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VONCKEN
Der

LIEFDE JESU,
Van het Godt-begerende

ZIELEN-VUUR.
Zyndc

Bloemetjes der Saalige Hoope , tot verheu-

gelykheid der Wandelaars., langs den
Weg, na vreeden-Ryk.

Een behelfinge van vyftig Sinne-beelden , met hunne ,

daarop/pelende, vcrjjen , en heyüge Spreuken.

Den DERDEN DRUK.

Wy hebben hem lief, om dat hy ons eerft lief

gehad heeft, i Joan. 4. 19.

^ ^Amsterdam,
dcWceduwe Pieter Arentsz, in de Beurs-

ftraat, in de drie Raapen.





VOOR-ZANG

w
lylan den Beminden Lee/er.

ie Jcfus liefheeft, buygt , en knielt

In't ftof j en vouwt fyn handen t'faamen j

In fynen Naam, zoo ryk bellek,

(De fchoonite naam, van alle naamem)
Dien nooden \vy, met oor, en oog,

Op fchetfen , en befpiegelingen

,

Gefpannen tot een Keegenboog a

Van vyfmaai tien veranderingen.

En of fich 't een en fclve woordj

In oovervloed komt me te deelen

,

Zoo dat men veelmaal Jejus.hooxty

Dat moet den leefer niet verveelen

,

Die deefen Balflem in 't gemoed
Omhelft, en houd voor fyn beminde:

Want Jefus , is Godts hoogde foet %

Geluckig zynfe die hem vinden

!

Dit Balflemwoord , voor Adams wond

,

Dat was by Paulus ^ in fyn leeven,

Gelyk bedorven in den mond -

y

Dattuygt het woord door hem gefchreevenr

Noch doet ons hier de Oudheyd bey,

Doe 't waardig hooft was afgeflaagen
,,

De mond., noch driemaal Jeftès fey

,

Zoo diep, in*t heyligHert gedraagcn.

ó Jejus ! die van eeuwigheyd

,

*
3 In



VOOR-ZANG.
In 't eeuwig 3 eynd'loos, ongemeeuen,

Den grooten Soon des Vaaders zyt

,

Een heylig liefden-licht geheeten -

y

Doe uw gefpeel verdorven was

,

Woud gyfe, uyt liefde, niet verlaaten >

Op dat d' Elende weer genas,

Ontfloot fich't wonder, booven maaten,

Godt heeft de waereld zoo bemint,

Dat hy fyn E e n i g e n Gebooren
Beminden Soon, en heylig kind,

Gegeeven heeft, om'tquaad te fmooren.

Godt gaf
3 om 't fwaare werek , des Noods,

Niet , Een der Soonen 3 maar dien Eenen:
Dat is wat heerlyks , en wat groots

!

Den ermen Menfch tot heyl verfcheenen.

Den JerubyNj zoo hoog en fchoon
.,

Uyt Godt gebeeld, van fyne Krachten ,

is ook Godts kind, en lieven Soon.,

Gekroont met Kooninglyke magten:
Den Menfch , van Godt zoo feer bemind j

Uythem,en door hem,fchoon gefchaapen.

Is ook Gods Soon, en waardig kind,

Om vreugde uyt fyne deugd te raapen

:

Wie is dan deefe ? hoog en waard

!

Van welke fich het Woord laat hooren

,

Op zulcken hoogen fchoonen aart;

Godt Gaf Syn Eenigen Gebooren?
. ^V Hier
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VOOR-ZANG.
Hier word geen Beeld 'lykheyd betracht,

Wy moeten 't Deel , van 't Heel verlaaten.,

Het Weefen Godts beftaat in kracht .,

En booven alle form en maate.

Verheft het beeldeloos gefigt,

En (let door Creatuuren heenen

:

Wy weeten van een eeuwig Licht !

Waar heeft dat eeuwig uytgefcheenen ?

God is FENfcherp Verteerend Vuur:
Daar is den Vaader, en den Soone:

Betracht de werking der Natuur

,

Die zal 'r, in haaren bpiegel, toonen;

GodiseenaVuuR,eenbLiCHT,eencGEEST
Seer onderfcheyden in 't betrachten ,

Van eeuwigheyd maar Een geweeft,

Beftaande in driederleye krachten.

Het heylig licht der Majefteyt,

(Niet hier of daar, maar ongemecten,)

Js't lieve kind van eeuwigheid,

Niet uyt te fpreeken nog te meeren.

Dat is dien grooten eeuw'gen S o o n ,

Van d 'ondoorgrondelycken Vaader,
De Welle van al het heemels fchoon

,

En aller vreugde en deugden aader.

Het Licht is vriend'lyk j foet en facht

,

Een uytvloetj geeven, meede-deelen
.,

Gelyk een balffemende kracht,
* 4 • Om

a. Heb. 12. v.2?.b.l Joh, i.r.f. cEvang. Johan*. yers 24.



V O O R - Z A N G.

Om wrang, en ftrang, en fuur, teheelen.

Dat was den Ooly die daar vloot

,

Tot heyl van Adams fwaare wonden

,

lnd'alderhoogfte en diepfte nood,

Als nergens uytkomft wierd gevonden.

Op dat de krankheyd weer genas

>

Is
?
t lieve Kind, van 't eeuwig leeven,

Geworden dat het niet en was,

En echter dat het was, gebleeven.

Godt is geopenbaert in 't vlees a

En als een 's Menfchen foon bevonden

,

Op dat hy 't Vaaders Hert bewees

,

Om 't ooverfwaare werk der fonden.

Siet Bruid, wie dat den Bruygom zy !

Geen fchoonfte van de Jerubynen

,

Het moet hier altemaal voorby

,

En laatend Herte Godts verfchynen.

't Is Jefus ! eeuwig uyt de K r a c h t ,

Gelyk een Balffemdauw j gereefen

,

Die 's Vaaders vuurigheid verfacht,

En maakt een lief'lyk vreugden-weefen

:

Die heeft het ftrenge Toorenfuur

,

Dat in de Mensheyd was ontftooken

,

Met goed, en Soet van Godts natuur,

Getempert, en den magt gebrooken,
Dat is dien grooten Bruydegom ;

Zoo kleyn in need'righeyd verfonken 3

Dat



VOOR-ZANG.
Dat d'alderminfte, fonder fchroom,

In fyne liefde mag ontvonken.

Hier geld nog ryk „ nog groot , nog hoog,

Noch goude kruyn, noch wyfe reeden,

Maar een eenvoudig heylig oog,

Om valfle liefde te vertreden.

Wat word den Minnaar ooverryk,

Die zulk een lieffte mag gebeuren ;

De waereld is maar drek en flyk,

Met al haar fchyn en Hechte leuren.

Hy felver is den grooten loon
,,

En opgehoopten buyt der fchatten 3

Fonteyn en Bron van alle fchoon

,

Van Heemels grootte niet t'omvatten.

De Wysheyd kieft het befte goed.

Daar is geen beeter deel te vinden 3

Als deefe Paerel in 't gemoed

,

Die zal een knoop van welvaart binden

,

Die tyd noch eeuwigheyd ontbind

,

Laat vaaren alle beufelmgen ,

Van 't aards-gefinde hert bemint,

Wy moeten hooger tooncn fingen.

Ach Bruydegom , die Jejus hiet

!

Wy willen u in 't Hert beminnen -

y

De waereld is de lieffte niet

Al fpeelt fy fchoon voor onfe finnen.

Gy zyt de waereld die ons haagt y

*
5 Al



V O O R - z A n g;

Al fchynt Sy veel, gy zyc ons meerder j

't Is loflyk die naa 't befte vraagt,

Aan 's leevens eynde,gaat hy veerder;

De dood fnyd hem geen welvaart af,

Maar laat fyn Morgenfter verryfen

,

Uyt vlees en bloed , dat duyfter graf,

Om 's heemels ruyme lucht te pryfen.

Dan breekt fyn Son eerft helder door,

En laat geen avond meer verwachten

,

De Eeuw'ge Daag'raad doet fich voor,

De vreugde klimt in alle krachten

.

Laat and're Minnaars dit of dat,

Met kiften , willen , en begeeren

,

Omhelfcn , voor haar befte fchat

,

't Is ydelheyd, en 't zal verteeren.

Maar wie het eeuwig liefden-Kind,

Van 't Eeuwig, Eynd'loos, Ongemeeten,

In'tbinnenft van fyn Hert bemint,

Die heeft de regte fchat befeeten.

