt door uwe liefde Imerten ;

Want met uw vinger gy dat hart ter vreugden roerd

,

Soo dat in melody de geeft word wech gevoerd.

. 9
Date'el gemoed beftrooid met Hemel-vreugde vonken.
Leid in uwgroote liefd*alst' eenemaal verdronken

j

Daar proefd der ziele mond een hemel-foet geneugt

,

"Men is 'er foo verblyd, men fmelt'er in devieugd.
10.

Die menfcb gaat in en uit , en vind ftaag foetc weide

;

Jaa eeven als of gy en Jefus hem geleide.

En of fchoon al de ramp hem hier en daar verfend 5

§00 gait gy tog al me'e tot aan des werelds end.

^ II

En of het z\ geviel , dat hy 'er quam te fnceven

,

Soo lal hy na de dood ter deeg' eerft mee u leeven.

Een aards foldaat verlieftj raaki hy het leeven quyt y^
Een Chriften overwind, als hy ter dood toe ftryd.

Hy heeft de keurfteen > daar een naam ftaat opgefchree-

iv-,: , ven >

Die niemant kend als hy , aan wienfe word gcgeeven

,

'cGe-
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't Geweeten 5 onbewuft van quaad> waar op hy roemt,
Dat fpreekc in lyden vry , fchoon al de werelt doemt.

Waar *t hertgehcim niet is bewuft van quaade ranken

,

Daar kan men , fchoon in nood , ü loeven , piylcn >

danken

Alsgy in lydens uur een trooftvloed giet in 't herr.

Dan word pijn haaft geen pijn en lijden kleme fmeir.

üat heeft men wel gefien in veele Martelaaren

,

Die midden in den druk daar door vol vreu=^de waaren ;

Op 't puntje van de dood 3 ioo is het wel gefchied

,

Dat hier en elders een in 't vuur fong noch een lied.

15. (gen
Den Henker kond daar door fotnwijl fien dat Gods zee-

Diemenfchenhadbeftort, en vluchte weg , verleegen.

Verliet het moordcrs ampc, was met berouw door-

boord ,

En voegden hem by 't volk , by 't volkje van die foort.

16.

Die fell'en wreede Beul, die Ann'ken uit den Hooven
Met aard' heeft overdekt, bedolven en bedooven

,

Die is 't al(oo gegaan; hy, vaneen felle beul,

Veranderd* in een fchaap , en focht by vroomen beul.

Ook heeft hy tot (ïjn fchand en tot uw* eer be!e:den,

Dal hy noch, eer hy d'aard' ging op haar lichaam treeden.

Sag defe Mart'lares in haar lief aangeficht

Da: fchoon en helder blonk
,

gelijk ais 't Sonne-licht,

18.

Der Martelaaren bloed was toen het zaad der kerken

:

In haare brieven kan m'uw geeft en kragc bemerken :

Den oly komt geparftikruid ruikt beft als men't wrijft,

Soo is 't in lijden ook , als gy met huipe ftijft.

É 4 19. Daar
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19.

Daar door men kan beftaan ondoenlijke dingen y

Jaa rouuren hemel -hoo^ daar kan men overfpringen,

Geen berg is ooit te hoog, geen dal is hem te diep.

Als gy maar > Godl hem helpt, gy Godidie alles fchiep.

20.

Dat eedelmoedig hert, gehart tot fwaare weegen,

Steund op uw hulp , daar van gy hem nooit laat verlce-

Daar cp foo is hy koen , want gy hem hebt belooft

,

Te houden > hoe het gaat , de handen booven 't hoofd.

21.

Hy is fomwijl verrukt van vreugd gelijk verleegen >

In uw' liefje verliefd, als hy gaat overweegen

,

Wie dathy nu al is, en naamaals worden fal

,

Blijft hy maar in de deugd , en onder 't faalig tal.

22.

Als hy daar recht op peinfd kan hy fich foo vergeeten

,

Dat hy fomwijlen denkt om drinken noch omeeren.

't Geen dat hy tijdlijks doet, doet hy als inpafTant,

Want hy naa U fijn God gelijk in liefde brand.

Sijn hert is by fijn fchat, by U en 't foet gewecmel,
Hy woond hier wel op d' aard , maar leefd als in den

hemel,

Om dat hy droppels • wijs uw goedheids foctheid

fmaakt,

Soo gaat hy hier fijn weg , als die geen aarde raakt.

24.

O ! gy mijn Eleeren God ! gy wild graag goedig geeven
Gevoel ook by 't gelool-, die na uw wille leeven.

Indien 't hier foo foet is, hoe goed en foet wilt zijn,

Daar m' eeuwighjk lal fien uw vriendelijk aan

ichijn.

Toon:
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Toon : lyie van de mer.fchen , lieere ?

T.

Die boven 't zinlijk leeven

.Sijn geeft heeft opgeheevcn,
En 'c ondermaanlellof

Schud van fijn voeten of,

Schouv/t door befpiegeUngen

De Goddelijke dingen j

Die is > die 't befte heel r.

Dat God op aarde geefr,

2

Hy heeft veelgrooterfchatten ,

Als d'aardMn fig kan varten,

De glans en 't godlijk licht

Befchitterd zijn gezicht

Dies vind hy hem ( met reeden )

Verblijd , en wel te vreeden

,

En is altijd vernoej^t

In *t geen God hem toevoegt.

Hy leid een Enochs leeven.

Door Godcs Geeit gedreeven,

£n wandelt met fijn God ,

h\ houd men hem voor lot

,

Als hem rampfpfeden drukken,

En duilend ongelukken;

't Is God die hem beheerd.

Die qua&d in goed verkeerd.

E y Een
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Een Chrlften in fijnKamer befchimpt

van een Burgerlijk Menfch,

Hoe iemant nader is by God,
' Hte meer de Weereld hembefpot.

Stem : O grootheid van Gods Itejde 1

I.

Hier fit ik in de flilt' , in aandagt opgetoogen >

En (ie haaft alle ding mee roijne^ harten- oogen

,

Hoe 't in den hemel is , en op de aarde gaat

,

En denk en peyns ook op mijn* kleyn' en groore ftaat,

Phil.3:io. Col $tl,i,3»

'k Reis d*aard en hemel door , gefwind met mijn gcdach*

ten ,

Of ikgcdraagen wierd op Serafijne fchachten >

En wandel met mijn geeit geheim en foo geiwind j

Als had ik onder my de veders van de wind.

En nogtans fitikhierin ftilte by de boeken.
Daar \k de fmalle weg ten hemel tracht te (oeken ;

Ik loop deblad*ren door van Gods gele hrev^e mond.
En lees fijn wij fe ree ' in *c Oud en Nieuw Verbond.

Matth 7. 13) 14. Lue. 13,14.

4-

'k Hoor Jcfus Godes Soon hier op de bargen preken 5

'k Hoor al de iVlannen Gods met hemel-tongen Ipreken

;

De geen die 't my bel lerc die brengt üjn rederi voort y

Ena.sik w:l Iwijs^telR , enniemant isgeftoort.

Maith» S ö,7i A^ot. i^^. 6cc.

Het
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f.

Het zy by nagt of dag , vr iag ik fleets de Prophercn 4

Al is' c een God geheim ik kom 'c door liaar re weetenj
*t 'Z.y Mofes , Salomon , ot David met fiin Juyt,

Wanneer ik die beweeg foo geeft fy (oec geiuyt,

6.

En ben ik maareen lied gefint met hem re fingen ,

Veel ftot tot Godes lof komt van fijn harp atfp ringen j

'rlsof der EngMen fangen hemel-melody
,

Vc-eenigtmethunflem, daarzweevenomenby.
pralra95« i.Öcc.

7'

Dit HemeUfoet accoort my 't hart foo kan onttonken >

Dat ik door lieMe Gods word in den Geelt befchonken.

Als ik Ipreek met mijn God door lofzangen gebeên,

De EngMen menigmaal daar om my heng'Ien heen,
FraIinj4.S. en3($4 9. Heb«i«i4. Apoc, $.8.en 843.

't Gebed heeft groote kragt , het regt Godsdienflig fmee-
ken,

O! dat kan Godes hart, de lugt en wolken breeken >

Wie naden Hemel toe fijn ziel -gebeden fchiec 1

Weer van den Hemelat veel troolt en gunft geniet.

9*
Houftil mijn pen, hou ftil, wie komt mijn rufl hier

. ftüoren?

Een Wereldling? ója! hy kan mijn reen niet hooren

:

M y dunkt hy bin nens monds my fchamp're reen toebyt 9

Daarom mijn pen hou ftil, laat hooren fijn verwijt.

10.

Wat wonderlijker taal klinkt my hier in mijn ooren ?

Dit is een feldfaam ding dat my hier komt re vooren

;

Dar een die bid en leeft in eenfaamheid , akijd

Kan wefen foo verheugd , foo innerlijk verblijd.

it. Maar
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II.

Maar ik geef geen geloof aan 't geen ik hem hoor feggen

,

En fijne reen falik in 't korte wederleggen;

Want ik de Bijbel , ook het een en 't felve boek ,

Wei-eer geleelen heb in d'een of d'andre hoek,

I Coi, XI 11.

12.

En ook wel een gebed gevoegt by 'teenfaamleefcn.

Maar 'r was vol naarigheid. Nu houd ik 't voor be-

weefen.

Ik houw riet van dat doen, dat bidden, datgelleen,

'cis my te droevig werk. Ik, ik ga elders heen.

Ikgaaofopde Jagt , ofinmijn Boomgaard fnoeijen^

En, om mijn tijdverdrijf, het onkruid uit te roe.jen^

En maak ot kluts'er wat tot nutcelijk gerijf

;

Maardeefe Man iijn doen heeft niet metalom'clijf.

14.

Of gaa met grooteluft mijn Winft-ploeg fnedig drijven.

En fchrijtopmijnComtoor, en tel mijn harde fchijvea

Meteen geruft gemoed, en benfeerwehevreên
In du mijn naenlig doen . want foo doet ieder een,

Alsdirdewegfouw zijn om in Gods rijk te komen,
Het doen van defe Man, dan zijnder weinig vroomenj
Maar dat geloot ik niet: ik meen op ligter wijs

Te komen in Gods rijk, in 'c Hemels Paradijs.

16,

Want God de Heer is goed , vol Vaderlijk meedogen >

Enioodatniet en is, dan zijn 'er veel bedroogen.
Maar ligt dat defe Vlan een groote tegenheid

In myne reden heett. 'if Wil hooren wat hyfeid.

17» Ds
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17-

Dar raadje wel mijn Vriend , 'c is my een laft te hooren.

Dat gy met luiken reen mijn ruft hier komt verftooren

.

Maarloo mijn antwoord u tot nuttigheid gedijd,

Sooacht ik dit verlet voor geen verlooren tijd.

i8

Dat gygeen foetigheyd vind in mijn heirgefaaken.

Is om dat gy in 't aardfch re veel u wilt vermaaken:

Ditmneft gy fnoeijenaf, en gaan by arme Liên

XJw geld en tijd hefteen , en na haai nooden fien.

Jacob. ! 17. Prov. 19= 17.

19.

En maken foo uw Tuin van Weeuw en arme Weefên,
Alsgy in eenlaaciiheid dan bidden gmg en leefen,

Sou Ibuv/ een vreugden-vloed van traanen bigg'lenheen.

Uit uw verandert hart , dat nu is als eenfteen>

pC iiz.9«

20,

Maar gy gaat op het Land, met planten en uitroeijen>

Gelijk een Lanterfant > uwgeldentijd verknoeijen,

O gyl die uwe Hofvan 't weelighout belnoeit?

Laat toe dat in uw hart het weelig hout opgroeit.

il.

U w' ftomme pop hoord' u , 't geen ik u feg , te lecren,

En al uw'ydelheid daar gy by wiltverkeeren:

Want als gygaat ter jagt, en om een maag'ren haas

Een vetten ruin af-jaagt 3 dat'simmersal te dwaas,

Piov«6:6« Job. 1.10,11.

21.

Soogy uniet bekeert? gelijk uw' fchoone Blommen
Verftuiveninuw' Hot? 100 fultgyCelfsomkommen:

Wan:
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Want gy weet uit uw* rain het onkruid wel te wiên

,

En in u eigen hart kund gy geen onkruid zien.

F&lm 111*10.

23.

Gy kond met grooteluft uw winft-ploegfnedig drijven,

En;fchrijven op 't Kantoor > enrammMen in uw fchij-

ven y

Maar ona de Heer uw God te dienen zijt gy dood.

O! arme rijke-man > die dwaasheid is te groot.

't Is groot bedrog dat gy noch fteunt op Godsgenaadcj
Wan t gy met ydelheid en fonden zijt belaaden

,

En noch hoopt gy al mee te komen in Gods njk,

Maar op een lichter wijs als ik ofmijns gelijK.

ir
Want anderfints , fegt gy j dan zijn 'er veel bedroogen.

Wel vriend ik fie u aan met innerlijk medoogen

:

't is waar , de Heer is goet 5 die hem ter dood toe diend>

Den quaden is hy quaad: vac dit > ó lieve vriend

!

Rom. II. ii«

Ik dien als op een nieuw (op hoop of't noch mocht
lukken )

Mijn pen te fcherpen > om u dit w<:i in te drukken >

Dat dergodloofen talfal zijn in 't eeuwig wee,
Soo menig en füo veel als 'c zant leid aan de zee.

Apoc.io.8. Luc. 13. i8« en 16. 13. &c«

17.

Daar 't bitterlijk geween en 't wringen met de handen
H aar daa niet helpen fal, noch 't knarfen met de tanden»

In dit Twaar ongeval fai dan die goede God

,

Met die hem nu niet vreeil 5 eens drijven ook den Ipor»

Plalrai. 4. Pioy. 1.24. zj* z6. &c.

28. Doe
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28.

Doe door de Sonde -vloed al 't Menfchdom is ver-
dronken ,

Op acht na , die in d'Ark het leeven wierd gefchonken;

Al wat daar buiten bleet , zoo wel van menfch als vee,

Dat dronk fijn eigen dood in aller zee en zee.

Gen. 7.28. dcc.

29,

Toen Sodotn en Gomor end'omgelegen landen

Van (jod wierd omgekeert>die *t yflijk dee verbranden

:

Diie Menfchen daar niaar uit van d'Eng'len zijn geret,

End'and'ren akcmaaldoor hemels vier verplet.

Gen. 19. i4«

30.

Ifraëls leg.er groot (qs honder t duiient zielen

,

Die in de wildernis al t'faam ter neder vielen :

Een Caleb vol gelooof , een J ofua daar van

Maar zijn gekoomen in 't land van Canaan.

Exod. li.37, Num. 15. 6$»

En onder 'c N ieuw Verbond , gaat Jefus onfe Heere
Van een feer fmalle v/eg en enge poort onslferen

,

Dat die ten hemel leid , dic fchier geen menfch en vind >

Maar loopen die voorby , ais warenfc mol-blind^

Matib. 7. 13,14.

32.

Maar wat mag zijn 't belet ? Het kruiffen en her doodcn
Van onfe aardfè ieên , dat God ons heeft gebonden ;

Da^ fmalle pad te treên , daar wil toch niemaad aan

,

Om door die enge poort ten leeven in te gaan-

XJoh. 1, é.

33. Wat
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. 31'

Wat dunkt u nu mijn vriend ? ik bid u , 't geen ik fegge^

Wilt in de vreere Gods ten rechten overleggen

,

Laat 't werken op uw hart* En laat my hier in vree >

Want ik hier dag'lijks bid voor u en and'ren mee.

34-

Ach ! Vader, zie die Menfch doch aan met mededoogen>
Mijn God ! foo 't wefen kan , ach oopen hem de oogen

:

Ik wenfte dat hy had een rein en goet gewcet,

En dat het fwaard uw's Woords fijn hart in ftukkenfneer»

Dat fijn dood-fieke hart , vol Itank en etter-wonden >

Door een opregte boet ter deeg mogt zijn verbonden >

Trefhem en fijns gelijk , foodanig met uw' roe

:

Dat doch het blinde volk hun oogen oopen doe:

Van 's werelds dolligheid ontoovert haar de finnen:

Dat fy het hemcll' goed en 't aardfe niet beminnen.

Mijn Vader, dan fal ik met haar zijn zeer verblijd,

En looven uwen Naam in cindeloofe tijd.

Op'tbovenftaande,

Die fijn celle wel bewaart?

En met fijn God regt is gepaart^'

Heeft hier een hemel op de aard.

Den goddeloofen is de cell'

£n d'Eenfaamheid een groot gequel.