Noch roeft , nog dief, nog mot , nog Dood
Zal hem ontblooten , nog berooven ,

Al wat'er drygt , hier is geen nood ;

Dat is een welvaart om te looven.

Trerd aan , al die fyn heyl begeert

,

Wat laat men fich no°: langer nooden?

Al die fyn rug de waereld keert,

Word decfe Rykdom aangebooden.

Ge-



V O O R - Z A N G.

Gclyk het bloofend Morgen-licht,

Al die haar rug naa't weden keeren a

Zoo helder draagt in/taangtfigt,

Zoo doet de Sonnefchyn des Heeren.

Keert uwes herten rug na d' aard

,

Dan zal den heemcl u bedaagen

,

Die altoos lichte ftralen baart

,

En haar ontmoet, die na hem vraagen.

O alderfchoonde Morgen Scn

,

Van alle eeuwigheyd gereden -,

Wiens opgang nooyt met tyd begon j

Wie anders zou de liefde wecfen

?

Weg onbedagte waereldling

,

Verlieft op flcgte beufelingen „

Uw Liefde is een nietig ding,

Wat zou men die ter eeren fingen ?

Of vraagt gy nog ^ zoo wel gemoed

,

In uw gedagten gauw en fchrander -,

Wie hy , die onfe liefde voed 3

Dan zoo veel meer is., als een ander?

Uw Lief, is Aarde, en onfe is Godt:
Hier nooden wy't bifluyt der wyfen,

Wie deelder is van 't bede lot

,

Het meed te lieven en te pryfen.

Ontfluyt uw innerlyk gehoor,

Om 't magtig onderfcheyd te hooren

Op dat het ook uw lud bekoor

,

En



VOOR-ZANG.
En van uw liefde werd verkooren.

Wat brengt des waerelds liefde voort ?

Een korte vreugd , en lange Elende

,

Ontfluytende eene naare Poort,

Wanneer men komt aan 's leevens Ende.

'c Is moeyten , onruft , en verdriet .,

Wat rook , en wind , en vlugge fchimmen,

Voor Wat j en Vat , een ydel niet

,

Behalven't naaberouwend glimmen.

Maar God, dien fchoonen Bruydegom,
Zal meerder geeven als wy wenden,
De geur en fleur j der vreugden-bloem,

Wiens opgang nimmer zal verflenflen.

Als aarde en Hemel zal vergaan j

En worden als het was voor deefen

,

Blyft God, en 't Goede eeuwig ftaan.,

Onwanckelbaar in werk en weefen.

Godt fchiep de Ziel tot fyn gefpeel

Om eeuwig neevens hem te leeven,

Dat is te groot en oovcr veel,

Om voor een aardfe vreugd te geeven.

Van deefe Bruydegom en Bruyd,
Song onfen boefem deefe Sangen

,

Wy ftrooycn onfe .bloempjes uyt

,

Gelieftfe kinderlyk t'ontfangen.

N iet als een werk van noodigheyd ^

Dat gy tot leering dient te weeten

,

Maar



V O O R - Z A N G.

Maar tot een fpeeling in de tyd

;

Van 't vreemde land , door ons befeeten

,

Op dat wy, langs de Pelgrims*baan

,

Malkander Bloempjes meede-deelen

,

En wyl wy trachten t'huys te gaan

,

Met hemelfe gedachten fpeelen.

Wyland're gaaren vroolyk zyn,

In waerelds goed, en aardfe dingen,

In mommery., en valffe fchyn,
%

En oovervloed van beufelingen , .

Waarom zou onfe Eenvoudigheyd

,

Niet onderweeg ^ met groot verheugen
.,

Langs 't pad , dat na de vreede leyd ,

Van 't heemels-weefen fpreeken meugen?
Daar'smenfchen hert mee is vervult,

Daar vloeyt en loopt de mond van oover j

Gelyk gy altyd hooren zult,

Of goed, ofquaad, of ryk, of foober.

Van dit van dat j van dus of zoo,

Van weelde , welluft en vermaaken

,

Van rook en wind, van kaf en ftroo,

Van drek en flyk , en aardfe faaken

;

OfookvanGodt, van goed, van deugd,

Van liefde, goedheid en genaade^

Van hoop,van trooft,van vreedeen vreugd,

Van'sHeeren weg, en 's heemels paaden.

Elk Well-bron giet fvn waater uvt,

Of



VOOR-ZANG.
Of dit, of dat, al wat het leeven.,

Van binnen in'tbegeeren fluyt

Dat wil 't ook in den uytvloed geeven.'

Een ander fpre^kt van geld en goed,

Van kift j van vrees, van kryg en vreede,

Y
;an winlt, van voor, of tegenfpoed .,

Van zee, van landen en van fteeden:

Maar wy van Jejus j 't liefde Kind.

Ach Jefus! Jefus! brood der Zielen i

Van alle hong'raars zeer bemint

,

Die in de naame Je/u knielen.

O groote Ignaci^, kloek m fmert,

Voor leeuwe-brulling fonder vreefe,

Liet gy in uw door-kerfde Hert

,

DeGoudeNaanij vanjefits, leefen,

't Gevalt ons fchoon, en fmaakt ons foet,

Hy ftaat ook in ons hert gefchreeven

,

Of wy begeerent ia 't gemoed j

Want Jefus is des herten leeven.

Wy willen vroolyk zyn in Godt

,

Al baart de Pelgrims weg veel fuchten

,

De hoop belooft een dierbaar lot,

En doet het ongenoegen vlugten.

Hebt goede moet die Godt bemind,,

Hy noemt fyn eygen felven Vaader j

Wat zyt gy een geluckig kind,

Stap voort
, gy komt uw erfdeel naader.

Die



V O O R - Z A N G.

Die een Monarch, van'taardfe Heel,

Mocht vaader noemen , door geboorte

,

Dat had een fchyn van groot en veel

,

Als ging hy in j door gulde poorten

:

Maar fwyg van lukken kleynigheyd,

Daar 't keven, Godt mach vaader noemen
Dien alderhoogfte Majeftey t

,

In eeuwigheyd niet uyt te roemen.

Ach onfe Vaader j die daar zyt j

In'tHeemelryk, zoo uyt-genoomen,

Maakt ons gemoed voor u bcreyd,

Op dat uw Kooningryke koome

,

Ach Vaader! Vaader! goed en groot,

Gy zult uw kind 'ren niet verlaaten,

Al tobt de duyvel, Hel a en dood
Uw Magt is boovcn alle maaten.

Wel aan dan Pel'grims waar gy woont,

Door Godt geraakt tot oopen-oogen

,

Die u , het Spoor j ten heemel , toont j

Maar wel gemoedigt voort-getoogen;

Tot dat wy in het Vaadcrland

,

Malkander vrindelyk ontmoeten

,

En met een tTaam gevlochten hand

,

In 't eeuwig vreugden- t<.yk begroeten.

F n of wy in dit jammerdaal

,

Malkander kennen , fien , nog vinden

Op 't eeuwig-duurend Bruylofs-Maal

,

Daar



VOOR-ZANG.
Daar werden wy bekende vrinden.

Ach Heen wat zal m'er vroolyk zyn^

In Gcdt en goddelyke dingen,

En inet de fchoone Serafyn

,

Dat hooge lied, van liefde fingen i

Weeft ondertuflen wei-gemoed

,

Gods liefde en kracht wil u geleyden

,

En zy een Lichter voor uw voet ^

Tot dar gy komt van hier te fcheyden.

Wy treeden met malkander voort j

Naa't faalig land van vreede en vreugde.

Beminde meede-PePgnms , hoort,

Of u dit bloempje wat verheugden

,

En uwen reuk verquiklyk werd,

Dat uwe liefde my wou loonen

,

Zoo wenft my Jejus in myn Hert,

Dan zult gy goede vrindfehap toonen.

Dat hoogfte en diepfte Liefde Punt
Van'/ Herte Gods , voor onsgegeeven^
Dat word u ook van my gegunt,

In merg en been , van 't Zielen-leeven.

Vaar wel in Godt, het eeuwig Goed,
1

Vaar eeuwig wel in Jefus Naame,
Op dat u al fynheyl ontmoet,

Jaa, aan ons Wormpjes altefaamen^

Om'tbloedvmJefusthri/lus, Amen,
J. LüYKEN.

VON-



VONCKEN
der

LIEFDE JESU.
van

Het God-begeerendeZielen-vuuf.



V ONGKEN
I.

Wat is \ Leevcn?