Ja fchuuwt en vlied die als een heil*.

Hoe mag dat zijn , dat eene faak

d' Een fmert aandoet , en d' aar vermaak ?

*£ Is d' ongelijke trek en Imaak.

F
'

Stil
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Stil en eenfaam Boekvertrek,

Met uw deurtje digc in floc.

Ach hoe nut voor*t faam-gefprck

,

Zijc gy tulïcn't hart en God.

Op'^cbovenftaande.

Wat zijn die faaken waar en waard

>

|aa waarder als de heele aardi

Wel hem! die dit verftaac en doet.

En fmaakt haar vrugtinfijn gemoed
Die d' aandacht krijgt en wel bewaard j

Heeft hier een hemel op der aard

,

I>eefd vreugdig ) felf in diepen nood ?

En proefd miffchien wel En^'len broud.

Haar loete ruft , haar diepe vree

Is een oneindelijke zee:

Die daar in raakt foo verr' verzeild

,

Dat hy nooit diept' of grond en peild

;

Maar raakt hoe langs hoe meer van laad j

Tot dat hy in den Hemel itrand.

Op'tbovenftaande.

Toon : Gefwinde Boode vmi de Mtn.

1,

Het nieuw Jerufalem , geboud
Van fneeuw-witce fleen ,

En daar de Itraaten Z!jn van goud >

Daar men ziet doorheen j

In die ftad

Is hjii Ich.ir,

Ja fïja God
Is
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Is fijn lot

En deel.

O die ziel, wat heeftfe veel!

't Goddelijk gelang

Toeft haar al te lang

,

Dat in 's hemels choor

Klinkt en dringt door hart en oor.

i.

De. daagen hem als jaaren zijn

,

Soo verlangd die Menfch
Na 't foet geniet van Gods aanfchijn >

Dat is al fijn wenlch^
Daar de Troon
Van Gods Soon>
't Witte kleed

Leid gereed;

O my!
Al die hemeir melody

Staat na hem en wacht >

Die hem foo toelacht,

Dat hy (onder (chroom,

Roept, ó Heere Jefus! koom.

Des Hemels heerlijkheid.

Stem : O Kersnacht ƒ

1.

Kom Seraphim en Eng'len klanken,

Help ons, om eeuwig God te danken.
En Jefus Godes liefite Soon,

Voor fuik geluk en rijke faaken

;

Daar flof en as toe kan geraaken

:

Dat eer verdiend' een helfe loon.

F i In
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2.

In p!aats van dien by God te weefên

,

Bevrijd van ftrijd, van kruis > en vreefen

,

En altijd, altyd eeven rijk;

Waar druk noch armoe' kan ontmoeten 3

En'c ^oud getreeden word met voeten,

Gelijk m'hier doet den aardfen ilijk.

3'

Al fyn' en Godes lieve vrinden

Vcrgod'lykc daar by een te vinden

In Abrahams behouden fchoot^

Van aanlicht tot in *t herte binnen

Malkander door en door te minnen.
Van iil wat liefde breekt ontbloot.

4-

IVIet kroon en palm te feegenpraalen

,

Tc ipreeken Gods en Eng'len taaien,

Met glinit'rend witte zij bekleed,

En als gemefte kalvren fpringen,

Van vreugd te lachen, juichen, fingen.

Onaangeroerd van 't minde leed.

5-

Met d'Engelfchaar, foo machtig' Heeren,
Als broe'rs gemeenfaam te verkeeren

,

Deelachtig een en 't felve goed

;

En vreugd
, geneugd , Itaag jeugdig leeven y

A's geeften, vlug, gefwii'id te fweeven,

Ondaft van 't groove vlees en bloed.

6.

Met Jeiüs felf , d'iQ in Gods laaien

Syn lieve vrienden fal onthaalen ,

En fetteni' al te faamen aan

De taafel, daar hy haar fal fchenken

Des hemels wijn , met weelde drenken,.

En ièils omgord ten dicalle Itaen. Daar
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7-

Daar elk ^elyk een foii fal ftraalen ,

Doorglanfig in die bruilofcs-maalci

,

Vol vreugd, foo veel hy veelcn mag ,

In foet gejuich 5 en liefly!?" fpeelen.

Welks duurfaamheid ooir fal vcrveelen,

Maar duifend jaar zyn als een dig.

8.

Ja God, die haar mer eer fal kroonenj
£n alfyn hecrlykhcid vertoonen,

Syn wonderlyke Majeitcir,

Die'c Al in M isj en (al maaken
Darl' h^m gelyk zyn in veel faaken ?

Als heerlyk-en onfterfiykheid,

9-

Dat Eenig alvernoegend' Weefen
Te fien, ja feifs gelyk te weefen ,

Daar me'e altoos vereend 5 en dan

Daar uit een heilgenot te fmaaken ,

Van ons vernuft ooit aan te raakcn.

Daar niemand ieis toe wenfchcn kan.

10.

Volmaakt'iijk alles te genieten ,

Wat van die Heilbron af komt vlieten

»

En van God meededeelbaar is

;

Doorftraaltj beftroomd met dat genoegen

En volle vreugd > aan alle boegen.

Dat in God felf gehuisveft is.

1 1.

Ai my! dien overfchoonen Hemel,
Daar 't altyd krield van foet gewemel.
En fchaaterd van Gods lot-geluid.

Hoe't Wis, kon Gods gcfand niet ü'ggcc^y

Hoe foudsn wy \ dan overlegden ?

i-k ben, ik ben, ik ben d'cr uit.

F 3 *tG^
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't Geluk der Vroomen,

Stem : O Kersnacht ! ^c,

1.

O Wat een overgroote feegen 1

O war een heil is ons verkreegen,

Myn lieve Broeders in den Heer ?

Dat God nu is onl' lieve Vader,

Onf' herder 3 hoeder en weidader:

Doch dit fal blyken noch veel meer>
2.

Wanneer onf' Heer komt op de wolken

>

Om voor iyn rechrftoel alle volken

Te daagen, fonder onderfcheid,

En vellen een rechtvaardig oordeel.

Waar op dat fijne Bruid ten voordeel

£cn lioet ter intree word bereid,

3-

De wolken als tot koers en paarden

,

Om Inel gefwmd in voller vaarden

Gerukt by hem rot in de lucht j

Met 's Hemels heir daar heen te fweeven

,

En trekken foo naa't eeuwig leeven;

T'wyl't aardryk treurd en bange fucht.

Waar op dan God de grootflc Kooning
Ons fal onrtangen in fijn wooning ^

Ons Vader, aller Heeren Heer,
Van ver felf tot ons koomen naad'ren

,

Den vreugden bron haar volle aad'ren

Opdoen , en op ons klaat'ren ne'er.

5.0n«
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5.

Ons , met een innerlyk verlangen ,

Als Jefus iieve Bruid ontfangen,

£n wy hem eeuw'lyk weikoom zyn j

Vol vriendfchap, licfd' en meededoogcn,
De traanen van ons aanfchijn droo^cn

,

En fc henken ons fyn trooitcrwyn.

6.

Alwaar Gods kind'ren , alle vrcomen 5

Dier ooit geweeft zyn, fuüen kocrrjcn

In d' onbepaalden ommekring ;

Daar vv'onfe ftem met haare meng'len>

Soo dateer 't koor der faal'ge Eng'lcn

Af dreund en 's hemels loldering.

7.

Wie kan 't geluk naa waard' ontvouv/en !

Van 't heerlyk aanfchijn Gods t* aanlchouwcni
Daar aard en lucht wel eer voor vlood ,

Diens Majefteit geefr fuiken luifter

,

Dat 'c fonne*licht daar by is duider,

£n't flaag der Eng'len ziel vervrood?
8.

Den Hemei met fijn fchatten erven >

En nimmermeer re konnen lierven.
God felfs te fien gelyk hy is:

Hem dan tot lieve kinders wefen

,

En al iijn gocd'ien ons mits defeii

Te krijgen tot een erffenis

:

Met alrijd-even friflè jeugde

En onbevlekkeljjkc vreugde,
In Gcds paleyü en goude faal

Te leeven loo ais konings foonen

:

Ivj^jn ronge voor ioo hooge toonen

Verllomd, en wei^erd klank en taal.

E 4 De
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De waare liefde werkt

Haar eeven menfch te nut.
Waar toe Gods handj^aar fterkt

,

JDie nooit word uitgeput.

Luc. 14: r j: ^V^nmergy ee» jnaahijd fuh houden) éc.
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Welkom- Lied.

Stem : O ƒ gr90tbeidvan Gods liefde , f^€.

Wees welkom (oete fchaar ! van Koninglyken bloede.

Want U hangt booven 't hoofd al 's Hemels ryke

goeden.

Gy zyt my aangenaam Wees welkom, feg ik we'cr,

Myn broeders altcfaam en fa (Iers in den Heer.

Al word gy nu verdrukt, van elk veracht , verfchooven,

Den Weerelt tot een Ipot , den moedwil tot een roove

;

Uw vrienden tot een hoon, uw maagfchap tot een fmaad:

Ik hebb', ik heb u lief om uwen laal'gen ftaac.

3-

Waar fal ik 'uwe ftaat naa waarde bygelyken.
Mits gy draagd in 'c gemoed al (ulke Koningryken,
Dat Princen, Koningen, ja Keifers groot in fchijn.

Daar by mair flavcn, ja maar aardfche mollea zijn*

Uw broeder die is Heer van hem?] en van aarde,

Daar d' aardfe vorften t'faam by zyn van geender waarde^

Sic, fie uw afkomft, fie, 6 ganfch vergoode fchaar

!

Soo elkeen ChriAen is fooisdit feekerwaar»

5

Dees hoog verheeven ftaac der waare deugds gefmden

,

( Men focktJe daar men wil "> is nergens meer te vinden,

Dan daar men klein en rein flip leefd naa Ghriftus maat.

Jn decfe kleinigheid leid deefe groote Haat.

F 5

'

6. Och
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6.

Och Vrienden ! dat 's de faak , hier .is *t al in geleegen

;

Doch of wy al foo zyn , ftaat ons nu t' overweegen
j

Hier geld geen praat maar daad > geen Ichyn maar
't waare zijn ,

Daar waan het oog verblind , fchuildfeeker ziels fenijn.

7.

Die hier befoedeld is met fondens vuile fmetten j

Sal jefus aan fyn dis ter maaltijd nimmer fetten.

Die by hem koomen fal in 't eeuwig faalig rijk.

Moet hier in heiligheid hem weefen eerft geiyk.

8

Hier werd het eeuwig goed gewonnen of verlooren. .

Och! die het niet verkrygr waar beter nooit gebooren

JLaat ons door d' enge poort dan dringen met der vaard ,

En door het kruis naa huis» De faak is \ dobbeld waard.

I3 't hier te weefen foet ter maaltijd by de vroomen ?

Wat vreugd en melody fal ons dan overftroomen

Ter bruiloft van het Lam? in 't nieuw Jerufilem?

Daar is de vrengd volmaakt en 't fingen hecfc 'er klera.

10.

Het rym wierd ongerymd, woud ik in dicht afmaaien

De krcon en troon en al 5 't geen is in 's hemels faalen,

Den vroomen toebereid)Waar voor myndichfblyft dicht

j

Want 't onvolmaakt, 't volmaakt nooit brengen kan in

't licht.

Soo hoog loopt dit geluk , onmoog'lyk uit te fpreeken ,

En die 't ficVi onderwind blyft in 't be^^^in al ileeken

,

Ondoenelyke faak! die niemand vat ofliet,

Voor dat m^n f in d^ï daad en waarheid eens geniet.

li. Jaa
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12.

Jaa dan foo fal men 'c fien, ó! waarde lieve vrinden,

Als gy ons en wy u onfterff'lyk fullen vinden

In óodes Koningryk, met palmen in de hand.

En witte kleed'ren aan in 't eeuwig Vaderland.

Ik (ie ons overftort van Go^es milde zeegen,'

Maar vind om waardig dink-bewijs my nu verleegen.

Myn hand is van de penn', myn keel van fingen moe

,

Ik cnde Tonder end> en fluit mi)n rijmtje toe.

Op \ bovenftaande.

Loffang der Genooden.

Stem : O grootheydvan Gods itefde , ^ci

I.

Welovergoede God! fbringbron en liefden-aader,

Gy aller Heeren Heer, maar onfe goede Vaader

,

Wy fenden onfe ftem in iof tot LJ om hoog

,

""Door 's Hemels wolken heen , en blauw gecierde boog.
2.

Uw wijd beruchten Naam moet lof op loftoeftroomen

,

Van onsen van d' hn^'len fchaaren alle waare vroomen

:

Om dat gy maaken wild ( Heer ! ) in uw faalig rijk,

Ons U en uwen Soon onfterflPèlyk gelyk.

3-

j^aar Jefus ons en all' fyn vrienden heeft befcheidcn,
Kndes is voorgegaan, om plaarfe te bereiden.

1 ly heeft het toegefeid , belooft met eigen ftem,
Dat hy wc'er koomen fal en ncemen ons tot hem.

4. In
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Iq fyiie "heerlykheid , die gy hem hebt gegeeven.
Dat wy die fulien fien , dat is fyn luft en Iceven
Soo lief heeft jefus ons, waar voor hy zy geloofd.

Het voegd de leeden wel te koomen by haar hoofd»

Daar m eeuwig dan fal zyn by alle Hemelingen:
En daar foo onvermoeid de Seraphijnen fingen.
En blaafen uwe faam , jaa daar 't bafuin-geluid

Den lof van uwen Naam feer foec en krachtig uit,

Al waar elk hair een lip en alle leeden tongen

,

Noch waar uw lof^dank na waardye niet gefongen.

Men kan dat groot geluk op 't duifenft vatten niet.

Dat gy , ó ryke God ! den armen menfch aanbied.

Want kinderen te zyn van U den grootften Koning

;

Jaa U gelyk te zyn, te woonen in een wooning,
Daar m' eeuwig uw aanlchijn fal fien met d' Englen-

fchaar

,

Niet grooters kan der zyn. Ach ! Heere , maak dit waar»

Stem: Lojfangvan Maria^

I.

KOm, [efus goede Heer!
Daal by die geen en ne'er

Die gy wild Broeders noemen,
En die gy Sulfershect,

Hier t'famcn, en gereed
Om uwen Naam cc roemen.

2. Want
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2.

Want daar maar twee te faam

Vergaard zyn in uw Naam>
V, ilt gy in 't midden weefen j

Daal ne'er dan met uw Geeft,

Hou in ons zielen feeft,

Kom'Jefus, nooit volpreefcn!

3-

Gy 2yt des leevens bron.

Die klaar' en held're Ton 5

Die ons foo kan verlichten,

Dat wy door goede reêa

En vuurige gebe'en

Malkander konnen ftichtcn.

Dat w' in gemaatigheid

En met goed onderfcheid,

BeftraflFen de gebreeken,

Dat eens het fteenig hert

Ter tucht gebrooken wert.

Van die in fonden fteeken.

S-

Ach! oopen onfe mond.
Dat wy van uw verbond

Ook, Heer, foodanig fpreeken.

Dat daar door ons gemoed
Iii luft na *t eeuwig goed

Op nieuws mag zyn ontfteeken.

6.

Stort, Jefus goedertier!

Ons hert vol God'lyk vier.

Laat d'Englen ons omringen,

En door de wolken heen,

Als reukwerk ons' ^ebe'en

En ioflang voor U bringen» TWEE*
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TWEEDE DEEL.

Stand van een Sondaar,

Stem : Dees groote woordenjprak ^c,

I.

Ach! ach? ik fondig menfch , van *t quaad ter dood
gewond

,

Gehuysvelt in mijn hart, gewortek in mijn grond,

Vercaait door qua gewoont*, en pleegen van het quaad,

Dat laas 1 van dag tot dag van quaad tot erger gaat
j

Dat pijnlijk boelem-vuur, dat knaagende gewect

Verkondigt my ftaag aan een alderfchrikli)kft leec.

2.

Die pijnbank en die beul die gaan my altijd na,

*t Zy waar ik loop of renj 't zy waarikfitof ilaa,

Die adder die ik voê, die kronkelende flang,

Die in mijn boefem Iteekt, die maak' et myfoobang.
't Is (chand' en fchaadelijk te voeden 't geen men haat

,

Van fonden vol te zijn , en nimmermeer verlaad.

Want oïy bluft geen vuur , fout-water lefcht geen doril

,

A^aar wringt en bijt , ja brand als kanker in de borit.