Ai ie vlees veroudgelyk een kleed : want bet verbond van>de
eeuwen aan, is dit: Gy %utt den doodfterven. Syrach. 14.
vers 1 8. Want al/e vlies is ahgras , en alle heerlytyeyd des

vienfchen is ah een bloeme des gras. Het gras is v erdo rt , en

fm bloem is afgevallen, 1 Petr. a, vers 24.



der L I E F D E J E S U. £

Myn daagen %yn lichter geweejl dan een weevers

Spoel. Job. 7* 6.

JJitoogenblikof Punt, te rug gekeeken;

Weg is de tyd , van dertig , veertig jaar

,

Gelyk een Pyl , ofwind voorby geftreeken

,

En als een droom , oft nooy t geweeft en waay

Zoo is 't, tot nu 5 Èn eeven zal't ook weefen

,

Aan 's leevens Eynd , in 't uurtje van de dood

;

Heeft dan de Ziel geen rykdom, uytgeleefen,

Van heem els goed , dan is hetjammer groot:
'

Uyt is de droom , van alle aardfe dingen.

De bitt're dood ihyd al het figtbaare af;

Weg gaat de geeft , en laat de waereldlingeu,

Het vlees en bloed, dat vaart in'tduyfter graf.

Waar is de weelde en vreugd , van 't lange leeven ?

Zoo fwek een Bel van waater , cierlyk uy t

,

Maar , in een blik , is alles weg gedreeven

,

Degoude tyd, isflechts, vereydeltuyt.

Maar diegeftaag , fyn finnen en gedachten

,

In 't heemels goed , en 't Herte Godts liet gaan$

Om met dat foct , fyn bitter te verfagten

,

En trok fyn Ziel met fchoone deugden aan

;

Wel hem^ls'tEyndjdcs leevens komt voorhanden.

A 2, P~



4 VONCKEN
^Denaare droom, van 't aardfchen , in voorby»

Zyn Geeft word los van kerker, en van banden

,

De ftryd is uyt, de moey ten aan een zy.

De dood mag vry, hec dubbeld leeven fcheyden,

Van d'eeuwigheyd , en tyd aan een geknoopt ?

Elk gaat fyns weegs ; De Ziel in haar bereyde

Hoogwaarde vreugd , daar fy op heeft gehoopt.

O! onderfcheyd, hoognoodig t'ooverweegen

,

Wat is 't gevolg , van 's leevens Eynde groot

!

Godt meent het wel ; Ons leyt'er aan geleegen.

Wat is op aard , gewiffer als de Dood ?

Heylig Antwoord.

Ic^ ben de opjiandinge , en het leeven : Die inmi gelooft %M
leeven

, al waar hi ool^geftorven i En een ygtlyl^ die leeft
,

en in my gelooft, %al nietjierven in der eewwigbeyd* Joh. 1 1

.

vers 25» zó.

TOE-



der L I E F D E J E S U. 5

T O E-Z A N G.

Siet hoe dat gy dan voorjichtig wandelt , nizt ah de on-

wyfe, maar als de wyje. Den tyd uythopznde , dc-

wyl de daagen boos ^yn„ Eph,?, vers 15, 16.

Toon: Niereja: of iQGebooden.

,A Is andere %yn in vreugd verhezven
,

Enjpillen haarengulden tyd
,

Van 't vluchtig en onfeeker Ieeven
,

Door veeierleyeydelheyd
,

z Soo laat ons met bedaarderfinnen
,

Bedenckzn 't kortejaar getal ,

En wat daar in is t' oeverwinnen
7

En wat het namaals wcefen %al*

3 Wat mag een weynig weelde baaten
,

Wat helpt een weynigyd'le vreugd ?

In 't Eyntjemoet men 't al verlaaten^

Dan geit'er niet als waare deugd»

4, O Deugd l ofchoonfte Bloem op aarde ,

Wat is hy wys > en waarly\ ryf{
,

Dizu voor jynenfehat vergaarden
,

Inplaats van aardje drek enflyk*

5 Gyjpant de kroon van alle dingen.

En voert uw eyg'naar door den dood^

In 'tjchoon getal der hecmellingcn
3

Daar is hy eeuwig buyten nood,

O deugd %oo wyd en breed te roemen
,

Wit f^an uw boogt waarde noemen \

A 3
'

Niet

\



V O N C K E N
II.

Niet Ontydig.

Godt troop: ons , laat lichten uw aanficbt
,
foogetteefcn ivy.

Pfalm 80. vers 3. De Heereis Godt, die ons verlicht.

Pfa!m 1 18. vers 27. De rechtvaerdi^cmoet dat licht al-

toos opgaan. Pfarm 97. vers 11. Den vroomen gaat dat

licht op in 4c duyfiernis. Pfalm 112. vers 4..

Geneeft



der LIEFDE ] E S ü, 7

Geneeft my Heere, foo fal ickgené'efen worden.

Jcr. 17. 14.

Vjrelyck deSon d'onrype vrucht befchynt,

En met een fchat van vriendelyke krachten

,

Doorbalfêmt , dat de wrange aard verdwynt

,

Tot fmaak der geen die op haar rypheyd wachten

,

Zoo ook , myn God : De Ziel , in haar natuur.

En wilden aard, uyt Adamsboomgebooren,

Is wrang en wreed, door-bittert, ftraf , enfuur^

Onaangenaam om 't proeven te bekooren.

Wat ey ft haar nood ? Wat anders, als de Son,

Die eeuwig, uyt de Alle kracht, gereefen,

Met vriend'lykheyd de ftrenge magt verwon

,

Syn balflem kan d'onrype Ziel geneefen.

Gy moet het doen , O God! myn Sonnefchyn:

Uw Goed, enSoet, en angftverquikkend leeven,

Moet myn Natuur een temperantzy zynj

lek moet myn Suar , en gy uw Soetheyd geeven*

O God , myn lief, doordraait den wilden aart.

Wy luchten , om in uwen proef tefmaaken

,

Als vruchten , door uw heylig licht herbaart

Op dat wy ook uwvrind'lyk hert vermaaken.

A4 OGod



8 VONCKEN
O Godt mynlief, myn fchoone morgenftond,

Maakt ons een vrucht, die fmaakt in uwen mond.

Heylig Antwoord.

Voortvaar, voorwaar fegh ic\u, ten %y dat imand we-
derom %ebooren worde » hy en ken bet J^oomnckjyfa Godts
niet \iQn*

TO E-Z A N G.

Alfo liefheeft. Godt de weereldgebad , dat by %yn eenig ge-

èoorne Soonegegeeven beeft; Joru 3, 16.

Toon: O nacht jeloerfTe nacht.

JË~JL^ Zieltje dat was kran{, en ncygdeficb totfterven,

Waar was tot haarder hulp , diegroote Medecyn
,

Om voor te hoornen 't lang , ja eeuwige verderven ?

Dat moeft de diepfte liefd\ uyt^s Vaaders Hertz 3
%yx,

2.

Op dat het Zieltje tog in eeuwigheid %ou lecven,

Wierddeeje Mediqyn %oo wonderlyi^bereyd

»

Om '/ angflelyfa vuur des leevens in tegeeven
,

Tot eengemefings kjacht , voor alle ccuwigheyd.

h
^

Het grootfte wonder tjuam , uyt d'eeuwigbeyd te vooren :

God, endeMenfcheyd, wierd , in Eenbeyd, oopenbaar j

Vat was IMM A.nuel , den menjeh tot heylgebooren ;

Nochgini het wonder voort , tot dat bet vaardig waar

:

4-

Inarmocd, kjcynheyd t ficcht
,
gelajlcrt , enbeloogen,

Jtdaagt
,
geplaag, vervolgt,gebracht in angfl ,cn nood.

Ge-
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Gehaat, verjmaad, befpot

, ge%eeflelt, en befpoogen

,

Gepynigt, engekneld, gekyuyjfgt , en gedood,

f.

HoogwaardigtAedzcyn , in eeuwigheidgipretfen !

KP4f dVerf* <fe» Vaader al , omfyn verloeren kjnd ï

Fan hooft, tot teen verfeert , met baljem te geneefen

,

Hoe ibw/ïf dien grooten Godt , 6e* warmpje %oo bemind !

6.

G4<*/> ^r<jw^<? vuur-Ziel , £4^ , /44/ « w/ef /^w^cr wootfV»

,

Neemt deefe Mcdicyn , van liefde toe bereyd
,

U/r ^ecr vervallcnftand
,
^00 mild'ly^ aan^ebooden

,

Op datgy word herfielt , ;» 4//e eeuwigheyd.

7*

Die '/ /«/2 d'/e 4°w* ew »ecw; , dV cfear , ?4w £fy/ , /?44* oo/^w.