Ach ] ik clendige, ik, overtree de Wet

,

Die my en van natuur en van God is gefet.

De Wet is goed nochrans voor diefe wert'lijk doet,

Maar ik ramplalig', ik , ik tree fe met de voet.

4 üük
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.4.

Ook d' eenfaamheid cntdekc al mijn gedaane quiad

Met groo: verwijt : des foek ik ftaag een medc-a la^r j

Die eeven is als ik , die miktna'tfeivewit?

Welluft des vlees genaamt , die diep in 't harte fir
j

Dies zijn wy veel by een j en drijven daar den fpot

Met al wie deugden ÜeFt, mee Godsdienlt en u;.: God.
5'

Dus fie ik dat ik ben een ganfch lijf-eige flaaf

,

De Tonden toe-gewijd met al mijn goed en haaf,

Die diep gevangen leid, gekluirtert engeboei:

,

Daar waan en ongeloof ook dapper onder rorir.

Dies ben ik feer benauwt , en roep ganfch ovcm layc

,

Ach! ik ellendig menfch , wie red, wieredm'cr u!t?

6.

't Is Jcfus Godes Sooa , die kan u aan't gemoed
Wel fneeuw-wit wallen in fijn edel , dierbaar blocc

,

Hy fal feer vriendelijk met fijne fterke hand

, De kluiilers maken los en breeken boei en band

,

> Als gy laat aiie quaad > en doet *t bekende goed

:

Dit is het eenig een 't geen dat 'er wefen moer.

Die vergeefs met Efau fchreid>

Doet verlooren arrebeid

;

4 Maar die 'c quaa-i bekene en laat,

is in een behouden flaat.

Wcch
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Wech aarde ! ik fucht na boven toe,

'k Ben uw gevlei tot walgens moê

,

En voor uw' Vorft ook niet vervaard:
Terwyl eoa fterkcr my bewaard*

1 Joh. 5*: 1 8. ly^l Viitten^dat een le^elijkydie uit God& c.
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Op de foo onverwachte doch feer gc-

wenfte verandering ten goede

vanj. D. V.

Toon: Die door des werelds woejiebaaten^ ^c.

T.

Wel waarde Vriend , heeft u Gods vinger

Getroffen in uw' ingewand?
Heeft David u met fijne flinger

Süo neer geflaagen in het zand ?

2.

Of is een Steen ganfch fonder handen?

Geworpen , die u dus verplet >

Dat gy van uwe dwaal-verftanden

Soo t' eenemaal zijc omgefet.

3.

Denk vry, mijn Vriend, dit heeft fijn reeden^

't Is God, 't is God, die voor u waakte

Het is fijn ftemme, die noch heeden

Soo diep u in het harte raakt.

In 't goed-beginfel wel vo!herden>

De hand geflaagen aan de ploeg

,

Sal 't werk u wel doen magtig werden >

Daar toe is dubbel kans genoeg.

f-

Houd u maar op de rechte wegen

,

Gewis gy fult dan in 't gemoed
Gevoelen Godes milde zeegen

,

Die graag de graagc ziele voed.

^. Veti
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6.

Veel heil is u van God befchooren

,

Soo gy als een lijf-eigen knecht

U w* oor en harte laat doorbooren ^

En vaft blijft in fijn dienft gehecht.

7.

Ik ben verblijd met d* Eng'len-fchaaren

En menig vroomcn> waarde Vrind,

Om dat gy d'ydelheid laat vaaren.

£n tot het Hemels zijt gefint.

8.

Het fondig leeven is vol wroeging >

Vol biet' re knaaging in het hert,

Het heilig leeven vol vernoeging.

Die ftaag al meer en grooter werd.

9;
Want dit zijn Jefus eige reeden,

Mijn jok is Toet, mijn laft is licht.

Voor die fijn ziel bcfit in vreeden.

En 't teuwig goed heeft in 't geficht.

lO.

Gy fult van God veel meer verwerven >

Als u de wereld immers gaf,

Jaa leeven vinden in het Iterven:

Want aardfe draf is al te laf.

lï.

Te laf om zielen mee te flerken.

Uw koftelijk en waarde ziel.

Daar Godes Geeft nu in komt werken,
En fijn gena foo diep in viel.

12.

Gy zyt gevangen, gaa ook vangen, '

Door leeren en wel voor te gaan.

Die dwaalen in verkeerde gangen.

En met haar felfs verleegen ftaan. 13,
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Word foo een Evangelifch VifTer,

Die wijd lijn nerten open fet:

VVanc beter naam noch (aak en is 'er.

Als zielen vangen in dat net.

Sy fullen u een kroon verftrekken >

Een vreugde.kroon die nooit verflenft j

Als God de dooden op lal wekken
Ten leven, dat mijn ziel u wenll.

Herts-opheffinge tot God voor J. D. V*

Toon : Indien de hoop en V vierige ^verlangen.

Of: Pjal7n/6,

I.

O God! mijn God, gy aller geeflen Vader,
Dqs Leevens-Bron. Ach Vader! komt wat nader,'

Vv^oon in mijn hart, ja woon daar eeuwiglijk,

Veft in mijn ziel uw' hemels koningrijk»

2.

Plant daar uw troon, falf my daar tot een koning,
Ten eind' ik drijf uit mijne ziele wooning
Al't fondig vuil, dat my van u vervremr.
En my wel-qer foo angftig heeft beklemt.

3'

Ik wil dan, Heer, uv/ Naame fteeds belijden

,

En met uw' hulp aanvangen dus te ftrijden.

Als David dee (dien lieve harpenaar,)

Die in uw' JNaam hem gaf in doods-gevaar.

G z 4.1
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4'

Ik wil dien Reus, den Tooren nedervellen,

Die fchamp re gaft, die my ook plag te quellen,

Ontwaapenen, Heer, door uw' fteike hand
Hem klooven 'c hooft , en maaken aan een kant.

f.

Den ouden menfch en mag niet langer leeven

,

Ja geen gena wil ik meer aan hem geeven.
Maar ftrjjden toe hy neder is gemaakt

,

En waaken, dat hy nimmer weer ontwaakt.

6.

De fnoode fond', en 's vleelch doortrapte lullen

,

Met al het geen dat my ooit plag t* ontruimen >

Mijnfondig vleefch, al*s werelrs oud en nieuw

>

Seg ik tot in der eeuwigheid adieu.

7-

Want ik heb nu veel beter goed gevonden
Voor mijn gemoed, dat my ganfch heeft verflonden:

Dat zijt gy.God , die ons uw' gunfte toont

:

Want door 't geloof gy in mijn harte woont»

8.

Gy laat uw liefd'in ray krachtdadig werken,
Gy zijr dat Goed, dat my alleen moet fierken;

Gy zijc dat Brood, dat ziele krachten geeft.

Door wiens genot mijn ziel oneindig leeft

:

9'

Ja nu al leef in 't knd der Engelingen

,

Waar door mijn ziel inwendig op moet fpringenj

Tot u mijn God , gy God , die eeuwig leefc >

Die uit uw' liefd' ons allen 't lecven geeft

;

IQ.

In 't Hemelrijk, al waar de Seraphijnen,

Voor 't aangelicht van uv/en troon verfchijnen,

Met
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Met foet gefang uw* heü'gen Naam rer ccr,

£n uwen Soon, mijn alderhefiten Heer.

1 1

Ach', laat my ook in die gemeinte koomen,
By't Lam, de wenfch van alle waare vroon.en,

By u, mijn God ! in 'c hemels koninkrijk,

Jn alle weeld* en leevsn eeuwiglijk.

."V

Aan N. N.

Toon: ^tlsgoedKapudjntezyn.^ C^r.

f.

Dat 's al J o N K- een dapper K f. i-. ti

,

Die fijn tochten kan beroomen

,

£n om nooit weer op te koomen,
Slaat al voor fijn voeten neer,

Houdie door Gods viees gebond§n.
Hy is wijs en v/el geleert,

Die fijn luften heeft verflondcn.

En hem feiven overheerc.

2.

Heer te wefen van 't gemoed
is een Taak de beft' op aarde

,

En wel d'aldermeeft' in waarde,

Die befit het grootfte goed;
Maar die 't mift is üaafs gevangen,'

Schoon hy buiten banden gaat

:

Want fijn luflen hem verhangea

Dikvvils aan een fijden draat.

G 5
5^'f
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3-

Die den Tooren nederveld.

Toont veel meer, en grooter krachten.

Als die Steden, wijd van grachten,

Wind door vlecfelijk geweld,

Maar der fonden (laaf te blijven >

Sonder boete, fonder tucht.

Schoon hy wonder kon bedrijven,

Kieft wei ongejaagt de vlucht.

4-

Die hem felf hier overwind,

En dus word van nieuws herbooren.

Schoon hy ging *er ganfch verlooren.

Is een God^verkooren kind,

Heeft gemak en ruft en vreede,

Waar dat hy hem keert of wend,
Aan hem felf en and're medej
Maar het tegendeel elend.

S
Die altijd het goede doet.

Heeft een Paradijs inwendig,

Groote fchatten, die beftendig

Staan in voor of tegen -fpoed:

En al waar hy komt getreeden,

Draagt altijd hem felven mee,
Leeft in ftille ruft en vreede

Midd' in 's werelds woefte zee.

Die zijn finnen wel beftiert

En bewaard een rein gewiffe,

Sal dat befte goed niet miflen,

Hoe de weereld woed en tierd

:

In of mooi of buijig weeder,

Ja in allerlei geval,

Of
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Of het lot hem gms en weedcr

Slaat gelijk een ronde bal.

7.

Die vereenigt is met God
En met Jefus, fijnen Soone,

Mag verwachten 's leevens kroone:

Ofmen hem nu houd voor fat

Want hy kruift alhier de Weereld

,

Ja de Weereld kruift hem wcêr:

Dus mag hy wel zijn bepeereld

Met de name van Jonkheer.

Boecbeede, om Goddelijke troeft

,

voor A. T.

Twee-fpraak, Kliager en Goddelijke Troofler.

Stem: 'EendorJligUerty dat voordchoxd^nvlhd.

Sond' rouiutge 'ziele

I.

Help God ! ach help ! fie aan uwe arme maagd ,

Die onder 't pak van lijden , 'c we k ly draaft

,

Byna befwijkt; haarl:iart omvang: een nood,

Die 't leeven brengt op d' oever van de dood j

Jaa 't water is my aan de lippen, Heerl^

Ach haal my op, of ik moet finken neer.

De oorfaak , Heer , dar ik foo treurig fchrei j

En vol van vrees uv/ ongena verbei

,

Is dat ik ben vol fjnd' , van deugden bloot :

Waaruit ik wagt een eindeloofe dood.

G 4 2' Ver-
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2.

Vergeefife my > verhoor mijn droeve beê.

Wilt toch goed zijn , uw Naam die brengt het meê.
Betoon aan my uw goedheid , goede Heer

!

Hierom val ik voor uwe voeten neer.

En hangj en kleet, jaafleepU achteraan,

En fal U ook niet eerder laaten gaan

,

Voor dat gy my, óHeer! gezegend hebt>

En mijne ziel door uwe kracht herfchept.

Door 'tfbet geniet van vrede en genaa.

Waar door'k in hoop op uwc weegen gaa.

3
Een blikje maar, eenftraaltje van uw'liefd'

Vergun my. Heer! (indien het u beliefd.)

Strooi vonkjens van uw vuur des Altaars of

Op mijne ziel ? foo fingtfe uwen lot.

Uw overvloed , verminderd daar door nie'

En 't baat my veel in dit mijn fwaar verdri

Doch foo het uwe goedheid ^niet behaag

Alaarwil, dat ik dit pak noch langer drs

Al wat gy doet , ó Heer ! is wel gedaar

Wilt my m 't eind ? maar eens hier van oi

Goddelijke Troo/ier,

4-

Dat ^s goed ^ o ziel, dat gy hetJbo bevat ^

Dit treuren is een rijke zielen-fchat

:

Cy dvjaaide feer , eer gy duswaard verneer

lEn 't vals bedrog des werelds hadgeleerd.
Bedroeft tot God te zijn een korten tijd.

Daar door viordgy in eewvjigheid verblyd.

GodJlaat luelgaa ww traanen en gebeên ,

^nteldfe op , jaa licht vjel een voor een^

^tGefueht dat vlucht van u tot Godom hoog

Veelfneldtr als dt pijlen van een boof^,

S.üw
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,5-

VwHooJd^ Gods Soon-i isufoovoorgetreény

Volg gy hem naamet all' fijnijjaare leén\

Dit keven toch is maar een flipje tyd^

VPanneerg-i oogd op d'onverganklijkheid.

uils gynu luord ww Hoofd en Heer gelijk^

Soo neemt hy u voor eewwig in fijn rijk.

Sond-rtuivige ziele.

Wat raad hier toe? G. T. Gaawilleloostot hem^

Die ^tal vermag^ Hy roept ^ volg maarfijnflem,
Sond-rowwige ziele:

Hier ben ik 5 Heer! hervorm my tot een beeld

,

Waar in den aard van uwen Soonefpeeld.

6.

IVIijn fmaak , mijn fpraak , mijn gang j en oogen-Ieên,

Mijn wil, mijn hart} laat alles zijn befneên,

Mijn hand , mijn voet 5 mijn leden , klein en groot,

Wild die al t'faam toch brengen in den dood:
Schoon dat dit baard in my een grooten ftrijd

,

Wijl 'tvleefch den geeft fijn welvaart feer benijd

>

Den Satan ook, nu hy bemerkt 't verlies,

Br-uldalseenleeuw, nu ik het beft verkies ;

Maar *t fchaad my niet > al is hy vol van nijd >

Want gy mijn rots en eeuwig bolwerk zijt.

7.

Uw lieven Soon die randen hy wel aan;

Hoe foud het dan met my nu beter gaan ?

Als ik u trooft maar in mijn hart gevoel, ]

Soo vind ik ruft, al maakt hy grootgewocl.

Sietoch mijn jeugd en jonkheid goedig aan.

En leer my, Heer, op uwe weegen gaan%

Dochfooik val, laatmy dan leggen met.
Want dan was ik voor eeuwig in'c verdriet.

G 5 Mzu
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Maar recht my op , en leid my met u hand

De kruisweg door? naa 't eeuwig Vaderland.

8.

Ik waard'er graag > een zieltje min ofmeer
En engd'er niet, mijn overgoeden Heer

!

Uw Hemelrijk is wijd en groot genoeg.

Die *t minft daar heett , die heeft 'er noch genoeg

,

Help 5 goede Heer! ik kan en moet'er zijn

,

Al waar *t natuur noch al veel fwaarderpijii.

Goddelyke Troofier

Schep moed-, o ziel ! Gods gunflfutt gy ontfaên
,

E» door mijn hulpfal V met u ivel vergaan,

Gy hebt nu reeds gedaan eengoede keur ^

Want ^ niet meer leefd na gemeene fleur j

9'

Maarpronk en praal en V IVeerelds ydelheid ^

Met haar fchijngoed hebt gy adieu gefeid'^

'En '/ aards gefield voor eeuwig uit uwfin ,

Want in ww hart huifd nu eenheemel min.

Nu moet voortaan ook angfi'lijk zijn gewaakt ,

O/ V komt licht weer , 'tgeen ernfiig is verfaakt ,

Sie toey datgy met De?nas niet befiwijkt ^

Noch met de vrowvj van Lot nooit om en kijkt.

Een Schip op firand een baaken if in zee

:

Fafi gy niet op 'tfal ugefihieden mee,

lO.

Volg flip het befi , en dat uit alle kracht ,

En zijtf en zijt geduurig op deivacht.

Op dat %y vroom u korte cCaagen end^ ^

Hier in V vergeet , maar b^ my tuel bekend.

Wat una ontmoet y draaz^ u toch onbefmet

I^aa Godesictilf en <ü3or(lel in V gebed
-^

yaa hang God aan met bidden en genneen ,

• Qm in den Geefi met bem te voorden een
j

Of
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op dat ah ^t komt-y dat eenmaal hoornen moet

y

En ude dood van alles fcheiden doety

1 1.

Gy dan verblijd moogt fpreeken uit de borfl ,

Kom , Heere , kom , naa U mijn ziele dorft .

Ontfang mijn geefl , bewaarJe in jtvj handj

Omfjijner tyd in'*t eewwig Vaderland

By U te zijn verheerlykt, ais uw Soon,

In 't witte kleedy verfiert met ^sleevens kroon.

Watts dat groot daar mee te zijn vereerd

^

J^ls alle rouw in vreugde word verkeerd

!

Sond'rouwtge ziele.

Loofnu 5 mijn ziel 5 mijn ziel loofuv^en God >

Van wien u komtdir eeuwig faaiig lot.

Danklied voor A T, de boven-

genoemde.

Stem: Ffalm 105.

j.

WAtzijnder veel het leeven afgefneeden

Ter ontijd , Heer ,en ik , ik leef noch hoeden

,

Hierom, mi|n ziel, wees in den Heer verblijd,

Erken, erken fijn goedheid en genaaden,

En loot hem feer met lofzang en met daaden

,

Soo lang gy leefd, jaafondcr eind van tijd.

Lof, eeuwig lof zy U mijn God en Koning,

Dat fchoongvword gediend in Uvve wooning
Van d'eng'ien fchaar , dat talleloos getal

,

Waar by ik ben gelijk als niet met allen >

Gr
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Gy echter U mijn dienft laat welgevallen

,

Jaa 'c is Uw luft dat ik uw eeren fal.

Maar faalig Heer ! oorfprong van alle dingen

,

Van U is 'tal, wat ik U kan toebringen:

Soo dat uwliefd' maar naa mijn welvaard haakt.

'

Want ik het al van u eerfl moet ontfangen

,

Wanneer ik 't dan aan U maar v/eeder-lange

,

Soo zijt gy daar op 'c hooglte mee vermaakt.

4-

Mijn ziele moet in lof en dank verdwijnen.

En fmelten weg, als fneeuw voor 't lonnefchijnen,

Want gy my eerft gelokt hebt en genood

Door uwe lieM' , fchoon ik niet ben van waarden

,

Engyeen Vorftvan hemel en van aarden.

O Heer! wat is, wat is uw liefde groot!

Jaagy hebt my als achter naa-geloopen

,

Op dat ik fou mijn liefd' aan d'uwe knoopen

;

Schoon ik was ganfch verbafterd en ontaard

,

Soo flond gy noch met wijde armen oopen ?

Om my t'ontfaên , toen ik tot U quam loopen

Met fond'-berou , ó Heer ! ik ben 't niet waard.

6.

Want gy wilt graag en goediglijk vergeeven

De fonden al , die ik ooit heb bedreeven

,

En brengen my in 't eeuwig koningrijk.

Gy quaamt als uit uw throon en zetel daalen >

Om my van d'aard ten hemel op te haaien

:

Voor deefe liefd' en goedheid ik befwijk.

7-

Niet foo, mijn ziel, maar wild noch eens afdaalen

In liefds afgrond, en 't grootft daar uit ophaalen,

't Welk is , dat gy, ó liefd' ! uw iieillen Soon
Voor
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Voor my den dood aan 't kruis hebt laaten fierven

,

Op dat ik fou het eeuwig leeven erven

,

Benevens hem verheerlykt op fijn Throon.
8.

Almoft ik nu gelijk een wornnpje kruipen,

Van elk veracht 3 langs d' aarde heeneüuipenj

Noch fou ik zijn in U feer wonderrijk.

Dewijl gy zijt mijn God, en goede Vader,

xMijn Ichildjmijn loon, mi)n trooli:,mijnliefde-?.der.

Hier in der tijd en namaals eeuwiglijk.

Hartsopheffinge voor een jong

Chriften, M.d. W,

Toon: PfalmS. Of; Indien de hoop.

Of, Geaenk ^ óHeerl aan David en al't lijden»

I.

Heilrijke God , laat uwen milden zeegen
Mijn leidsman zijn, dat ik op uwe weegen

Standvaftig gaa. Schoon voor- ot teegenfpoed
Mijn ziel beftrijd , dat my nooit val de moed.

2.

Geef dat een vuur van liefd, en van gelooven

Mijnboefem vul, dat nimmer uit magdooven.
Door foet , hoe foec , ofquaad , het quaad mogt zjn ;

Door lilt vernift , ofglimp van werelds fchijn.

3.

Maar dat mijn deugd geftadig san mag waden
Door alles heen , felfs door vervolgings plaflén

En ziele vuil, dat heimelyk aankleeft.

En aan 't gemoed nier weinig hinder geeft.

4. Ik
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4-

Ik ben noch jong en fwak in uw' gebooden

;

Dies is uw' hulp my hooglijk van nooden^

Ach ijeere! help, ach Heere ! ftaa my by.

Op dat mijn wil in U geheiligtxy.

Ikfoek myn liefd' aan d'uwe vaft te knoopen.

En Jefusookop *t kruispad naa te loopen

:

Dat ik hem vind in waarheid, nietinfchijn,

Om als een Geeft te faamWerëent te zijn.

6.

Als ik uw wil mii'n lictfte wil laar wefen,
Soomag ik 7,ijn uw lietfte uitgeleefen.

O heerlyk lot ! van U my toegefeid

:

Daarom mijn ziel foo feer nu is verblijd.

Dit is de reen, uw overgroote liefde.

Daarmee gy my mijn harte foo doorkliefde.

Dat als ik denk aan uwe Majefteic

,

Soo.fmek ik wech in mijne nietigheid.

8.

Want ik maar ftof en flijk l)en van d'aarde

Gy zijtde grootft', en ikdekieinft' in waarde;

Nochtans wilt gy my maaken U gelijk,

En voeren my voor eeuwig in uw Rijk.

9-5

O groote liefd' ! by geen op aard' geleeken.

Onmogelijk naa waarde uit te fprceken,

Want al hei uw gy aan den uwen Ichenkt

In 't Hemelrijk , en haar uit liefde drenkr,

lO

O God! mijn God, grootzijtgy vangenaaJen,
Uw weelden ziin een zee om in te baaaen;

En
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En dat niet üechts vooreenen korten tijd ,

M aar onvermoeid in alle eeuv/igheid.

1 1.

Want mits de droom des leevens daar k\ vlieten

,

Sal m'alle vreugd' en welluft ftaag genieten >

Daar 't glanfig iicht van U , ó grootenHeer,

Yerfadenlal, enhaaken doen na meer.

Aan de Jeugd.

Stem : l^af is de Meefer ivijs en goed.

Komfing of lees gy jonge lien

Met aandacht dit gedicht,

IvJijn liefde fult gy t'uwaarts fien,

£n ook uw' wet en plicht.

2.

Gy jaagt doorgaans na fchat en eer

£n welluft , dat gy hygt j

Wel aan , ik geef u r?.ad en leer>

Waar door men die verkrijgt.

Ik fluit ü niet in deiè faak,

Ik wil dat gy maar let,

Datgy uw luft en hoogft vermaak
In 't lievens waardig fet.

Soekt gy rijkdom ? de waare fchat

Die word bier niet geikn 5

Cf
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Gy vindfe in Gods rijke ftad.

Door d'aardfè hier te vlien.

5-

Soekt gy de eer? foek eer by God
En Jefus Godes Soon,

Die geeft u 't waardigft* eeren.lot,

En fteld u op fijn throon,

6.

Soekt gy na wellufl? foek die recht.

Al d' aard is vol verdriet}

S' is in den Hemel wech gelegt.

Hier, hier en is fe niet.

7-

De regte wellufl:, eer en fchat.

Die kracht heeft, geur en klem.

Die woondin Godes vreugde-ftad ,

Het nieuw Jerufalem.

8.

Die 's Hemels fchat eens na waardy

Op aarde kon bcvroên

!

Ik meen in plaats van fpooren, hy

Wel toomen had van doen.

9»

Soekt gy cieraat van pronk of praal

,

Van ifoftelyke kleên?

't Is ook al me in 's Hemels zaal.

Wees daar doch me te vreên.

lO.

Soekt gy na wijsheid, prentP u in]

Uit Gods-gewijde blaên.

Die zijn vol pit , vol merg en zin

,

Ja zijn daar mee belaên.

II. Als
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1 1'

AI5 gy hier na dan ftiadig ftreeft
,'

Datgy Gods heilig Woord
Getrouwelijk en wel beleett.

En yv'rig vaart in voort.

12.

Dan krijgt gy fchat, dan krijgt gy eer

In Tulk een overvloed

,

Dat daar al 's werelds fchat heel veer,

En eer voor wijken moet.

'3-
.

Een heilig Priefter gy dan zijt

Voor 't aanfchijn vi:n de Heer,

Wees heilig voor fijn Majefteit j

Want heilig is de Heer.

14.

Jaa Koning, Priefter te gelijk,

In waarheid , niet in fchijn ,

. I5 hier de weg naa Gndes rijk,

't Mag OOR met minder zijn.

'5-

Een Koning is hy die met kracht

De fond' treed met de voet,

Sijn driften heeft hy in fijn macht,
Is Heer van fijn gemoed.

16

Een Priefter is hy , die gebeên

,

Vermengt mer dank en lof,

Als reukwerk door de wolken heen ,

Oplend in 't Hemels- hof.

17-

Nu jonge liên bedenk dit wel

,

En vang 't met vreugden aan,

H Soo
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Soo gy de weegen naa de bel

,

Hier gaaren mis wild gaan.

i8.

't Is beter God een korten tijd

Te dienen , en dan wel

Te zijn in alle eeuwigheid >

Ais anders in de helj

19.

En koomen daar de worm niet fterft>

't Vuur niet word uirgebluflj

Daar m'eeuwigbjk Gods aanlchijn derft:

O vlied der fonden luft

,

20.

En fchik u naarftig tot de deugd»

En wild de ondeugd vliên

,

Soo fmaakt gy eindeloufe vreugd

,

Daar gy uw' God iuk ficn.

Aan de Jeugd.

Stem: Tf^el Aan-^ o alk Vroomenl

I.

Kom hoor naa mijne reeden

O leideiijke Jeugd

,

Hier word gy roe gebeeden

,

Van een, die u de deugd
Op 't hooglte aan wil raaden

,

t* Aller tijd;

Op dat gy Gods genaadcn

Seeker zijt.

2 Heb



TWEEDE DEEL. 93

2.

Heb God akijd voor oogen

In al uw doen en laat.

Mijd als de peft de 1oogen

,

De fond' en yd'le praat

:

Want God doch alle dingen

Wel kan fien

,

En hoordfe, hoe geringe

Die gefchién.

3'

Wild nooit u felven wreeken.
Geen quaad met quaad beloond,

Al hoort gy leug'ncn fprceken

,

Daar mee m' u fmaad en hoond

:

Want God dat fonderlinge

Wel behaagt

,

Als 2y om goede din?en

Smaad verdraagt.

4-

Het zy om flechte kleeren.

Of dat gy by goe liên

Geftaadjg gaat verkeeren.

Daar ly u (leeds by fien

:

Of daar gy niet wild loopen

Meer by haar.

Sy fullen 't fwaar bekoopen
Met elkaar

,

S-

Soo fy haar niet bekecren

;

Maar gaat gy voort in 'c goed

,

Hz En
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En dient den Heer der Heeren
Met een oprecht gemoed.

Hy de het juk des Heeren
Van jongs draagt,

Aan d* Alderhooglle H€cre>
Meelt behaagt.

6.

Vrees Vader ende Moeder,
Naaft God, uw Opperheer,

Soo hebt Gy hem tot hoeder.

En Tal van naa en veer

Op u en uwe weegen
Gaade flaan

,

En u ook nooit verieegen

Laaten ftaan,

7-

O! die haar gantfche leeven

Al vroeg aan God de Heer
Ten ofïerhande geeven

,

Na Chriftus reine leer,

En fchoppen ganfch de wereld

( Vol fchijn-goedj

Hoe mooi, hoe fchoon bepcereld,

Met de voet.

8.

Die fullen aan het ende
Van haares leevens tyd,

Als raeenig vol ellende

Dan hoop'loos kermt en krijt,

Vol vreugd en blydfchap wecfen,*

Want de Heer
Verlaat
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Verlaat die hem rech: vreefea

Nimmermeer.

9-

En ais de gantfche aarde

fn vuur en vlam fil (taan>

Dan fal de Heer vol waarde
Haar in fijn Rijk onrfaan.

Daar 'c alles is bsgeeriijk

Rein en fijn,

Soo {oer, foo fchoon, fbo heerlijk

Als 't kan zijn.

lil*

't Eeuwig wee, of 'c eeuwig wel,
In den hemel , of de hel

,

Scheelt foo veel, dat geenig fcheel

Daar by haalt in cenig deel,

*t Zy gy jong zijt ofte oud,
S'iQ toe dat het u niet rout.

Dat gy 't goede hebt verfuymt.

Als gy eens de wereld ruymt.

H3 De
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De lieve en foete Mei
Voerd menlch en vee ten rei:

Sy gecfc een beelteniff'

Der weer verrijfeniff'.
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M A I . L I E D,

't Recht gebruik der Schepfelen,

Toon: GeJiuindsBodcvande Min,

I.

God geeft ons weer de lóete Mei >

Weg is 't Winter-quaad:

Soo dat het grage Vee ter Wei
Weeldrig graafen gaat?

Onfen Heer
Denkt nu weer

Aan 't Verbond,
Eerft gegrond

Wel fterk

,

Toen hy Noach leid' uit d'Erk>'

Dat de Wereld fouw

Blyven in den bouw*

En in vojle duur 5

Tot zij lal vergaan door vuur.

2.

Den grooten Huisvoogd , die verblijd >

Soo wel vee als menfch

,

Met zeegen , dauw en vruchtbrc tijd,

!

Alles vloeid na wenfch :

Al het goed

,

En het foet

Dac men fiec

En geniet

Van hem , .

H 4 Geeft
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Geefr een overcuigbre ftera:

*t Vrolijk Sonne licht

Rpcpr voor ons geficht»

Dour fijn gouden Ichijn

:

Hoe loet moet den IVlaaker zijn !

Het fri He knopje vol en rond»

I
Sraar vaft en belooft,

Als mer fijn bloeifel in de mondj
Overvloed van oofr;

Weit en graan

Sier men itnan,

Als een Wei
In fijn klei,

Dair 't Ichict

Gaaf, en weeld'rig als het riet.

't Pluimgedierte veft

Op 'r geboomc* fijn neft,

0,f in 't ruige groen,

üm fijn Jongen uit te broên.

4.

Mei) fier des morgens al den Hof
Als verfilvert ftaan,

De pecrlen van het vochtig ftof

Hangen aan de blaên

:

En dan is *t

Weer verfrifi:,

Dat het ma^
Door den dag

In ftand

Blijven of de lonne brand
j

Die ter middag ftraald>

Sachjens nederdaald.

Lang
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Lancïe fchimmen maakt,

En al gloeijend' onder raakt.

5".

En dat foo heerlijk by ge'aat

Geeft ons moed en hoop
Van noch een Ichoonen dageraad >

(Na gemeenen loop)

Of indien

Wy voorfien

Dat 'er vocht

Vallen mocht j

O! dan,

Dan verheugt zigd* Akkerman,
*t Is een zeegening,

En veel beter ding,

Als het edel goud

,

Voor des menfchen onderhoud.

6.

Het wilt- gevogelt , onderwijl,

Queetert vaft en quceld

Met ongeleerde ftem en ftijl,

D'iQ niet licht verveeld j

Door 't gel uit

En gefluit.

Als het fingt

Dat het klinkt

Door 't bos,

Doet het van Gods eere los:

Sijne gorgeling

Baard verwondering

In 't opmerkend hert,

Dat in 't fichbaar nooit verwert.

H 5 7. Dui
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7.

Dus menfchen, foo gy d* aarde mind
Slegts om *c aardfe foet

,

't Is wis dat gy God nimmer vind.

Die uw' luft voldoet.

Door dit flecht

Moes-gerecht
Word de luft

Nooit gebJuil

Maar maakt
Datfe meer aan 't branden raakt.

Hy j die 't aardfch verkieft

,

's Hemels God verlielt.

't Aartfche is ydel kaf?

Maak'er dan geen hemels af.

8.

Soö 't fluiten van de Nachtegaal

U re met verheugd

,

Denk dan hoe d'Eng'len in Gcds zaal

bingen met geneugd j

Voor den Troon
Van Gods Soon
't Nieuw gefank.

Met een klank

En maat,

Welker vreugde nooit vergaat.

Kies dat voor uw deel

:

Want in 't aardfch prieel j

Wie fig daar vergaapt

,

Licht lijn eeuwig heyl verflaapt:

9-

O goede God! almachtig Heer,

Druk daar in 't gemoed

Den voorfmaak van, die langs hoe meer
Ons
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Ons verlieven doet

Op die Mei
En gerei

,

Dat den Geeft

Op het feeft

Van 't Lam
Wacht met Vader Abraham

:

Daar gy 't falig tal

Alles zijt in all*.