Wat vraagt de Bruyd noglangjias Bruygoms rootgewaad}
Dat heemels purper was het Goud om u te l{popzn

,

Behahen dit , was uw Elendigheidgeen raad.

8.

HebliefverlofeZiel , heb lief, die u beminde,

Hl is defchoonjie
,
y'44 , van alle die daar %yn ,

Begraaft uwjehat in hem
, gy %ultfe eeuwig vinden.

LAch \efus i Bruydegcm , en Zielen mcdecyn l

9-

Wat % yn '/ voorplaatjcn , die als morgen jlerren blinden ?

O Bruydegomdcr heylsl ons weetentelt'er vyf>
't Zyn liefde teekens , die ons onheyl deedenfineken

,

Vyfwonden van het kyuys , aan '/ ooverheylig lyf:

10*

Diefaan tot een triomph , om eeuwig op te haaien
,

Een [lof, van prys en lof, voor '/ heylig aangeficht

,

Terwyl uw Majcficyt > metgloet englans van $raaien

,

Het hert tot vrci'gd verwedt , in Godt , dat liefden licht.

't Ver-



lo V O N C K E N

III.

't Verborgen goed, Trekt ons gemoed,

. ^_

Vcwyl dan alle decfe dingen vzrgaan^bocdaanig foboorden

£y te ^yn in beyligen wandel en Godjaaligheyd. z Fctr. cap.

4- vers n.

Een
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Een dingh is noodigh. Luc 10. 4^*

X^s een , Alles wat men (iet

,

Gy zyt myn lieffte niet.

Het eeuwig Nietsj iets, booven alle finnen,

Een A l , daar 't al af quam ,

Wat" ooyt beginfel nam

,

Is 't goed, en ibet, dat wy zoo zeer beminnen*

Al is het Ryk der tyd,

Byfonder groot en wyd

,

Noch is het ons te nauw , en eng van paaleti

:

Wat baare ik meenig lucht,

In Godt, die ruyme lucht,

Myn aademtocht in'tZielenvuur te haaien,

't Is waar , ö waerelds Ryk
Wy zyn , in uwen wyk

,

Ën 't vreemde land van uw gebied ,
gebooren ,

Maar 't vuur der eeuwigheyd

,

Beilooten in de Tyd

,

Wil fich, in d'afch,van 't vlees niet laaten fmooren

.

Gy ftaat wel op uw Regt,

Dat ons Gemoed, als knecht,

En onderdaan , zou danflen . naar uw pypen

,

Maar hier in zyn wy ftout,

Hoe zeer gy 't teegen houd

,

Op



n VONCKEN
Op ban, en boet, omGodtnaa'tHerttegrypen.

OGodt, myn waardig pand,

Myn rechte Vaaderland

,

Hoe lange ach/ hoe lange zal 't noch duuren.

Dat myn verlieft gemoed ,'

In 't groove vlees en bloed

,

Naar u , myn lief, (al voncken endc vuuren ?

Want alles wat men (iet 5

Is myn beminde niet.

Heylig Antwoord.

Waar u fchat is daarfal ookuw hertc ^yn. Luc cap, i z .

vers 34. Wat haat het een Menfcb joohy de geheele wee-

re!d wint , en lyd (cbaade j^yner Ziele* Ofwat %al een Menjch

gceventotloJfm?vanjyn^ieh Matttn cap. 16. vers 26,

TOE-
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T O E-Z A N G.

WyfreedikenChriftumdengekfuycigitn, 1 Coiv.i.vJ 24.

Toon: Laat krygcn en fchanden.

of: ik hoorden dees daagen &c.

1.

W ie hangt
9
er joodeerly^ %eteyftert, geschonden

^

Blosoerwig , vol priemen en wenden
,

Totfmaadbeyd enfehande , aan *t kjuyshout verhetven
,

Wat beeft hy , wat heeft hy misdreven.

2.

Dat ijfer bet (lacbtlam ,
%oo heylxg gebooren

Tot breeeking , en lejjing van tooren

:

Synmis daad is liefde , uytvloeyen engeeven
7

Dat l{p(t hem , dat
!{pft

hemfin leeven.

Kj>ft dat hemfin leeven , die feboonfie van allen
,

Hoe is by in 't lyden vervallen £

Of is het uy t liefde , en beylige minnen ;

Wat %al hy daar meede dan winnenï

Wat anders ah 't leeven der ezuwigenZklen
Die droevig in Sonden vervielen

,

Op dat hy diejchulden verfoeneen boete

Zoo druypenfyn handen zn voeten

.

Jchfefus , beminde, hcogyvaarde , enfeboone ,

Wk^al u , nv te ^a\ u beloanen ?

Uw weldaad diegaat ons vermoogen te boeven ,

Wy willen upryjen enlounn.

Soo



H V O N C K E N
IV.

Zoo als de mond is.

Werkt niet om defpyfedie vergaat, maar omdefpyfe die

bilft . tot in bet eeuwige leeven, welke denfoone des men-

fchen u %eeven %al>want deefe beeft God den Vaader verfeege.lt.

Joh. cap. 6. vers 27.

Wfc
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fcJ^ ben het brood des Leevem. Joh. 6". vers 48.

M,yn Vlees is waar'lyk Spys

,

Myn Bloed is waar'lyk Drank
;

Wie van my eet , zal eeuwig leeven.

O Woord , ajs Brood , en Wyn

,

Van Goddelyken klank

,

Uyt 's Vaaders Hert, de Ziel gegeeven.

Ja Jeius! Godt, myn lief,

Wy hebben 't wel gehoort,

Het lufl: ons , door een ftaag begeeren

,

Te fpyfen van dat foet,

En vriendelyke woord

,

Wild gy den lionger fieeds vermeeren *,

En doet myn ziel , uyt u

,

Met Heemels Weefen aan,

Op dat fy 't beeld der Godtheyd draage,

En 't vlees , als groove fleen

,

Met goud mag fwanger gaan

,

Tot gy 't onreyne af zult vaagen

:

Zoo word de menfeheyd , door

De Godtheyd, weer vergood,

S,n in fyn eerfte graad verheeven,

Om eeuwig in Gods Hert,

Bevryd voor nood en dood

,

Ah
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Als in fyn Element te leeven.

O eenig Element,

Van eynd'loos goed, enfoet.

Én fchoone wond'ren , booven maaten

,

Wy fien met hoop en vreugd

,

Uw weelde te gemoet,

Wanneer wy deefe vier verlaaten

Ach heemels woord , als Brood , enWyn

,

Laat ons uw Gaft geftaadig zyn.

Heyüg Antwoord.

Ickjbendat teevende Brood,datuyt den heemel needergedaalt

is : Zoo iemand van dit brood eet > die %al in der eeuwigheid

leeven. Joh.cap. 6, vers if.Die myn vlees eet en mjn bloed

dringt , die heeft bet eeuwige leeven : en icfaal hem Qpyvecl(en

tenuyterftendaage. Vers if.

TOE.
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T O E-Z A N G.

Kjimt herwaards tot my a/le die verrnoeyd en belaadcntyt ,

ende i'-^fal uruflegeevzn. Matth, il. 28.

Tqon : Sulamithc.

I \ chhocvrind''li\\ laat de Heere,

J\Syn liefden Woord , uyt V Vaaders hertgebooren ,

Het mcnjctflyk, leeven hooren
j

Offybemfcboon, beminnen, noch begeeren

,

En haaren rug toe ks$rcn :

Hy laatfe roepen , en volgt baar op de kielen ;

lieert maar weeder , !{cert maar werdtr , lieert maar weeder

erme pielen.
r

2, Gaat niet veerder , in*t doelen

,

Want voor u heen word ander: nietgevonden
,

Als V Eynd van 't pad derfanden ,

En achter dat , ~oo heytrflyl^ en verboolen
,

Leyt eeuwig Leedverfchoolenl

WaaromElzndig daarbcyl word aangebooden ?

J^een maar weeder , lieert maar weeder, lieert maanvceder ,

3 Sockt gy weelde, envreede}

Gy moet het quaad y der Zielen rug toe peeren

,

En 't aanfigt na dm Heere

:

JJw leevensWeg, regt anders om, betreeden.

Tot Sy word afgefneeden :

Dan valt uw Ztele , haar Vaader in fyn ermen

,

Vangenaade, vangenaade , vangenaade

,

en Erbermen.