Och wierd dit gelooft

!

't Aardfe fchoon waar haaft gedooft.

't \ ardrijk roept als overlmt,

J\ Godes macht en order uyr

,

Son en maan en flonker- fherren.

Die nooit in hunn' loop verwerren

,

Spreeken dit; en 't heeft fijn kiem

,

't Minft gefchep dat is een ftem.

't Minfte zantje , 't minfte fiertje.,

Selfs het alderreerfte diertje.

Roerat de macht van d'Opperheer,

En verbreid fijn lof en e^r.

Bloempjes, die op deeltjes preeken,

Komen dit volmaakt te fpreeken;

Al wie my met aandacht fiet,

Kent gy dus mijn iVlaaker niet?

Soo wel klein al5 gronce blommen
Godes lof aldus uitbrommen

,

Dit doen fy foo lang fy ftaan

,

Eli afvallen hunne bJaên.

Alle fchepfels op der aarden

Houden 's Heeren lof in waarden.

Dit beüuit is vaft en wis,

Wijl niets van fich felven is.

Een
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Eea weUbeplanten Hof,
Met Boomenj Kruid en Bloemen,
Geeft lucht, en vreugd, en ftof

Om op Gods hand te roemen.
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Op 't bDvenftaandc.

Gods lof

In 't Hof.

Sie hoe weer de zwarte aard,

I Joempjes geett van fchoonder aard
f

Die gevlamt, gerant, gerand

Zyn, gefchildert van Gods hand>

iVlet een fchoone verf en kleur,

Met een geeft vol krachten geur,

Dat geen iichilder nooit en geett.

Schoon hy fchetft zoo lang hy leeft.

Die nu cierlyk in den hof

Luit uitbrommen Godes lof.

Wat wil ons dit fc hepfel leeren,

Dat \\y in den hof des Heeren
Gode moeten vruchten draagen

Na lyn Godlyk welbehaagen.

Hem door goede werken pryfen.

En uit 's werelds drek opryfen:

Op dar wy gelyk de roofen

In des Heeren luilhof bloofen,

Ja in 's Hemels goude zaaien.

Eeuwig mogen zeegepraalen.

E
Aan Buite-Weesvaders en Moeders.

erwaarde Weesvaders 5 en ook gy Weesmoeders,
Mijn SuftersinChriilus, mijn waardige Broeders;

£i!
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Ei! laat ons d'onnofele Weefen haarfaaken

Met yver tot eigen in 't nieuwe- jaar maaken,

Om alle de laftengel-ijk'lijk te draagen,

Door met onfe fchouders het Huis t'onderfchragen j

Om ftaadig te trachten ^geduurig te letten.

Bedienden en Kinders goed' orders te fetten >

Om 't goedje der Weefen in waarde te houwen,
Op dat ons goelieden noch meerder vertrouwen

Want als fy met waarheid van niemand iets hooren, >

Aisdatwyonsquijcen gelijk wy behooren

,

Dan fullen de gevers meer geven met vreugden.

En als wyj als lievers van kennifl' en deugden

De Kinders van jongs at de vreefedesHeeren

Geduurig infcherpen en naarftelijk leeren;

O ' dsn faldenHeere , des leevens Bron-ader
,

Ook o ver ons Wceshyiszijn Oppet-Wcesvader,
En laaten fijn zeegen daar over uitvloeijen >

Op dat het noch meerder mag groeijen en bloeijen

;

Want 'c is toch al ydel wat bouwers al bouwen.

Als onfe God daar aan geen handen wil houwen.

't Voegt ons dan de Kinders door reeden te wekken

,

En door een goet voorbeek terdeugden te trekken ,

En zijn haar een wachter, een licht, eneenbaaken,

Op Sionsmuragie, met voor haar tewaaken> i

Op dat fy onb worden een roem en een kroone >

En eeuwig verftrekken , als God fal beloone

De vroomheid en deugden in 't eeuwige leeven

,

En liexi daar de Kinders van God ons gegeeven, ^^

D
Op *t bovenftaande.

ie hier Gods Wet
Houd onbcfmcc,

En
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En d' arme Weegen
Hulp heeft bcweefen,

£n in haar noud
Gedeilr lïjn brood,

Sal na iijn ilerven,

Den Hemd erven.

Eefchrijvinge van drie Standender loo

genaamde Chriftenen.

Heidenfche Chriften.

Een Heidens Chriften , die fich draagd

Soo Burgerhjkj als *c hem behaagd,
Vertoont een rechten Huigelaar

,

Want komt 'er kruis en groot gevaar,

Sijn tijdgeloof verdwijnt m rook.

En zjdderd als het heHch ^elpook.

Hy hangt de huik itaag na de wind ,

Dan is hy dus, dan foo gefmd

,

Hy draagt hem als een ail'mans vriend

,

Met 's werelds eer is hy gediend

,

Op 't eere-kuflen ruft hy facht

Ais een die daar niets boven acht:

De wol der fchaapen en haar melk
Die, (want alfoo, fegt hy, doet elk)

boekt hy met eenen vollen loop

;

By 't algemeen den groorften hoop

:

Hy is vernoegt en fingt en queelt.

De Godsdienft, daar by flechtsmeêfpeelt,

Die handelt hy noch met een fchijn,

Van
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Van m nfaam en toegeeflijk zijn.

Hy ze. ld met alle wind van leer

Ten haven in van ftaat en eer.

Soo is 't alom, foo gaat het veel:

De vette leppen zijn haar deel.

Joodfche Chriften.

en Joodfche Chriften leetc quanfuis,

Soo nu en dan wel onder 'c kruis,

Om dat hy dit of dat gelooft,

Zo ftüot hy hier en da^r zyn hooft >

En Itaat daar op als een pylaar.

Of 't fuivcr Euangelilch u aar

:

Dat maar hout, hooi en ftopp'ién zijn,

Die waarheid g'lijken in den fchijn :

En eer hy van dien grond iou gaan.

Sou 't land in twilt en oproer Haan":

Een ander heeft al 't quaad gedaan,

Die raad, die gnip: hv d kwil« aan,

En brenot fijn naaften in de ly,

En (iet fich lel ven ganfch verby

Hy yvert voor de waare leer

Van Jefus Ch'iftus, fijnen Heer,

Die hy niet kent noch van en weet:

Want Jeius deede niemand lêet.

Al wat hy doet is vaTch , is mis

,

Hy weet met wat een Chriften is.

Hy is een rechte farifeen

Die opgeblaulen gaat óa^r heen,

Wiens mond gaapt, als een oven doet

3

Van laftering en hels gebroed

,

Ja, 't diend met recht tot fijn verwijt,

Hy fwelt van bitt're haat en nijd

,

Die
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/̂uk hy maar overal uitbraakt^

Op al de geenc die hem laakt:

Soo eigeniinnigs trots en fier.

Dat hy gelijkt een monfterdier!

Dm toont hv eens zijn v/oIvc macht?
En dan wel eens fijn Ichaape- vacht:

Met deele huik is hy gediend.

Den faran is fijn boeien^ -vriend 5

Hy volgd dien meefter op fijn voet >

Als was hy wonder Vv'ijs en vroed.

't Is aio ot hy een ziehje vind.

Wanneer hy iemand overwind.
En brengen kan tot fijn verftand:

Daar reilt hy om door zee en land.

Hy foekt fijn heul aan 's rijken ilaaCj

Meer als hy d' armen gaadc (laat.

Hy is vernoegd en wel te vrecn

Met uiterlijke plechtighcên:

Een mooije dop een fiechte pic

is lijn bedrieg'] ijk heilloos wit.

Dan g'lijkt hy wijs, en dan wel foty

En is lijn eigen -fel ts afgcd.

Hy yvert met ftijHinnigheid,

Vervreemd van reeden en befcheid.

Dus flrijd hy als een dapper man.
En fiet noch deur noch venfter an:

Sijn la'i dat draait op defe Ipil,

Het mag din koften wat het wil:

Ja om te fuiv'ren land en ftad

,

Soo voert hy felfs wel galg en rad,

En leetc in haat, in nijd, in twift.

Naar 't voorbeeld van den Antichrid:

Geen menfch bleet van vervolging vry >

Was d' Overheid foo wreed als hy.
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Waar Chriften,

Maar gy, ó Chriften! Chriflcn Held!
üie anders uw' flagorden ftelt>

Dan 't Heidens volk of Joods gelpuis,
Die Jefus geefleld* uit fijn huis;
Gy hebt een rein en vaft geloof.
Dat elk onchriftcn van hem fchoof:
ten hand vol eer, het 's werelds goed>
Becooverd' hun verdwaafd gemoed:
Door Godes Geeft zijt gy verlicht.

En hebt een Hemels klaar geficht

,

Dn niemand kent dan hy, die 'c heeft:

Want God in u inwendig leeft;

Met 's Geeftes fwaard, Gods heilig Woord,
Klampt gy uw' vyand ftout aan boord.
Dat dringt door merg, en vlees en been>
En dwars door hart en finnen heen;
Dat hebt gy altijd fcherp gewet;
Gy fteunt op God in uw gebed

:

iVlec die geweer, daar gy mee ftrijd,

Indien gy maar voorfichtig zijt,

Sult gy een man , hoe wreed vermaard

,

Verand'ren in een fachten aard,

Den wolf herfcheppen in een lam

,

Die by de kudde mak en tam

,

In liefd' en vrede graaft en weid.
En by het meftvee nederleid

:

Hy word een fchaap dat miid'lijk geeft

Sijn melk en wol, die 't over heeft,

En onderfteunt ftaag Weeuw* en Wees;
Leeft als eeu Engel in het vlees.

Dit
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Dit is der ChrifcViCn galg en rad,

Dit zijn de muuren om haar flad>

Dit is haar fwaard daar iy mee flaan.

Dit is haar fchild daar i' achter gaan,
Dit is haar wraak en foete gal.

Die Ty uitbraaken overal.

Waar door des menlchen gramfchapfinkt»

Daar 't ziltig nat uit a'oogen fpringtj

Soo dat het hart, wel- eer verftaald.

Nu word tot ftof en gruis vcrmaald>
Daar *t wild-gediert', de leeuw en beer>

Legt by de fchaapen vreedfaam neer >

Terwijl men 't jong gefpeende kind

By *t hol der bafiliskens vind.

Der Heil'gen fchaar ftormt op Gods rijk 5

En neemt her in. (Wie 's haar gelijk ?)

Sy rukken (als met hart en lin)

Piaar mcde-menfch ten hemel in.

In alle ding te fien op 't end

,

Staat in des Wijfen hart geprent.

Een dwaas op *t tegenwoordig' fict 3

Met eeuwige beweegt hem niec.

ï 1 Ver-
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Verjaardichc.

Stem : O ! grootheidva7i Gods lief<r ^ ^e,

f.

Eerwaarde Moeder, nu gy tienmaal fevenjaaren

Dts leevens dagen teld> veel hooger lal 't nier gaaren*

(Gelijk ons Mofes meid ; foo dat licht kon gefchiên,

Dat w'uw' Verjaar-dag hier niet weder foudénficn.

Uw poortklok luit en klept , om u ter plaats te daagen.

Daar gy 't loon van uw werk voor eeuwig wech fult

draagen

;

Maar echter kon het zijn , dat ook wel van de geen'>

Die hier rer maaltijd zijn (en om uw tafel heen,

3-

Als ólijfïpruifen flaan) noch eerder fouden fterven

,

Alsgy, en in haar jeugd het tijd'lijk leeven derven.

Wat ishetleevenook? een rook, ecndamp, eenmtft,

Soo kort : noch wor<i het , laas I foo roekeloos verquifl.

Eer dat het leeven hier ter deegen is begonnen

,

Soo is des leevens-draad ten einde afgefponnen:

Maar laas! wat leit hier aan, 't is haaft genoeg gelecft>

Wanneer de Ziel met God üch vaft vercenigt hcefc.

Gy 2.ijt nu oud en fwak , uw'leeden ïijn aan 't ftrammen
£n uw' benauwde borit doet dikmaal u bekiammen

,

Door
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Door bangigheid en fweec: dit maakt u d' aarde moe,
Uw lighaam iiichc na*c graf, uw'^ecft na Gode toe.

6.

Ecrwaerde Moeder- lief, wy danken u te gaader

,

Voor uw' gedaane moeit', en onl' eerwaarde Vader
Wy ook gedagtig zijn. Gy hebt ons opgevoed.

En aan ons wel gedacn , .na lighaam en gemoed^

7.

Gy zijt , naaft d' Opperheer , den oorfpronk van ons le^
ven.

Waar van wy onder God u ook de eere geeven*
Hy breng u door geloov', en iietd*, en matigheid

,

En *t kinderbaaren heen tot in de eeuwigheid.

8.

Op dat gy feggen moogt in 't eeuwig heerlijk leeven
,'

Sic daar mijn kmde-cn, van Gode my gegeven.
Alwaar dan alle pijn en fmart fa! zijn ten end ,

En alle moeit' en rouw in vreugden omgewend.

9'

Mijn lieve moeder wilt uw korre tijd hefteden

,

Die u noch overfchiet , in vierige gebeden

,

Gelijk als Hanna dec , de dochter Phanuels.

En hooptop God, de Heer, de Konink Ifraels.

I 3 Niec
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Niet fneldcr als de tijd ,

Die onherhaallijk ilijt,

Eu fachjens heene glijd.

Sy



' TWEEDE DEEL. iij

Op het Uurvverk.

Elk flagje dat het onruft flaat.

Knipt iet af van mijn leevens-draad

:

Elk is een flap als na het graf:

Soo kort mijn tijd'lyk leeven af.

En fpoed fich na de eeuwigheid.

Dies wenfcht mijn ziel, wanneer fe fcheid

Van 't lijf? dad* eeuwig leeven mag,
Daar duifcnd Jaar is als een dag

,

Daar tijd , noch uur , noch Son , noch Mian >

Nooit op, noch onder iüllen gaan.

Tot trooft van R. V. B. ia fijn fwakheid

des lichaams,

Toon : Al dit woont inV hemels troonen,

I.

O!
mijn waarde vriend Beekhoove,

God verilerk u vaft geloove.

Dat gy waarlijk zijt bereid,

Als uw ziel van *t lichaam fcheid.

En uw leevens draad fal kerven.

Als gy koomen fult te fterven.

Dat gy moogt in vreede gaan,

Langs doods algemeene baan.

Hier kunt gy niet eeuwig leeven,

't Lccvcn fal u haaft begeeven,

1 4 Diu
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Daar gy, als met eene floot,

Erft liet leeven , door de dood.
Maar doods-noore mocc gy kraaken.
Om des leevens-pit te fmaaken,
Aller Erg'Icn leevcns*pit,

Aller vroomen lalig wit.

Hier moet gy een weinig klaagcn.
Pijn en fmarren lijdfaam draagen.
Nu gy op doids oever jtaat,

Fn u 't leeven haaft verlaat.

'k Wenfch dat God hem tot u wende
Met veel trooft in uw' elende,

Dat gy gaan moogt feer verheugd >

Jn een eindeloofe vreugd.

4-

Dat gy langs faphiere trappen >

JVIoogt ten fdemel binnen flappen.

En met Eng'Ien zijn verfelt,

Da^r ons 's Heeren Woord van meld

,

Die op eene vvolke-waagen,

Üwe ziel dan fullen draagen.

Uit veel pijn en groote noüd>
Tot in Vader Abrahams fchoot.

Ja tot in den derden Hemel,
By dat lief en foet geweemel

,

En daar eeuwig, eeuwig zijn.

Voor der Goden Gods aanfchijn.

Wel mijn vriend, ó dit zijn dingen!

Moet uw hart niet vrolijk fpringen,

Als gy aan die faaken denkt,

paar de Heer u mee Delchenkt?

^.Alf
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6.

Als gy zijc in 't eeuwig leeven,

Sal fich Gode overgeeven,

Om te wefen al in al

Aan hec vroom en falig tal.

Dit fal vaft en {eeker weefen:

Want dus is het dat wy leefen,

Hoort mijn Soone, hoort eens nu,
Al het mijne dat is uw'.

7.
Niet voor korte tijd ot fteeden,

Maar in alle eeuwigheden.
Leeft gy m de hoogfte vreugd,

In een diepe ziel geneugt; !

Daar men fich flaag-aan fal baaden,
In de zee van Gods genaaden>

In Gods hemels koninkrijk,

Eeuwig i eeuwig? eeuwelijk.

8.

Sonder kommer, fonder wroeging,

In een volle ziel-vernoeging.

Daar men af noch toe en werfcht,

Ganfch verengelt en ontmenfchc.

Ja vergodetj en als God zijn.

Dus te zijn fal 't hoogfte lot zijn.

Hier ontbreekt my tong en taal,

'k Ben ten einde van 't verhaal.

9'

Daarom, waarde vriend Beekhooven,
Laat ons t' faam den Heere looven,
Of het waar de laatfte reis.

Hier op aarde in het vleis;

Luc
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Laat ons foo re laamen fingen,

Als twee aardfe hemelingen j

Eer uw geeft vaa 'c vlees verfchiet,

Dit verheuglijk fwaane-liet.

Dat begint : Ik ben de aarde moe. fol 43.

T R O O S T-R Y M,

Op het overlijden vanCV. Walle,
huisvrouwcvan A. D. M.

Tüon; ^l die '[Doont in''s hemels throonen,

I.

Waarde vriend •, ei ftaak u weenen

;

Uw Cicilia is heenen,

Uit de tijd in d'eeuwigheid

't Is vergeefs gefucht, gefchreidj

Haare geeft is opgevaaren,

By ontelbre hemelfcharen

,

Vry van alle aardfe tucht.

Daar haar 2iel om heeft gcfuchlk

2.

Haare loop is afgeloopen.

Daar valt nu niet meer te hoepen.

Maar te koomen tot geniet»

Dat geen oog op aarden fiet.

Hart noch ooren kunnen vatten

,

d' Onwaardeerelijke fchatten.

Die fy nu, en hoord, en fiet.

Proeft en fmaakt en ftaag geniet.

3, Protf
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Proeft en fmaakt in 't bly vergaaren,

Van der afgeftorven fchaaren

,

Diens getal ftaag-aan vermeert,

Daar f' in 't midden by verkeert.

O hoc moet f in liefde branden,

Als een ziel daar komt te landen,

Die voor ftorn , gevaar , en ftrijd

,

Sich in eeuwigheid verblijd.

Alle Geeften daar gekomen,
Ruften veilig fonder Ichroomen:

Jefus heeftfe opgevoerd,

Daar geen quaal haar aan en roerd,

By het falig-ral der vroomen,
Heeft den Heiland haar genoomen,
Uit des werelds wilde zee,

En gebracht op 's hemels ree.

't Salig heir aan 's leevens ftroomen;

Toont een bly verwcllekoomen.
O wat heerlijke vreugd

!

Onbegrijp'lijk ziel-geneugt;

Als de waarde lieve vrinden,

Daar elkander vrolijk vinden.

Als den een na d' ander haakt.

Is men wonderlijk vermaakt.

6.

O hoe plag (v wel voor deefên

,

Met ons t' faam verheujit te wcfen.
En te fcheppen groot vermaak,
Als men fprak van dcfe faakj

't Was



115 STICHTELYKE RYMEN,
't Was of zy in liefde blaakte,

Wijl die ftof haar foo vermaakte:

Sou 't nu anders wefen ? neen

:

S* is verblijd in eeuwigheên,

^ 7'

Daar fy als de Son fal blinken,

En de nieuwe wijnen drinken >

In het hemels koninkrijk

,

En zijn (lode lelf gelijk.

Daar het Lam in 's hemels zaalea

,

Sijn Gemeinte fal onthaalen ,

En ftaan haar ten dicnft gereet,

In een hemels blinkend kleed,

8

Daar d'Apoft'Ien en Propheetcn.

By de M:^rtelaars gefeeten >

Ja op Throonen xijn geftelt;

Daar hunn* uitfpraak vonnifl' veld

Over If'rels fes paar ftammen >

Sien fy 't vuur der helfe vlammen
Op de boofen neer gedaald ,

paar de ?roome zeegepraalj*

OE •^
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GEDICHT
Op het onverwacht, doch foo lang.

gewenfcht einde van Ch Ri sti na
Vegster van Oyeryssel;

Ontflaagenvan haare bandenden in den Heere

geruft den eer(ten OUober 5 's morgensten

5 ttureny 167^. oud 11 jaaren.

Twcefpraak.

i.

NU zijn wy onfe Vegstér quijt>

Want haare Chriftelijke itrijd

js uirgekampt : de goede Heer
Sloeg fijne oogen op haar neer.
En redde haaruic veel elendj

Die hem en haar beft was bekent.

O ! wat heeft fy hier niec geleên

!

Wat heeft ly hier met door-geftreên!

2.

Wie telt haa'' traanen en geween.
Haar fuchten 5 kermen en geftecn 2

Die haar de pijn na lijf en ziel

Afperlte? O! hoe bange viel

Haar eêi gemoed die naare ftandj

Waer door byna haar ingewand
Verteerde , om dat fy niet meer
Dsn Heer kon volgen in fijn leer.

3. Haai
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3

Haar lighaam was een zee vol pijn

;

De nood en kon niet hoogfr zijn^

De Geeft , haar aldtreêifte deel.

Leed buiten maat en paaien veel.

'c Gevoel van Godes gunft was heen.

Geen kracht noch opgang in ^ebeên ^•

Veel grouwr2iamheden in haar geeft,

Zijn haar gelijk een hel geweeft»

4'

Dit nam vaft toe van dag tot dag,

Soo dat fy haar geen uitkomft fag
^

Noch hier, noch in der eeuwigheid. '

O ! wie drukt uit , Wat fwaare ftrijd

Haar ziel hier drukt, haar reine ziel,

Die 't eeuwig goed foo waardig hielj

Sy tvvijfeld' ook of 't moog'lijk waar,,

Dat fy herfteld kon zijn hier naar.

Die twijfeling waft aan, vermeert.

Tot ly haar eindlijk overhecrt.

De krakten , om dit weer te ftaan

,

Die w^.aren t'faamen weg gegaan

:

Hier uit rees niet als nood op noodj

Ja banger bangheid als de dood.

't Verftand blèe^ giaf en fag dit al

;

Maar wachten noch een Iwaarder val.

\ Geen al dit leet begiet met roet,

Was het gefmaakte hemel-foet,

Dat iy genooten had, wanneer

Sy haar begaf tot God haar Heer

;

't Geheug hier van dat baart nu fmert>

Tot in het diepile van haar hert;

In
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In plaats van dat genietfe nu >

De wanhoop , vreef' en alle gruw.

7-

Sy was een Maagd van groot verftand

,

Een Parel m ons Vaderland >

Mee deugd verciert , bemint , geacht >

Een eer van 't vrouwelijk geflacht:

Hierom heeft licht een boofe geeft

Een dooren haar in 't vlees gewecft

,

Die veertien jaar haar heett gequelc:

Maar nu is hy ten ipot geltelt.

8.

Die Mart'lares van onfen tijd

Is nu verloft van alle ftrijd.

Haar welzyn perft my traanen uit, '

Terwijl mijn pen dees woorden fluit;

Doch 'c is voor my een ioe: geween j

N u is fe wech , nu is fe heen

,

Daar {y veel trooft van Godt ontfangt>

Daar fy foo lang heeft na verlangt.

9
Mijn lieve Sufter j in den Heer,
Ik wens ik wens u hier niet weer;
Maar liever dat ik by u waar

)

By u en by die faal'ge fchaar.

Gy ruft in God vry van ellend,

Sulk ruften zijt gy niet gewend.

Wat of 5 wat of gy nu geniet ?

En nu al hoort en nu al fiet?

d* Afgeftorvene antwoord.

IC.

U^at hoor ik daar voor over overleg

Van mijns ^and ? *wat fiet gefe^

Komt
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Komt my fo9 fihieUjk daar te voer

:

En f00 foet klinken 'm mijn oor

!

O / V zijn mijn vrienden in den Heer 5

Die ik bemin en fy my lueêr j

Sy zij?i om mijne welfland bly y

iïaar ik veel blijer nog als zy,

11.

Geen inonder is '/ dat dit gefchiedy

In fuik een vreugd^ uit fuik verdrift ,

Soo onverwacht te zijn herftelt

!

'/ Geen my wel eer was voorgefpelt ,

V Welk ik doen niet gelooven wou ,

Dat voel-i dat hoor ^ dat fie ik nou ^

Dit denken fy nu ook van my ^

En daarom zyn fy nu Joo bly,

II. s

Verheug u vry 5 o foete Jchaar ,

Die my als Habakuken waar
,

Mijn Moeder , Broeder , Sufler faavt,

^k Bedank u in des Heeren naam
,

Ja voor het minfie trooJFlijk woord

\

Dat uit «ly' monden is gehoort ^

Gadloond het u hier in der tijd^

En 7iamaals ook in eeuwigheid.

En gyy 6 dienflmaagd[ 'k meen dat beeld

Dat ik in banden heb geteeld y

O lieve Sufer ! o ! zyt gy
Ook geen Onefmus voor my ?

Gy waart my in mijn bande?i nut f]

Hoe menigmaal hebt ^y ge^ut

Mijn uitgeteerde fieke lijf^

Met foo Viel bonkfls hart epjfijf^ «.
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Én mijne fyd^ dU quaals-jontein^

Daar niet uit quam als groote pijjt ,

Door al mijn lijf en lenden hex:n ,

Dat maaktm rny een aroef geween,

Dat ik rjjel nacht en dagen lang

L.ag ?net de traan en op de nvafig-,

En dat quam dihnaals nog wel meefl

Door V geen ik leed in mijnen geef.

In deep elend^ foo groot en pu^afi

Gy altijd even ijjil/ig ijjaar-,

Tot mijne dienfl : ja ik beken

Dat ik het noch gedachtig ben ,

Wat droeve naars dag en nacht

Wy t''faamen hehbeyi doorgebracht :

Maar nooit geen bahg en blser tijdy

Ah doen gy my geraakte qu:jt,

16.

IVant ^ o ! djt vias een vjonder din^y

Sao V op het laatjt met on f noch ging

:

Gy hielt my vajl laelmet u bei,

D''ee7i op mijn hocfc, d'aar in mijn Jf y

Die beide waarejt V vel al af-

"En niet bequaam dan tot het graf j

Gy jacht , de dood 'jjas met Joo na ,

Soo dacht ik m:é ^ maar hy quam dra*

'7.

Ja byna in een oogenblik
-^

Gy jaagt wel toe;, maar 'Uteg vjas ik'

De Heer die quam in 't haan gekraaiy

En haalde my -y 6! V ivas foo fraai j

Dat ik voorheen geen morgenfiond

Soo fchoon voor my op aarden vorid^
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Want toen my brak mijn aards gefichty

Soo brak ook aan het hemels licht»

iS.

God fond om my een "Engel uit^

Die nam mijn ziel-, gelijk een buit

^

En vloog'' er meê Joo inonaer hoog^

Ver door de Jlerren , uit uw oog ,

Wiens glans en btj'-z.ijn ik genoot,

Hy voerde my in Abrams fchoot ,

JEw bracht my eveii eens aldaar ,

O/ 'tk een tweede luaas'ru% waa^
19.

Nu haaven* i k in fuik een baai ,

Na foo veeljiormen^ daar ^t foo fraai

JSk liefelijk is : al mijn ellend

Heelt God i?t vreugden omgeinent.

'^k Rufinu in V Hemels voor.poortaal
-^

By Martelaren
-i

in Gods zaal^

"En 171 haar ra?tg word ik getelt -^

Soo hoog ben ik van God gepelt.

20
Hier is 't dat ik veel vrienden krijgt

Wiens naamen ik om redefi Jwijg,

Wat gaj V een vreugd doen ik hier quam >

En foo veel vrienden daar vernam»
Wel, faal'geziel, hoe mag 't dan gaan?

( Wanr uw' geral waft daag'lijks aan)

Als vader? moeder, wijfotkind
Daar niet den een den ander vind?

Maaktdit geen droefheid voor 't gemoed >

Wat reden die ons hier voldoet ?

Als dat niet is het rainft altoos >

Lijkt dat niet wel wat liefdeloos?

Wel,
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IVel ^ lieve Vriend -y

dat ivaar ojfjjjjs y

Als dit bier 'Jüaar in 't Paradijs;

Want dat fott fmaken naar 'verdriet y

Die menjch'lïjkkeid en is hier niet.

22.

Dat V maar natuur-^ ach ! V is te dijjaaSy

V Beeft hier noch in den hemel plaats ,

IVy zijn mergodltjkt en ontmcnfl ,

Men heep hier niet als V geen men 'wesfi,

Wy ruflen hierin Gode flilj

Want fipie wil is onfe wil:

Al vjat hy laakt dat taken luy )

En 'üjat hy prijjl dat prijjen wy,

Wy zijn in V Hemel/e doorjult ,

Met Godes Geeft geheel vervult^

Ced is regtva^irdi^ y trouw en goet

y

In alles wat hy laat of doet.

Maar eve^.vjel (oo wenfchen zoy

Dat alle menjchen waaren vry

Van jonden , op dat onjè God
Uilar deelden meê dtt faalig lot.

Al was V hier vol-, efi d' aarde leeg^

Dat fOU ons niet zijn i?tde weeg^

Wy en de 'Englen zijn verheugt ,

Als toeneemt het getal in deugd.

Mijn ziel ! keer weder' tot uw faak^

O zee "jan vreugd! 6 hoogfi dermaak!
Waar vind ik aog ae woorden uit ^

Daar meè ik u mijn vreugd ontfluit,

Gods liefdefiroomt o?zs rijk''lijk toey

Wy worden nooit van hoven moe j
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De Heer die komt 07ts nu jo na
Met alle zegen en gena ,

Vat Jtaag ae ztel 'va?i 'vreugd ontjprtngt ^

"En eeuwig eeuivig lof hem fingt \

Is V hier nu joo , hoe fal t dan zijn ,

^Is rn' eeuwig fien Jal Gods aanfchijn,

IVy wagten ?m dien grooten dag j

JE» luenfchen dat die komen mag ,

Daar in dat Jefus-, ovfen Heer ^

Sal daalen met al d*Engten nehy
En maaken ons hem Jelf getijk ,

En voeren ons na V Vaders Rtjk ,

En fetten o?is in fijnen Tron:
O liefd* van God en finen Soon !

27.

Maar, Sufter, fegj ei feg ons voort

^

Al watje fict, d watje hoort.

JMijn vriend , hoe kan dat doch gefthiên ?

'/ Valt in geen fler-ffelijke liên ?

Let hier maar op , dat gy God vreefi ^

Hem tieft en dient ; f00 Jal wwgeefl j

fVanneerfe eem ontbonden is.

Ookfmaaken deeje erfe7zis.

2S.

jyiaar noch een woord, mijn lieve vriend

^

Dat u tot ernfi en yver dient ,

Indien gy wifi wat aat het is
,

Te erven defe erfejtis ,

Gy Joud foo kleeven aan uw God,
Die u beloojt dit Jalig lot ,

Dat waar hy [preekt -^ gy hooren Jou j

En blijven tot de dood getroww.

Of
T
.9,
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Op het Boekje van

ANDRiEAS WISSOWAT.
Genaamt

De Spooren der Deugden,

en Breidels der Sonden

DE Spooren der Deugden en Breidels der Sonden

,

Die in dit kleyn Boekje hier worden gevonden >

Zijn van een geleerde , een wijle en vroomen

,

Tot ftichting des naeiten uit 1'cfde gekoomen. >

Aendacbrig Leefer, foo reden ons wekken,
(Want foofeid de Sinfprcuk) en voorbeelden trekken.

Ik mag het wel feggcn , hier hebt gy 't van beiden

,

Want die den Aurheurkentj die n^oet dit belijden,

Als 't doen komt by 't fpreekenjen 'tfchrijven by't ieeven»

Dan worden goe lellen met ftich'ing gegeevcnj

Diejpooren befl: fleeken , die hreideh beft klemmen>
Om 't weelig vlees en quaa luften te temmen.
Dien 'Ridder heeft lelve dit ftraf-tuig gcdraagen,

En daarmee zijn vlees als met vuilten geflaagcn.

Dit deed hy ter waarheid toen hy al zijn ervea

Heeft willig verlaten, en balling ging fvvervenj

Öns rtaat hem te volgen en wettig te ftrijden.

Om eeuwig in vreugde met hem te verblijden.

Want dan fal de kroone en 't eeuwige leeven >

Van JeJusGoHs Soone ons worden gcgeeven.

K 3 S.L.
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E. L. Huisvrouw van Pr. H.

Op het Rijm van Casper Brand,
Een Chrillen in fijn Kamer,

Is
een Chriften in fijn kamer,

Gode dan veel aangenamer.

Als te jagren na en veer?

Wijfe Chriften blijf dan binnen.