4 Laaturaadcn, oLeevenl

Van d'Eeuwi^beyd verknoopt , en vaft verbonden j

En dient niet meer de fonden ,

Maar hem » die u het weejen heeftgrgecven
,

Entotjyn Ifindverbecven'i

Want hier befeyden , is jammer en Elende
,

Waar wy keer™ , **** tvy peeren , waar wy k
s
e-cren

,

tfons wenden, •

B Hst
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V.

Het fcheek veel.

De Sonne wanneer menfe aanfchout , verkondigt Godt, in

baaren opgang. Sierach. 43* vers 2. En dit ir de verkondi-

ging, die wy van hem gehoor t hebben , en wilt verkondigen
,

dat GOD T een L IC HT i* , en gansgeen dujftermffeitt

bemeniï. 1 Johannis cap.i.vcrs 5.

Gelooft
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Gelooft in het L IC HT , op dat gy tenderen des lichts
meugt %)n Johannis 12. 3^

\J Sonne ! Punt , van groote heerlykheyd

:

En fchoonftekind, van alle tydelingen >

Die met uw Licht , en Glans van Maajeftey t >

Als een tinEiuttr , geluckigt alle dingen

,

Wat beeld gy fchoon , myn alderlieffte , afƒ

Wat lieffte ? Jaa? Wie anders ? Alsdiefchoone»

Die u ontftak , en aan de waereld gaf,

Om, als een Hert, in haar natuur te woonen.

Hy is het Hert , in d eeuwige Alle-kracht
;

"Die Naader 9 heet, oneyndig, ongemeeten,

Die 't leeven der geftalten zoo verfacht

,

Dat fy van niets als louter vreugde weeten

:

Zoo wat gy doet en werkt , hier in der tyd ,

Tot vreugd en deugd,tot vruchtbaarheyden leven

Dat doet myn Lief in 't ruym der eeuwigheyd >

Wiens groote noyt bedacht word,nog omfchreven.

Maar ach! hoe word hetonderlcheyd verhaalt?

Gelykalsgy, Godts licht komt uyt te beelden,

Zoo heeft men u met houte-kool gemaal t.

O Sonnefchyn van Goddelyke weelde

;

Oneyndig licht , van 't Vaaderlyke Vier,

Dat ?efus , heet ; van eeuwigheid gebooren

,

Door 'c eeuwig ruym van 'c hecfm cliché Reder

,

B z Al
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Als hooningdau , door aller Englen Chooren !

Wie anders , zou der Zielen liefde zyn ?

Myn God, myn Goed, myn Element en leeven,

My Morgen-lier , en heldVe Sonnefcheyn

,

Het lult ons hert, u eeuwig aan te kleeven.

Heylig Antwoord.

\ H aa^ U0P >
WDr^ verI*cht, want uw licht komt; En

VvX.de heerlykjjeyd des Heeren gaat over u op. Jcfa. 6. I.

En aldaar en ^algeen nacht %yn, en fy en gullen geen keerfe

noch licht der Smne van noodcn hebben : Want de Heere Godt

verlichtte '. enfy gullen als honingen heerjcbzn in alle eewwig-

heyd. Apoc.22. vers 5.

TO E-Z A N G.

Die den Soone heeft , diehzeft het keven, 2 Joh.'f. I z.

Toon: O Chriftus Iaat den daageraad.

Ofte Helaas myn Sugten ïyn om niet.

1 WJa* V bemint , dat min ik ook jW Ach alderdiepfte Grond, Fontyn en aader

!

Onnocmclyke kracht, en Vaader
,

Uyt wien 't gewas , v#n 't al en al ontlook*

Vut Kjnd des L ichts ', van eeuwigheyd
,

rZoo Jcboon gebooreri*uyt uw Vuurigheyd,

Waar in gy Jchept uw hoogde welbehaagen
,

Dat is het geen
,

Daar wy na vraagen
,

't Blotmfje dat ik, mten.

2 Dat
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i VatKjnd, dat
j
'choonfie liefden -KJnd ,

Dat u , van eeuwigheyd , in 't licht verklaarde
,

En uyt het noem*loos eopenbaarde ,

Waar ingy 't Eynd van uw begeeren vind ;

Vat is dz Paerel en 't juweel ,

Vat wy begeeren tot ons berten-deel :

Acb Vaader lief, belieft bet ons te gezven
,

Op datfyn licht y

In §ns mag leeven
,

Voor uw\Aangefigt „

3 Zytgy dat eeuwig Baaren niet ?

Uyt wiens vzrborgtntbeyd dat alle dingen
,

Als up baar diepjie wortel dringen
,

Waarom gy ook met regt een vaader biet :

"En \ytgy nizt %oo naa als verd,

Ook in het middelpunt van 't menfehen hert >

*Jch laat dan ookal daar uw uytverkooren ,

Beminden Soon,

Toch %yn gebooren ,

Als het boogjlz fchoon
,

4 Ach \efus kpflelyk.k^yn°od !

Gy $yt de Bruyd, ofBruygom ; den Beminde

;

Bet luft ons, u in' t bert te vinden
, ,

Vaar ons bcgezrzn
y w, door fucbtcn, nood.

7'rek aan , 6 leevens vorfl, trek. aan
?

Vat alle Deuren voor u oopen gaan ;

Uw hoort deplaats , doet al bit vreemde wykw *>

O Maajefleyt]

Op dat bet blyke ,

Dat gy Koomng yt.

B $ Het
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VI

Het tweede is beerer.

Ahftervtnde, ehfietw leevtv. i Corinth. cap. 6.V.

Docdct
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Doodet dan uwe leeden die op de aarde z.yn. Coloflj. 5

,

Kgn gejongen worden op de tvyfe der 1 o Gebooden*

Jaa Lichter , ofwy u niet hoorden

,

Wy fien wat uw geftalte doet

;

En uyt uw werckelyke woorden

,

Verftaan wyu, in ons gemoed

:

Gy fterft, om, uyt uw dood, te geeven,

Terwyl uw duyfter lyf verdwynt,

Een beeter , fchoonder , fynder leeven

,

Dat uyt uw ondergang verfchynt.

En of wy't niet, met onfe handen,

Begrypen , als uw weefentheyd

,

Daar'c foete licht, door'tvuurig branden,

Sich in de kaamer uyt verfpreyd

,

Noch zy t gy beeter voor de finnen

,

En aangenaamer in ons hart 5

Zoo dat wy, door 't verliefen, winnen,

En krygen helder w ie, voor fwart.

Als zoo de ftomme dingen fpreeken

,

Hoe zouden wy niet wyf'lyk zyn

!

En luyft'ren naa haar krachtig preeken,

Zoo helder als de fonne-fchyn.

Waarom en zonden wy niet ftervcn ?

B 4 Aan
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Aan onfe valfche leevens aart,

Vol duyllcrni/lèn en verderven

,

Zoo aangebooren , als vergaat

:

Op dat wy, door dat grof verliefen

,

Vcrkrygen fyndcr leevens Geeft,

Veel aangenamer in 'c verkiefen

,

Als deerde lompheyd is geween: :

Wiens onbetaflclyke weefen

,

Het gryp'lyk oovertreft , zoo veer

,

Als 't licht, dat uyt de kaars verreefen,

Veel fchoonder is , als was , of fmeer

:

En \vy in Godts genaadige oogen.

Vcrfchyden, als een vrind'lyk licht,

Dat dcod, en duytlernis ontvloogen ,

Magftaan voor'c hcylig aangefigt.

Ach eeuwige oorfprong van ons leeven ,

Wilt ons uw kracht en wysheyd geevcn.

Heylig Antwoord.

VocYwa.tr , voorwaar fèg ik, //, indien het tarwen graan
in de aarde niet en va/ten fterft, %o blijft bet felve al-

leen : maAr indim bet fttrft, ^oo brengt het veel vrucht voort.

Joh. \z. vers 24.

TOE-
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T O E-Z A N G.

Toon: Hoe dus bedroeft leewerk.

I /^\ Tent van vlees en bloed \

xjöie 'wy dus lang befaaten y

<^Als vreemd voor ons gemoed i

Zöö wy u eens verlaaten,

Hoe lujïig %al dat ruymen\
Zoo breekt ezn leewerk uyt

En dryft of fyne pluymen
,

Daar hem geen traaly jluyt,

% Q kooninilyke boop l

Hoe baljemt gy bet leevent

Of weelden hooning droop
,

i
TAen %out'er niet voor geeven.

Ach kon men V haar verbeelden !

En dat bet wierd %elooft
,

[ Die Jich in aardje weelden

Verdiepen oover U hooft.