Binnen kan men God regt minnen,
Binnen is en woond de Heer.

HEt word in eenfaembeid gebooren.

Door menigvuldigheyd verlooren,

't Geen God in ons meed heeft verkooren,

Keer in, in 's Chnftens heil-komtooren.

Daar word het hart beft opgewekt,
Aanbid den Heer meer als te vooren.

En looft zijn Naam met d' Ëng'len koorcn.

Zijn 's liefdens-licht fal 't hart doorbooren

,

Soo dat geen ding fijn ruft fal ftooren

,

Tot men vol hoop van hier vertrekt.

Antw. Op het bovenftaande.

EEn Chriften luiftert na Gods ftem ,

Waar die hem roept , daar fchikt hy hem

,

Hy gaat foo garen uit fijn hui?.

Als dat hy weer keert in fijn kluis

:

Hy wandelt altijt in Gods licht,

Fn waar hy is, hy volgt fijn plicht:

Want wilieioos lbo moet hy ftaan,

CJm Godes wegen recht te gaan i

Niet
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Niet fijne wil, maar Godes VVet>
Is hem te wandelen voor geler.

Die opgetoogen in den geeft

,

Die altijd fchoeit op eenen leeft.

Die ftaag in ftilte ruften wil.

Die fit ook wei onrijdig ftil.

Die altijd een en 't felve fpreekr>

Het zout van onderfcheid ontbreekt.

Ten rechte fegt de VVijfe Mond,
Dat alles heeft fijn tijd en ftond.

Die Chrifl en- Pelgrim neemt het wis>

Die> in en uit de wereld is.

Op 'c bovenftaande.

EEn Chriften mint , als *t hoogfte goed >

Den eigen opbouw van *t gemoed

,

Dat is by hem foo hoog in waard

,

Als 't alderkoftelijkft op aard*,*

Want ziele-winft is groote v/inft,

En d'aardfe acht hy alderminft ;

Dat hy 't ook in fijn even-mens
Mag werken , is zijn hart en wens.

Dat lieve Brood, des leevens ftut.

Maakt hy fijn naaften ook te nut;

Want hy dat beide gaaren geeft

,

Waar door de ziel en 't lighaam leeft j

Want heiliz > heilig is fijn werk

,

En volgens dien altijd te kerk.

Het aards en 't hemels dat moet t' faam
Gedaan zijn in des Heeren Naam:
Die in dien dienft ftaag ftaat gereer?.

Wei meingraaai luopt dat hy iwect.

K 4 T)e$
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Des naaftens dicnfc is werriklaam >

£n Gode loo leer aangenaam

,

Dat hy het hier op aarde loont

,

En na mee Hemels heil bekroont.

Voor Weeskinderen.

NB. Dit Litedvoor Weeskinderen fnrefifiaanfol. Wy.achtet
dat aan Weesvaden en M'eesTn^ders.

Stem : Tfalm 3 3

.

I . 'T-^ Oc U , totU , ó Vader aller VadVen

!

I Is 't dat wy nu met beê en loflang nadVen

,

Oy zijt de geen' op wien men vaft mag bouwen

.

Op wicn men ook volkomen mag vertrouwen

:

Die nooit en fcerft: ja die ons 't eeuwig leeven ,

JEn kond en wilt op waare deugden geeven.

1. Gelooft, gedankt, geëert en hoog geprcfen.
Moet gy, ó God! van ons al t'famen welen,
Die ouderloos, ook londer goet en erven ,

^oo hier en daar verfchooven moeften 1werven
In voor'ge tijd , als Ichaapjes londer hoeders

,

Maar nu voorlien van Vaders en van Moeders,

3. Voor dees weidaad wy U ftaag moeten prijfen 3

£n U en haar gehoorfaamheid bewijien :

Geef dat ly haar met Vaderlijk onttarmen ,

£n Moederliefd', ons mogen als om-armen
j

Gelijk een hen, die onder haare wieken
Bedekt en voed haar jonge teere kieken:

4. Dat lop haar hart ook over ons mag hangen >

En fy van U > ea wy van haar onttangen

Vee!
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Veel zieles heil , dpor 't opvoên in de leere

Van uwen Soon , om foo het quaad re weeren.
En goed en deugd in 't hart van ons te zaaijen;

'

Ten einde wy het eeuwig leevcn maaijen.

f. Druk ons in *t hart , dat al ons doen en poogcn
Altijd gelchied voor uw alfiende oogen

,

En dat al 't geen van ons hier word bedreeven

,

By u ook werd als in een boek gefchreeven

,

Op dat die vonk van waare Godes vreefe,

O Vader 1 diep ons ingedrukt mag wefen.

6. Soo fal 't geichiên , dat onfe jonge finnen.

Des werelds drafen ydelheid nooit minnen

;

ÏVIaar dag en nacht in deugden ons verblijden.

En als depefthet quaad gefellchap mijden.

Weer huiskrakeel doch ver van onie monden

,

Dat haat en nijd nooit by ons werd gevonden.

7- Noch bidden wy, ó Vadei ! geefons mede.
Altijd een hert dat willig is tot vrede,

En gants geneigt tot onfe kinderplichten;

Op dat w' in 't goed' als lichten moogen lichten j

En d' een den aar ten goede op mag wekken.
En met de hand als naaden hemehrekken.
i S. Soo een van ons van 't reg'e pad mogt dwaaien ^

r) ^'Vader Ijvilt die weer te rugge haaien;

. .emin*t hart: ïch ! wilt het riet gehengen;

j\^aar door uw lietd' hem weer te rechte brengen,

IPat hv berouw van 't quade mng beroonen

,

En keeren wtérmetden verlooren Soone.
^ 9. Dan lult gy hem ook niet voor baftert achten

,

Maar voor 't gemoed 't gcmefte Kaücf llach ren.

Goedheid fojuein wilt on? merlietd' befproeijen.

Uw aard is doch om weidaan ui' te vloeijen.

Want gy Heer zijt , ó Bron en Liefde-ader

!

Der VVed'wenManj den VVeeie'n eeaen Vader.

K s Trek
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Trek uit 't Compas de rechte fin

Want daar (leekt goede leering in.

Daar is geen ftcrker trek of kracht.

Als die door Gods Geeft wordgewracht



TWEEDE DEEL. 133

Op 't Compas.

Gelijk de Lely in 't Compas,
Het Noorden foekc > en vind het ras,

Enfoo daarheenen is gefind,

Dat fy niet rufr voor dat fy 't vind

,

Door een verborgen trek en kracht.
Die haar in 't middelpunt bewracht.
Dat Peer geen ftilftaan vind noch rufr >

Voor dat fy 'c Noorden heeft gekuft.

Toepafling.

Soo ook mijn ziel , foek Gode ras

,

Gelijk de Lely in *t Compas j

Zijt na uw oorfpronk foo geiint

,

Dat gy niet ruft tot gy hem vind

,

Door fijnes Geefces trek en kracht.

Die in uw' harte word gewracht.

Gedoog geen leedigftaan, noch ruft,

Als daar g'uw Schepper vind en kuft.

HEMELS ECHO.

GY Echo, die weleer in booge Tempel-kooren

,

Uw galmen ons liethooren;

Of in de ruime lucht , als van den hemel af,

Godfpraaken aan ons gaf!

En wijlden >^atanmy, voetang'len en veel netten,

Arglifcelijk gaat fetten,

En
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En kennis zonder nut , bcdagt tot Waarheydtshoon,

Wil dringen op den troon

:

Zoo roep ik oveHuid met mijn vcrleegcn vraagen,

In dees bedroefde daagen j

En wenfch dat op mijn hert 't geluid van uweftem>
IVlag hebben kracht en klem.

Ja'k bid u, dat gy my doch moed en raad wiltgeeven>
Om Chriftelijk te leeven

Nu Godsdienft werd vertreên : antwoord my daarom
w^êr

,

Gelijk gy plagt weleer,

Ontdek my eens, en zeg, wat broeid des Satans lift?

Twifr.

Wat (tijft die twift ? ei wil my dit doch niet verfwijgen ?

't Eigen,

I dwaze eigenliefd ! Wat is haar doelwit Heer ?

Eer.

1 twift van eigen eer ! wat moet van my gefehieden ?

Vlieden.

Dat is luijn lieffte wil : Maar zeg tot wien ik zal ?

c Al.

O! AI, ó! eeuwig Goed, wat hindert my , ó Waarde?
d'Aarde.

Ach ! wift ik dat eens recht. Wat is al 's werelds mooi ?

Hooi.

Als gras op hooi vertrouwt, wat maait men dan voor
vruchten?

Zuchten.
Wat hindert my dat ik niet tret daar ik na mik ?

'tik.

O! ik, vervloekte ik! Wat is hier toe van nooden?
DoodeQ.

Helaas l ik mis de kragt. Hoe tref ik dan hec Wit

!

Bid.

Al«
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Als ik dan yvrig bid, wat mag ik dan verwachren?

Krachcen.

Geeft gy den bidder kracht, wat dient 'er meer gedaan?
Gaan.

Waar zal ik heenen gaan , ik kan door de aard' niet

delven?
ZeIver^.

Moet 'k uit mijn felven gaan, waar fieen met d' oude

vrind?
Wind.

Hem achten als de wind, en t' eenemaal verlaaten?

Haaten.

Wat vind hy , die zich haat , en u in liefde kult ?

Ruft.

Wat fult gy doen aan die gy onbercid fult vinden ?

Slindcn.

Daar fchrikt mijn ziele voor. Wat is u lieffte wil?

Stil.

Hoe ! ftil in goed te doen , gy moet my wijPlyk raden ?

't Quade»
Stil zijn, geen quaad te doen, mag dat dan al foo heen ?

Neen.
Waar door fal ik mijn ziels-verderven dan verhoeden ?

't Goede
Daar is 't daar ik na tracht. Wat fal het meefte fpoên ?

't Doen.

Moet ik het goede doen ^ wat meer , als 't wel fal weefen ?

Vreefen,

Al wel: maar flaafs ofkinds, uit welk een grond of zin.

Min.
Die vrees uit reine min > wat vruchten fal die geeven ?

Leeven,
In 'c leevcn fonder end , welk is daar 't hoogfte lot ?

God.
Die
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Die God heeft , heeft het aU Wie fal dit goed bekomen ?

Vroomcn.
Maar die nu God niet vreeft , haar deel is dat niet wel ?

Hel.

O naare Hel ! Maar wat is 't lot nu in haar daagen ?

Knaagen.

Twee Hellen volgen dan den fuiken vroeg en fpa ?

Ja*

Ach! wift ik het getal der vroomen en onvroomen
j

Droomen.

'k Vraag na der faal'gen Schaar , in eenen goeden zin ?

Min.
Ook na *t godloofe volk: ei wilt het my meededen?

V eelen.

Heb dank. Ik ga. Gyfwijgt; foo ruften wy te iaamen»

Amen»

Het innigft van mijn hart datdiepft verbergen leit,

Heeft EGBO opgehaalt, en my heel klaar gefeid.

Den gantfchen Oceaan fou ik veel eer verplafTen

,

Als 't geen ik heb gehooit uit mijn geweeten wafïen.

Hyflaat, doch falft ook weer : fijn antwoord my beviel >

Gelijk een koftlijk fout en balfem voor mijn ziel.

Sijn feggen knijpt en bijtj maar het zijn liefde-flaagen>

Die ik om Chnftus wil opvolgen fal en draagen.

Die ECHO *s wedergalm in fijn gemoed met vind>

Die fal verftuiven als het kaf doet voor de wind

,

Wanneer als Jefus komt om 't goed van 't quaad te

wannen 9

Die 't goed bewaren wil> en 't quaad ten viere bannen.

AARD-
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AARDBEEVING.

Tooh; Vjalm%. Of, Eea Koopman die &c.

I.

Het luft me nu van Neêrlandsfchrik en boeven >

Een diepe fchetsaan'tnageflachttegeeven,

Die waardig is d* onfterfiFelijke blaên

,

Van *s herten grond voor ecuwig te beflaan.

Het aardfe rond wierd heen en weer gedreeven,

Als w' acht en tien der maand September l'chreeven^

Wanneer *t bet twee en negentigfte jaar,

Na Chriftus komft van fcftienhondert waar.

3-

Toen 'toorlogsfwaard foo glatj als fcherpgefleepciH

üm dood te üaan v/as in de vuiit gegrecpen

,

En 't blikfemvuur van 't donderend gefchut.

De wereld vulde, is d*aard by ons gelchud.

't Gedreun kon nau een halt quartier verduuren.

Kort na den noen; door 's Hemels wijs beftuuren>

In foet en ftil , in facht en litflyk weer,
bewoog fich d' aard en huppeld' op en neer.

Gelijk de vloed der pekel'foutc baaren

Sich meeft vertoond aan die de zee bevaaren:

Want d^aarde rchokr,dao Noord,dan Zuidwaard heen»

Dat menig fweem , en nergens wift te treên»

6.

't Goed aan de wand hing heen en weer te fiing'ren,

Het klinkt en cinkt , üi eea die met 6ja ving'ren

Den
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Den cymbaal roerd , al *c rinkelwerk dat gaat

Op eene wijs, en houd die felve maar.

7
Devenfteren, die ongcQooten ftonden

,

Gevoelden ook het dreunen van de gronden:

De poorten felfs 5 de deuren draaiden meê

,

Als buiten dwang, van d*cen na d'and're ftec.

8.

DeHuysman ftond bedeeft en gants verleegen.

Als hy lijn huys en fchuuren fag bewcegen

,

De melk bewoog en goot haar vetce room
Ten mouten uit; dat fcheen hem als een droom.

9-

Daar 't water, door het roeren van de gronden,

Met golven ging. en troebel wierd bevonden,

Het dobbeld* op •. En d' onder-aardfe kloot,

Gaf meer dan eens, een ongewoone floot.

10.

Een doods geraamt in 't Schilders hand gegeeven

,

Terwijl hy *t Ichetft , beweegd , en fchijnt t* herleeven >

Voor fijn geficht; dit fiet hy andermaal,

En vlucht vol Ichrik wel haailig van de zaal,

1 1.

Veel werken die op 't uur nnet flingers gingen.

Die ftonden ftil, 6 wonderlijke dingen!

Want Zuid, en Noord, beweegden fig deaa-d:

't Werk Oott en Weit : dat dus fijn Itilftaan baard.

12.

Het daverd' al , de fwaarfte pronk-gebouwen ,

Durfd' menig mens fich naaulijks in vertrouwen.

Terwijl het volk van 'c Arr»fterdams Stadthuis»

Angftvallig vlood met ongemeen gedruis.

13. Dat
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«3.

Dat wonder werk gebouwd op vafte ftutten,

Bewoog fich meê gelijk de harders hutten

,

De ichelleklok , door dien 'c gebouw foo fwierd

,

Die gaf geluyd of hy getrokken wierd.

14.

Elk is vol fchrik, en 't lighaam raakt aan 't beeven>

Als 't Aardrijk doet: het oog begon te fweeven,

En wifl geenfins wat dat hem was ontrent;

Want Holland was fuik fchudden ongewend.

Het Klokken-fpel door 't lling'ren van den Toorcn>
Liet hier en daar fich tot verwondering hooren

,

En maakte dus dit wonderwerk bekent,

Dat fonder fcha ( God lof ) doen is geënd

,

In dit ons Land , en Zeeland defgelijken

,

Heeft God fijn gunft ons tevens laaten blijken

:

In eene tijd, foo was het dat Gods kracht,

In Engeland, en Vrankrijk't felve wracht.

17-

Maar 't kon haafl zijn dat Godes flrafféroede,

Ter wraak getergt , ons eens in volle woede

,

Viel op het lijf, en floeg ons gants ten grond,
En flrafte 't quaad der lang gepleegde fond j

18.

En d' Anrde felfs opdeed haar volle kaaken,

Om 't fondig volk een fchielijk eind te maaken?
Gants onverwacht; ja in een oogenblik

Kon dat gefchiên , aet eene üorp en fnik.

19.

En fenden ons na d' onder-aardfe kolken

,

Gelijk men iag aan ver-geleege volken

,

L Daar
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Daar 't aardrijk fpleet en oopen deed fijn mond >

£n fwolg haar in, en florte ten grond

20.

Waar door in 't kort een menigte van zielen

,

Als levendig in haare graven vielen

,

Gelijk onlangs Jamaica hooid' en fag

,

En in Stciely met jammerlijk geklag.

21.

Het Aardrijk is fuik grond-gebeef weêrvaaren

Tot negenmaal in tweemaal dertien jaaren \

'Regouja fmaakt' daar van den eerften druk.