5 O ruymte fonder End i

£/£ blikje k*mt gy naader ;

Gy %yt ons rechte El*ment
,

Ons vaaderland en Vaader:

Ach dat wy ons gedulden

In 'tflot van vlees en bloed
,

Tot Godt ons End vervulde

,

En 't deurtjen oopen doet*

B < Of
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VIL

Of op, of onder.

Vcrneedert u voer den Heer e , en byfal u verhogen. Jac.4..

v:crs IQ, Hoe-wel onfe uitwendige Mcnfcb bedorven mord y

%oo word nochtans de inwendige vernieuwt * van daa^i tot

daage. 2 Cor. 4. vers v6.

nie
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Die hem felven verneedert, fal verhoogt worden .

Luc. 14 vers 11.

Kan gefongen worden op de yvyfe van de 10 Gebooden*

W y vveeten 't wel wat gy wilt feggen >

O diepten daar men waaterfchept '.

En ons gemoed komt voor te leggen

,

Wanneer men aan uw ketting rept:

Uw fcheppers zyn aan een verbonden

,

Wel valt, met meenig yferOog,

Dies , als den eenen gaat te gronde

,

Zoo ryft den ander naar om hoog;

Syn fincken doet den ander ilygen

;

Zoo is, onsdubbeldleeven, mee,

Dat wy van d'eerlten opgang krygen

,

Verknoopt van aangenaam, en wee:

\ Inwendig, en uytwendig keven,

Hangt met een keting aan malkaar,

Om va ft malkander aan te kleeven

,

i\Is of 't maar een geftalte waar -,

Zoo dat, door'cwiilendebcwcegen
,

Oft Een, of't Ander, ryft ofdaalt,

Naa dat de wille is geneegen

,

Die aan des lèevenskettinghaalt

.
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Als vlees en bloed word op getoogen,

In wclluft, weelde en ydelheyd ,

In luft: van (innen, oore, en oogen

,

Het regte leeven deefer tyd

,

Dan gaat de arme Ziel te gronde

,

Met al haar ingeflooten kracht

,

En word , als in een put, verflonden

,

Daar fich onthoud een naare nacht.

Maar als men 't vlees doet neederiincken

,

DanryildeZie), als uyt haar graf,

Om als een morgen-fter te blincken

,

Voor hem, die haar het weefen gaf.

Dit moet gefchiên van alle wyfen;

Weg vlees en bloed , (inkt na de grond

,

Dan zal 't inwendig leeven reyfcn ,

Als of het van den doode opliond

:

Dat hangt natuurlyk aan malkander,

Gelyk als d'Emmers in den Put j

Als d'eene (inkt , zoo ryft den ander

,

Want dit gevolg word niet gedut.

Dies laat het logge vlees vry daalen,

Al die voorfichtigheyd beoogt,

Zoo zal den Geeft fyn aadem haaien ,

Wanneer fy word in Godt verhoogt.

Hv
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Hy is te pryfen en te looven

,

Die 'c belle deel verheft na booven.

Heylig Antwoord.

Want die infijnfelft vlecfchfaayty fal uyt bet vleefcb ver-

derffinijfe mayen: maar die in dengeeftJaajt , %aluy*\

dengeeft bet eeuwige leevtn maayen.GdX. 6, vers ?

De



jo V O N C K E
VUL

De gunft vergroot.

N

JJ^ben dorflig geweeft engy hebt mi te drinc'^en ,

Matth. 2 5 . vers 37, Voorwaar figg" *k « , voor %oo 1

gy dit een van deeje mine mmfte broeden gedaan bcbtjbo hebt

yy dat mi gedaan. Matth 25. vers 40. Geeft de gecnen die

\et van u bid
, [prak den geever des eeuwigen leevem. Matth.

5. vers 41. f
Di?
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Die getrouw is '/ minde , ^/V *'/ öo/^ *'# &£t groot*

getrouw Luc. 16. 10*

j^.1 was het maar een koele Dronk,

Van waater, uyt oprechter herten,

Daar gy een Pelgrims dor(lig fmerten.

Om Jeius wille, mee befchonk,

Gy zult uw looning niet verliefen.

O vriendelyke heem els woord

!

Van fuik een waareta mond gehoord,

Wy willen u tot Heer verkiefen.

Een klyne dienft, en grooten loon/

Voor waater, wynen, nooyt volpreefen,

En heylig Bloed, van heemels weefen,

Der klaare Liefde ; Och! hoe fchoon!

Ach Jefus.' weibron aller vreugde,

Fonteyn van alle goed en foet

,

Ontiluyt en oopend, in 't gemoed,

Den Bron der aangenaame Deugden*

Dorft gy, naar onfe broeder-plicht,

Van trouwe liefde te betoonen

,

En wilt een waater-Dronk bcloonen

,

Met Seegen , van een groot gewicht

,
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Wy dorden ook naar uw genaadc

,

Als naar een leevende fonteyn

,

Van heylig waater, heemcis reyn,

Daar 't Zielen-vuur (ïch wü verfaaden.

Uw foetheyd werkt in ons een dorfl

,

Door zoo veel hoonig-foete woorden

,

Die wy van uwe liefde hoorden

,

" Gelyk een kind aan 's moeders borft.

Wy dencken aan die fchoone Reeden

,

Die 't Vroutjen uyt uw mond vernam

,

Doe fy om Jacobs waater quam

,

Zoo ver van huys, en flad getreeden:

Sy wift niet wie den eyfcher was

,

Tot u genaad' haar quam te leeren

,

Het leevend waater te begeeren

,

Dat heette Zielen-Dorft genas

:

Dat waater van het eeuwig leeven

,

Dat uyt uw heylig hert ontfpringt,

En 't bange leevens-vuur door dringt.

Wil uw genaade ons eeuwig geeven.

Hei-
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Heylig Antwoord.

DU een Propheet ontfangt in de naam eens Propheeten
,

%al den loon een» Propheeten ontfangen: en die een recht-

veerdigen ontfangt in den naam eins reebtvterdigen
,
%at den

loon eensnebtveerdigen ontfangen* En^oowie eenvandeefe
kjieyne te drinken geeft alleen/ij^ eenen Beel^er koud Taater

i
in

den naam eens Dijcipeh , voortvaar fegge i\ u , hy en ^al fijn
loongeenfins veriiefen. Matth. cap. 10, vers 41 , 42*

Noch
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IX.

Noch haalt het cover,

Het getovve nu is een vtjlc grond der dingen die men hooft,

en een bewijs dirjaakjtn die men niet en fiet. Hcbr. 1 1

.

vers v i . Want al dat uijt Godt gehooren gr, overwint de wae-
reld: en dn is dz overwinning die de wêtreld overwint

,

naamentlijl{ onsgeloove. i Joh, 5. vers 4»

Mijn
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Mjn fsQoningryk, en is niet van deeje Waereldi

Joh. i8- vers 36.

Jt*l et Niet weegt fwaarder als het Iet

,

Dat is een wonder, die het fiet>

Hoe kan 't een waereldling bevatten ?

Noch echter is het klaar en waar,

En voor de wyfen oopenbaar

,

Die trachten naa verborge fchatten.

Het Iet om hoog, en 't Niet om lang,

Dat is een wonderlyke waag,

En onbegryp'lyk voor de finnen,

Die haar begeerte knoopen va ft

,

Aan alles wat men fiet en taft

,

En't aardfche voor het heemeifch minnen,

Maar'teedelc verlicht gemoed,

Met vaft Geloof, en Hoop gevoed 5

Siet met bedaardheyd fwaarder weegen *

Dat voor de waereld is een Nier

,

Om dat men'tmet geen oogen (iet,

Een Iet, daar 't al in is geleegen.

En daarom zynfe dwaas en fot

,

En voor de waereldling befpot >

C 2 Maar
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Maar voor den Heemel zynfe wyfen

,

By v/ie d'onfichtbaare eeuwigheyd

,

Het fïchtbaar weefen deefer tyd

,

Met fyn gewicht , als kaf, doet ryfen.

Want deefe waereld gaat voorby

,

En 't Eynde fchuyft haar aan een zy

,

Zoo door de Dood , als in 't Gerigte

;

Maar 't Weefen dat men hier niet fïet,

Verandert nooyt , noch eeuwig niet,

Dat is een groot en fwaar gewigte.

Het heet een Niet, en 'c is het Al,
En meer als imand fprceken zal

,

Waar uyt het alles quam te vooren,

Wat ooyt , of ooy t ; het oog befag

,

Wat is , of was , of koomen mag

,

't Is al uyt deete grond gebooren.

Daarom ó blinde waereldling,

Al is 't , voor u , een wonder ding

,

En ook belachg'lyk voor uw' finnen,

Het is voor hem zoo wonder niet

,

Die uyt verklaarde oogen (iet

,

Om 't waare goed , voor fchyn te winnen

,

Geiuckig zynfe die 't beminnen f

Hey
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Heylig Antwoord.

En hebt de waereld niet lief, noch 'tgeene in de wdereld is

:

%qo iemand de waereld liefheeftgeliefde des Vaaders en is

niet in him. Want al dat in de waereld is , namentlijk de be-

geerlij'^heyd der vleefcbes, ende be^erlijl^beyd der oogen, en

degroot sheyd des leevens , en is niet uyt den Vaader , maar is

uit de waereld» En de waereldgaat voorby, en baar begeerlijk-

heid : maar die den wille Godts doet y blijft in der eeuwigheid.

1 Johannis. 1. vers i f, itf, 17.

't Ver-
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h Verheugt de Engelen,

Wy
dwaalden a!L' als Schaapen

} wy keerden ons eenyege*
lijknajijnenivcgb. Jefaia. 53. vers 6,

En
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En vreefi niet, gy hleyn kuddeken , Luc. 12 « 32.

Kan gefongen worde op, O Kersnacht.

Wie was het Schaapje, dat ging dwaalen,

En dooien, buyten fpcor en paaien

,

Door 't woefte veld , en wilde woud

,

Zoo veer van huys, in vreemde Oorden

,

In prykel van een wreet vermoorden

,

Wyl fig denEeter daar onthoud,

Ik was het felf, en ging al verder

,

Maar gy myn aldergoedfte Herder

,

Hebt my zoo trouw'lyk op-gefocht,

En eyndeling met vreugd gevonden,

Eer my de Wolf noch had verflonden

,

En op uw fchouders t'huys gebrocht.

Nu luft ons naar
1 uw ffcem te hooren

,

En naa te volgen uwe fpooren,

Op dat wy 'tZielverquickend Gras

,

Met koele heemels-dauw 5 befeeten,

In uwe groene beemden eeten,

By 't aangenaame bloem-gewas,

En onder uwe hoede fchuylen,

Voor die , van hcetcn honger , huylen

,

C 4 En
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En jancken naar onnoofel bloed y

Maar zoo wy van uw Staf niet wyken

Sy zullen van den roof niet ftryken

,

Al zynfe noch zoo zeer verwoed.

Ach goede Herder onfer Zielen

,

Wy willen volgen op uw hielen.

Uw Stem is hoonig, brood en wyn.

En Ooly, Melk en alle feegen,

Bewaart ons dicht op uwe weegen

Dan zullen wy gduckig zijn.

Gcluckig mag het Schaapjen heeten 9

Pat onder uwen Staf mag eeten

,

En drincken uy t de koele Beek

,

Van klaare liefde, uyt Godts Hene 5

Een balfeming voor dorftend fmerte,

't Moft veel zyn, dat hier by geleek.

Hoe zouden wy hem niet beminnen,

En fpeelen ftaadig met de finnen

,

Op al fyn vrind'lyk goed en Toet,

Die ons zoo liePlyk quam te vooren

,

Doe wy, zoo ver van huys, vevlooren,

Elendig waaren in'c Gemoed.

Dat uwe Staf ons verder leyde,

Tot dat wy in de groene weyde

,

Van
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Van 't heylig, zaaligParadys,

In wyte en eyndeloofe breete,

Niet uyt te fpreeken , noch te maeten

,

U eeuwig geeven lof en prys.

Heylig Antwoord.

Mijn Schaapen booren mijnftemme, en i^ ken defelve, en,

fy volgen my , en ingeefhaar het eeuwig keven : enfy

en gullen niet ver/oorengaan inder ecuwigbeyd , en niemant en

%ql defelve uyt mijne band ruc/{en. Joh» 10. v» 27. 28.

C ƒ Die
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XI.

Die Godc vertrout. Heeft wel gebout.

Siet, de landthan verwacht de &[lelijke vrucht des landt*

lankmoedig pijnde over defelve > totdat het den vroegen
enjpaaden reegenfal hebfan ontfangen.]ac. S' vers. J

Ver-
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Verwachtende de zaai/ge boope. Titum 2 t i 3.

\

'e Bouman waagt bet faayen

,

En fmyt (yn befte pand

,

Veilooren oover 't land

,

Op goede hoop , van f'choone vrucht te maayen

:

Was imand daar ontrent

,

Zulk weefen niet gewent

,

Hy meende 'trad derSinnenmoeft hem drayen.

Zoo willen wy 't ook waagen

,

En fmyten 's waerels Ryk
Met al fyn drek en flyk

,

Van ydelheyd en vleefchelyk behaagen

,

Des ouden Adamsbuyt ,

Van onfen boefem uy t

,

Want dit verlies zal goede vruchten draagen.

Alkan hy 't niet verfinncn

,

Die fyn gedachten fpand

,

Om door een gauw verftand

,

Des waerelds fchat , en 't weelden Goed te winnen,

Wy zynder in geruft,

Enfettenonfeluft,

Om



44 VONCKEN
Om 't waare goed voor fchyn en rook te minnen.

Vergaart geen fchat op aarde

,

Gaf iemand ons te raat

,

In Wysheyd , Tonder maat

;

Die alles wilt t 'm fyn gewigt en waarde

:

Zoo wie fijn woorden houd

,

Heeft op een Steen geboud

,

En flaat geveft. , of 't woeden , onweer baarden*

Hy kenden ons bederven

,

En Wift dat ons gemoed

Vervult met waerels goed

,

Niet was bequaam , om't heemels goet te erven-

Hy maakten ons een Spoor

En ging ons felver voor

,

Al wie hem volgt fal 't eeuwig heyl verwerven.

Wat mocht het iemand baaten

,

Of hy de waereld had

Gewonnen, tot een fchat,

En moft, helaas! het Zielen-goed vérlaaten !

Hier feyt de wysheyd neen

,

'c Was beeter hier geen fteen

,

Als dat wy zoo, het fichtbaar Al, befaaten.

Ach Jefus onfen Heere

,

Schynt klaar in ons Gemoed,
Op
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Op dat wy 't waare goed

,

Uyt fchyn verlies, in d'eeuwigheyd begeeren,

En oogften 't groot gewin

,

Der lange Rykdom in

,

De Ziel tot vreugd en uwen naam ter eeren.

Heylig Antwoord.

Die fijnleeven liefheeft, %aVtfelveverliefen : En diefijn

Ueven baat in deefe wereld, ^aCtfelvt bewaaren tot bet

eeuwige leeven. Joh» 12. vers 25-.

Nu
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XII

Nu fchynt het klaar.

D e toijfc naamen Ooh in baare vaaten met haar Lampem
Matth. 25, vers 4.

Uut
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Vw naam is een Ooi) die uytgeftort word

Cant. 1. vers 3.

W at fprak dien alderwyften mond

,

In wien men nooic bedrog en vond?

Was 't nier, hoe dat wy fouden leeren,

Van fyn alvvaarde Majefteyt

,

Sachtmoedig en Ootmoedigheyd

,

Al die haar Zielen ruft begecren ?

Wat zou dat fchoonen ooly zyn

,

In 's leevens Lamp, om klaaren fchyn,

In'sBruygoms heylig Oog te geeven !

Wy waaren immers gaaren wys,

Om ook dien kooninglyken Prys,

t'Ontfangen , in het eeuwig leeven.

Jaa ooverheylig Zielen brood

,

Lam Godts, dat heemelfch bloed vergoot 5

Wilt gy ons geeft'lyk voedfel weefen

Op dat het bitter en het fuur

,

Der wrange en wreevele natuur

Door uwe foetheyd word genecfen.

Ons Zielen-vuur is zeer beluft

,

Naar uw beloofde vreede en ruft,

En tracht uyc uw fonteyn te drinckenj

Van
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Van 's leevens koele waaterbron

,

Wiens Well van eeuwigheyd begon ,

Op dat fy 't vuurig regt laat fincken.

Gy zyt dat heylfaam Vrouwen Saat

,

Belooft, om 't heylloos Slange quaad,

Op fyn vergifte kop te treeden :

Dat moet gefchieden in ons hert,

Op dat het uwen Tempel werd,

Daar gy , ö Godt , word aangebeeden.