Ski}ia y dit laatfte ongeluk.

22.

Een deerlijk lot was 't eind van deefe volken,

Wier drocf-gev/een gereelen aan de wolken,

-Abirams ftraf, en Corach evenaard

,

MetSodoms volk: ten Ichrik verdelgd van d'aard.

Wie durfd xich nu in fonden noch verblyden

Helaas ! dit zijn , dit zijn de laatfte tijden :

Want krijgsrumuur en 't lïdderen van 't heelal

,

Meld) dat wel haaft d' Aardsregter koomea ül.

24.

Dan fal de wereld ficb het laatfl: bev/eegen,

En Itaan verwoed de goddeloofen teegen ^

En fie, daar is, daar is dien grooten dag.

Die klein of groot, geen mens vcrby en mag

Den jongften dag fa! als een oven blaaken

,

Ën doen 't gebouw van aard en hemel kraaken,

Terwijl de doon op het bafuin geiuit

Verreefen, treên ten hunnen graaven uit.

dAards'
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ló.

d* Aardsrechter fit verheerlijkt op de wolken

Met d'Eng'Ien-lchaar, en daagt des werelds volken 5

Voor fijnen Troon , en laat fijn oordeel gaan

Na *t goed en quaad dat ydcr heett gedaan.

Geen rianfien geld vaa armen noch van rijken

,

Daar Jefus fal na waarheid tonnis fi:rijken:

'c Rechtvaardig volk vergunt hy 't Talig erf:

De boofe wij ft hy 't eindeloos verderf.

28.

Wijl Son en Maan uit Lugt en Hemel vielen,

Was uytlpraak daar van d' ongelijke zielen ,

d' Een gaat in vreugd , en d' ander in verdriet.

De nachfgordijn fchuyft toe j en 't is gefchiet.

EINDE.

L 2
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E Apoftel Paulus fprak eertyds tot

verilandige , die konden oordeélen wat
hy zeide, maar ikfpreeketegenwoor-

|dig tot u, mynOngebooreKindt, tot

welk myn reedenen nog niet behoo-
ren, dog in hoope dat gy als 't noo-

dig is 5 zult konnen begrypen , wat uw Moeder
heeft willen zeggen , en de' waardigl:eid van de din-

gen diefyuaanpi*yfl, en de onwaardigheid van die

waarvan zy u tragt af te fchrikken.

't Is dan lulks, óat ik^ overweegende de perykelen
van'tbaaren, denk, ofiiet God beliefde door dat

ipiddel my van myn leeven , en uw van uw Moeder

,

en by gevolg van de daagelykfe vermaaninge te on-
trekken; zo is 't myn lieve Kind, dat ik U wil
waarfchouwen , voor een Rotfe, waar aan ikmy
geftooten heb, en ten waar my God genaadiglyk
by de hand genoomen had, ik zou voor eeuwig moe-
te'n te gronde gegaan hebben. Hoort dan *. zulk een
was uw Moeder5eenVrouwe,die in haar eerftejeugt

niet onbetuygt wierd gelaaten van God in het
goede, maar deel had aan dat ligt, dateeniegelyk
Menfch verligt komende in de wereld; ódatikd'at
van doen afgevolgthaddelwanthetwas geen dwaal-
ligt, maar een Zonne der geregtigheid,een liefFelyk

li^t der levendige ; waar zou het my al gebragt heb-
ben in getrouwigheid : maar wat wa's 't ,"als ik'begon
12 a Ij. Jaar oud te worden, zo en deed ik niet na
het voorbeeld van onzen Zaligmaker, die was en
zvn moefl: in de dingen zyns Vaders, maar ik week
ajj enkreeg de tegenwoordige wereld lief > meei'

E 2 als
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als myn God; en gelvk ik van het ligt week, zo
omringde my de duyfternifle : want de zonde is de
duyfternifle, en die omringde myzodaanig, dat ik

dc'daagelykfe weelde mvn vermaak agte,en my mee
alle kragt zogt aangenaam te maaken by de Lieden

,

de Lieden die van deeze wereld zyn; welkers deel
is in dit leven. Ik vlood geenzins de luflen derjonk-
heid, maar om die te vinden, zo wierd dat Lig-
haam dat ik God fchuldig was, tot een leevendig
en heilig OiFer dagelyks opgepronkt voor het derte-

le oog der jonge Liedenjdie dikmaals my,en ik haar,

met ydele reedenen onderhielden. Hier in volher-

de ik tot over myn 21 Jaaren, doehebbeikdiein
duylterniiTe zat , een groot ligt gezien : het welkmy
openbaarde, de gevaarlykheid van mynflaat, en
delcelykheidvandezonde, daarin ik leefde; van
welks wege ik zeer bedroeft en benaauwt was; want
Gods regtvaardig oordeel viel op my en verfchrikte

my: dog hy die geen lufl heeft aan den dood des
flérvencie , maar dat iemand zich bekeere en leeve

,

die heeft myn Ziele lieffelyk omhelft;dit werdt ver-

haalt om u te toonen hoe ik niet als een onervaa-
rene fpreeke, maar als een, die tot myn leetwee-
fen dien weg gegaan hebbe, die daar is vol diftelen

en doornen^ die de Ziele qiietren;Myn Lief, gy zult

haalt op een wereld gebooren worden, een wereld
vol van ergerniile ,waar in gy veel voorbeelden ten

quade, maar zeer weinige ten goede zultvinden,
maar volgt dog de meenigte niet na : In 't op koo-
men van liw jeugt zoo weetl naarllig in 't leefen dier

Schriften , die u wys konnen maken tot zaligheid

door'tgelove, en vooral weeft dog uw Vader ge-
hoorfaam,of die geene die over u gefteld is.OchIhier

is een zegen in geleegen , byfonder zoo gy hctGode
doet en niet de Menlchen ; dat is , uy t vreefe Gods

,

diefegt j eert Vader en Moeder, op dat het u wel
gaat

:
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gaat : En of u dus aangaande ofby andere getegent*
heden tegenheid ontmoette ; myn Schaap, denk dog
akyt dat gy van een zeer korte tydzyt; engelyk
'er nu een tyd is , dat gy op deze wereld niet en
zyt, zo zal der haaft een tyd komen, dat gyzulc
weg gegaan zyn : want een iSJenfche van een Vrou-
we gebooren, is kort van dagen. Gedenkt dan aan
uwe kortheid, enmeteenaanhetfchielykvoorby-
gaan van uwe moeyelykheden , een weynig lydens

,

een weynig verdraagens: ó dat brengt zulk'en ge-
win aan! wanthetlyden van deeze tegenwoordige
tyd is niet te waardeeren by de heerlykheid , é\c
geopenbaard zal werden na deze aan de Kinderen
Gods: te weten, alsmcnonfchuldiglyd^datisge-
naade by God . Onderwerpt u dan God , en in God

,

den geene, die hy door de natuure en reede over
u belieft te flellen: en murmureert niet in uw leeme
Tent , maar verwagt altoos een goede uytkomfl
vandenHeere; vorder, zoo wagt uvan alle quade
gefcKchappen , wantquaadegefellchappen verder-
ven goede zeeden; maar voegt uby die, dieGod
zoeken te vreezen , die by de wyze ómmegaat, zui-

len de wysheid leeren. óDie verderffelykegezel-
fchappen die hebben my zo hinderlyk geweetll myn
Kind , wat ik u bidde , hout 'er u dog van af ; want
als men daar aan vaft is , 't valt zo fmértelyk daar af
te breeken: en 't is een Inftrumenc des Duyvels,
dat hy zo lang gebruykc ais 't hem moogelyk is;

daarom zo houd u maar by God, en verre van de
wereld: hoewel in de zelven, zo laat uGeefls wan-
delingen in den Hemel zyn; want daar is dog de Stad
vol alle goed , en van daar verwagten wy de behou-
derjefus: weeft dog barmhertig ontrent den Armen,
en laat die niet veragt zyn in uwe oogen , om dat
zy 't zwaar hebben bier 'in deeze wereld; wantzy
draagen de lallen deezes daags, die wy van God.^

wee-
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weegen gehouden zyn haar te helpen draagen, elk
navermoogen; die ze verachten, verachten haare
maaker, want God heeft ze gefchaapen. Wyzyn
ten aanzien van de natuur hem evenwaardig, Hy
lieft alle fyne werken, en daar is by hem niet ge-
haat dan de zonde, en die moet ook van ons gehaat
fyn, fy is daninderykfteofindearmfte, wantde
ondeugd alleen maakt een fcheidinge tullen ons en
onzen God , maar de Aalmoeflen wilTen de zonden
uy t ; en dat gy de Armen geeft dat leent gy den Hee-
re, en hy zal 't u weder geven te fynertyd: Doet
dan in deze zo veel uw hand vermag met getrou-
wer herte, zoo bedekt als 't mogelykis; maar of
het de Heere beliefde u met armoede en klein-

heid te beproeven , en gy alzoo onder deze boven-
gemelde quam te behobren : myn Lief! gy zoud
daarom niet onzalig zyn, zoo gy anders ma'arryk

in God zyt; want naakt zult gy op de wereld ge-

boren worden , gy zult daar ook niets afdragen :aac

gy in die korte tydgeniet,geniet het dog in den Hee-
re , en weet dat de Volkeren , en de Hemel en de
Aarde hem toehooren,en dat God een vrye uytdeel-
der is van alle zyneGoederen in 't tydelyk als geeite-

lyk ; daarom looft hem, want niets is uwe, het hoort

hem al toe, ontrekt hy ons iets, hy neemt maar
datzyne is , en is regtvaardig in al zyn doen.

Voorts zoo queld uw geeft niet om een Schrift ge-

leerde te worden,want indien uwe geregtigheid niet

meerder is als der zulken , zoo en kond gy in 't

Koninkryk Gods niet ingaan : Daar is een zoort van
Menfchén, die, naar'tmytoefchynt, daar alle op
uyt zyn , om veel te konnen Redeneeren uyt de
Schriftuur ; zy zyn ook onder de lieden van een by-

fonder aanfien , in die in zoo een Itaat raakt , 't is by
na onmoogelyk daar af te raken , want zy zyn in een

valfe rufcjèn gelyk ze de uienfchen bedriegcn^zobe»
drie-
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driegen zy ook haar zelven met die gedagtcn, dat zy
veel weecen : myn lieve Schaap ! gy niet alzoo;maar
wanneer gy het Oude ofNieuwe Teftament leeft of
hoort leefen , zoo laat uw oogmerk zuyver zyn, dat
is, zoektnietteweetenals om tebetragten; want
niet de Hoorders maar Doendcrs der Wetlynge-
regtveercligt, en weeft hier in naarftig want uw ar-

beid en zal niet ydel zyn in den Heere.
Nu myn alderÜeffte Kind ! dewyl ik weet , dat gy

een Natuurlyk leeven van uwen God ontfangen
hebt; de Hêere geeve u dat leeve dat uythemis,
en laat 'er u nooyt vanvervremden

; ik heb u zeer
veel dingen te zeggen dies aangaande: Gy die nog
geen Ooren hebt om te hooren, hoort doch na
dezen wat de Heere in u fpreekenwil; enweder-
ftaat fynen Geeft niet, zoo zal hy u in alle waar-
heid leiden : want my aangaande , of ik u wederom
wilde dragen, en met eens zoo veel fmerte baren
als ik u baren zal, zoo zoude het dog niet vorde-
ren tot een Heemelfche Geboorte; want wat uyt
vlees gebooren is, is^maar vlees; ditisdan eenfaak
die tuilen u en uwen God te doenftaat. Laat dog de
Heere werken in fyn Schepfel het geen hembehaag-
en heerlyk is;want de levendige zullen hem looven,
en de doode weeten niets ; die in de zonde zyn , die
zyn dood en levendig geftorven.

EINDE.
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BOEKEN.
Dieby JACOBter BEEK gedrukt,

en benevens veel andere te bekomen
zyn.

y. Houbakkery Predicatien over verfcheyde Texten
des Oude en des Nieuwe Teftaments, 3deelenj in 40.

de prys 6 gl.

H. Schyn^ Heilige KeurftnfFen over Uytgeleefene

Texten des Oude en Nieuwe Teftamenc, in 40. voor 4-(S.

Mkhteï Fortkem-i Predicatien over de 2 Eerfte Capit-

tels van den eerfte Briet Petrus , in 40. voor 3 gl.

H. Schyny Beletfelen des Geeflelyk Leven j in 80.

voor 34 ft.

De gantfche Pligt van een Chriften , ofde Chriftelyke

Zedekunde, in 8°. met Plaaten , uit het Engels ver-

taalt 5 voor 30 ft.

Jan Philip Schahalje , Vermeerderde Lufthofdes Ge-
moeds, met Plaaten van Luyken, in 8° de befte druk,

voor 3c ft.

Pieter Huygen , Beginfêlen van Gods Koningi yk in den

Menfch, benevens Jan H«/^^»x Stigtelyke Gezangen

2 deelea > met Plaaten van Luyken j in 80, voor 30 ft.
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Ahraham Verdupn Siichtelyk Onderwys in Geloof en
Zeeden, by vvyfe van Vi2gen en Antwoorden, dcbelte
druk, in 8«>. voor 12 ft.

J Bhems Stigtelyke Zeedevaarfen , gepaft om al de
150 Zangwyfen op Nooten te leeren zingen, in i2<*.

voor 10 ft.

Verfameling van eenige verhsndcling over de Ver-
draagzaamheid en Vrvbeid van Godsdienft, voor 14 ft.

Kor?ielis van Hoek , Vernederde en Vei hoogde Chris-

tus > de derde druk, met Plaaten, in groot Octavo,
voor 30 ft.

J^r. Lucas Evanzelifcbe ZeedelefTen, in 80 uyt 'c

Engels vertaalt door Willem Sevjel ^ voor 1 6 ft.

Mr, Lucas , Onderzoek van 's Mcnfchen Gelukzalig-

heid, ideeien, in 80. uyt 't Engels vertaak door .Sê-u-ê"/,

voor 30 ft.

J. F, OofiervaUj Vei handeling van de Waare God-
zaligheid of Ontv/erp der Chriftclyke Zedekunde , in 80.

voor 20 ft

P. va?i Vlooien j over 't Hoogwaardig Avondmaal ,

in 80, voor lóft

D. de Supervil/e, de Waare Disgenoot aan de Tafel

desHeeren, in 8© voor 1 8 ft.

Lticas i*e JojjgyVQnoog over de Veragtinge des Doods,
in 80 voor 8 ft.

ya7i Baptijla Wel/ekens en Tieter V(ami?igs Digtlieven-

de Uytfi:anningen> mtt Konftplaaten van Jan Goere,
in groot 80 voorzgl. loft.

Kerneiis S'u:eers , Zeede en Zinnebeelden over de i ^-o

Harpfangen van Koning David, met Piaaten, in So.

voor 56 ft.

daas Brujns , Digtmarige Gedagten over honderd
Printverbeeldingen des Oude, en vyf en vyftig over'c

Nieuwe Teftamenr, iu S». voor 1 gl. ó ft.

Mj:da»



Madame Guyoits i Kort Middel om te leeren Bidden t

en tweede, Regelen van 't Kindfchap Jefus : en ten derde

een kort Onderwys om te Sterven na de Chriftelyke

Volmaaktheid, in i lo. voor /óft.

Jan Claafe Schaap y Bloemtuyntje , de laatfte druk,

metPlaaten, in 80. voor 24 ft.

J, C. Herviens , Verhandelinge der Kanaryvogels ,

uyt het Frans vertaalt > roet Plaaten , in 8°. voer 1 4 ft.

Willem Senjjels , Engels en Ncderduyts Woordenboek y

ideelen, inQuarto. vootygl.

iVillein Sewelsy Wegwyfers tot dcEngclfe enNeder-

duytfche Taal , in 1 2 o voor 1 8 ft.

Staatkundige Toetfe van den Koophandel , uyt het

Frans vertaalt , door IJaak Ie Long , in 80. voor 1 2 ft.

Wdlem Uetjchers Wonderlyke Reyfen of de Saxilche

Rohinfon 5 1 deelen , metPlaaten, in 80 voor2gl.

De Sweedfche Robinlon of 't Wonderlyk Leeven van

Guftav Landkroon , in 8°. met plaaten, voor 24 ft.

Naamlyft der Remon ftrantfche ProfefToren en Pre*

dikanten, benevens die der Doopsgezinde, inenbuy-

ten de Vereenigde Nederlanden , in 12^. de prys4 ftuy

vers»
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