Ach Jefus/ aldeihoogfte Soet,

Verfïnckt u diep in ons Gemoed,

En word in onfen Grond gebooren,

Dat gy der Zielen Pérel zyt

Die uyt.ons hert, in eeuwigheyd,

Niet wykt , of weeder word verloorcn.

Wie fpreekt der Zielen Rykdom uyt,

Die Godt, tot Bruydegom of Bruyd,

Voor eyndloos eeuwig mag verkrygen,

Benevens 't ganfche Heemelryk,

Waar is een Ding , hier by gelyk?

Waar fpreken geld, hier moet men fwygen.

Op Maagden , 't is geen flaapens tyd ,

Eer ons de gulde Eeuw ontgleyd

,

Godts liefde laat ons alle nooden

;

Ml
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Al wat de waereld geeft en bied

»

Verdwynt tot rgok en ydel niet •

Ons word wat hoogers aan-gebooden

.

AchGod'lyk, heylig heemels-Bloed

,

Weeft gy den ooly in 't Gemoed

,

Op dat deLamp des leevejis fchyne

,

Als van een wei-bedachte Maagt

,

Die haaren Bruydegom behaagt,

En 't naare duyfter doet verdwynen.

Heylig Antwoord.

Laatuw lendenen omgord $ijn en de Kaerfe Brandende, Eti

zijtgy de menfcben gelijk, dieopbaaren beerewacbten\
wanneer bi weeder kpomen %al van de Bruyhfi, opdat alsby
komt en klopt,!? bem terftont moogen oopen doen. Sali% %ijn de
Vitnft knechten,welke de beere, ais by komt^al waakpnde vm«
den, Luc. invers 3?, 36, 37,

D Soc
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XIII.

Zoo veel te waardiger.

Gehl^ een Hert fchmuwt na de tPsaterjb,oomen ; al^oo
fcbreeinvt myn Ziele totu y o Godt. Myn Ziele dorft na

Godt, nadtnkcvendigenGodt, Pfalm4i. vers 2.

Alk
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Alle gy dorftige) komt tot de waatéren.

Jefa.55. versi.

\J waater-beek van Criftallyn,

Zoo koel by heete Sonnefchyn

,

Die 't Oog tot op uw grond laat kyken

,

Terwyl gy van de hoogten af

,

Daar 't wejlen uwen oorfpronggaf

Door groene Beemden heen komt ftryken;

Wat zyt gy fris , voor 't dorftig hart

,

Dat in het wilde woud , benart

,

Van jaagers , en van bitfe honden

,

Benauwt, vervolgt en feer geplaagt,

Lankwylig, op, en af gejaagt,

Ten laatflen uytkomft heeft gevonden

,

Nu hygt en fwoegt en jankt na vogt,

Op dat het fich eens laavcn mogt

,

En 't afgedoofde hert verquicken

:

Hoe falft gy fijn verhitte bord

,

En laaft fyn oovergroote dorft.

Op dat het niet behoeft te fticken.

Zoo zyt gy voortgejaagde Beeft,

En zoo is Godt voor onfen Geeft

,

Verrrioeyt van alle het vinnig jaagen,

Da Di
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Die fuchten enJe vlu.chien moet,

In-'t wilde woud van vlees en bloed,

Beleyd, met zoo veel loofe laagen.

Ach jefus , koele waater vliet

,

Die u zoo vrind'lyk aan ons biet,

Wy willen uyt uw beekjes drincken

,

Tot wy den jaager deeie tyd

,

Ontvlooden, in de eeuwigheyd,

In uwe volheyd gans verfincken.

Dan is de bange jagt gedaan

,

En 't lange ruften gaat weer aan,

Geen dryver kan ons meer beroeren;

Wy graafen in een groene beemd

,

Daar nooyt een tyd, de fleur af neem* >

En ons geen vyand kan beloeren.

Nu jaagt hy ons / en meent het quaad,

Maar 't komt de gpede wil te baat,

Die vluchtende in des vaaders armen,

Sich uyt de wildernis ontwart,

En fchuylt in Godts genaadig hert,

Van licht en liefde, en erbarmen.

Daar fal de leevende fonteyn

,

Een eeuwige verquickingzyn,

Weg ydelhcid, van'taardfcheleeven,
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Wy foeclcen in uw ryk geen ruft

,

Maar zyn op heemei's heylbeluft,

Om naar 't Beloofde land te ftreeven.

Heylig Antwoord.

Zoo iemand dorflet , die, kpometotmi endrinkc. Joh.

7. vers 37. Zoo wie gedroncl»en %al hebben van het

waatcr dat ik, hemgeven %al,die en %alm ecuivigbcyd niet dor*

ften , maar het waater dat i/j hem ^algeeven . ^al in hem wor-

den een Fonteyne van waater>fprwgende tot tnbtt eeuwige lep?

ven, Joh. 4. vers 14.

D - Die
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XIV.

Die anders wil, Hetft flaag verfchü.

Gy
btgeert

f en hekt niet : gy benyd en yvert [ na dingen]
,

ende en&ntfe niet verkrijgen: Gy vecht envo<.rt\rijz >

doch gy en hebt niet om dat gy nieten bid; Gybid , engy
en dntfangt niet , om dat gy quaaiij\bid , op dat *y bet in iuv
we/tuften doorbrengen %oud. Jac, 4. vers 29 %.

Zoo
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Zoojemand achter mj ivilkoomen dleverhochsne hem

[elven. Luc. 9. 23:

Kjtn gefongm worden , op Pfalm 24»

Kik feyt al wat: Bevind fich iet,

In 't midden van een fnelle vliet,

Dat krachtig opwaarts is geneegen

,

In weederwillen van de vloed,

Die ftaadig na beneeden fpoed

,

Zoo heeft hy 't ganfche waater teegen :

Maar houd hy 't weederwillen ftil,

En wil gelyk de vloeying wil

,

Dan is fyn ongemak geneefen*

Dan zal den ganfehen Duytfen Ryn

,

En al fijn dropjes met hem zyn

,

En 't zal als eenen wille, weefen

,

Ach droevig menfchelyk gemoecf

,

Hoe leeft en ftreeft gy teegen vloed

,

En flroom, van 't grooce God'lyk Willen !

Die uwen wille teegen gaat

,

Want hy is goed en gy zyt quaad,

Hoe kan dit anders als verfchillen

!

Al is de breedc en wyde vloed,

Vand'^yndcloofc Godtheyd, goed,

D 4 Noch
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Noch is fy quaad voor uw begeeren

,

Om dat fy eeuwig voor fich gaat

,

En nooy t vereenigt met uw quaad

,

Noch haaren loop niet kan verkeeren.

Maar wild gy noch geluckig zyn

,

Verlaat uw eygenwillig myn

,

Dan zyt gy van de laft ontlaaden

,

De ganfche Godtheyd is umee r

En dry fc u eynd'ling in de Zee

,

Van 't eeuwig leeven vol genaade.

Ach Stroom van alle eeuwigheyd

,

Die nietalsgoetenvrind'lykzyt,

Hoe foeckt gy 't alles mee te fleepen /

Gelyk het ook geluckig word

,

Wat fich in uwe ftrooming ftort

,

En van uw dryving word begreepen.

w
Heylig Antwoord.

iemetmy niet en ir % die is teegen mi, en wie mettny

niet en vergaadert , dieverfirooyt. Matth» ii.y. 30.

TOE.
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T O E-Z A N G:

Toon; Uyt liefde komt groot lcyden.

of j s^ gmg op eenen morgen»

1 f^ odt is een eeuwi% geeven ,

VJEew volle flroom van goed,

Syn liefdedrift tenieeven,

Vloeit weg, met deefe vleet \

Verlaat de waereld en fyn Jcbyn,

En flaal{t bet weeder-ftreeven
,

Uy %ult geluckig *>w.

2 Geluckjg booven maat en
,

Die't God'lyli willen \ieft ,

En alles wil verlaaten
,

Waar door men Godt verliefl.

V Was immers ydzlbeyd en niet
y

Of ft>i 't bier al bejaaten
,

Wat ons de iixiereld biet»

3 Neen oovergoude daagen^

Wy treeden in u zoort
,

Op dat nvyV leeven draaien
,

Door d'opgeflooten poert ,

En ons geen naaberouw dcor-tyaagt >

Maar k eeuwig welbebaagen ,

cJft lees naar acbttr vaagt.

D 5 Een
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XV.

Een qtiaade grond, Een korte ftond.

Eenj^tjiak decfe mijne woeien beord en die plte niet en
doet

,
die %M bj een dwaas Man vergeleekn worden , die

fijntiuys op het [and gebouw* beeft , (prak W™ de ceuwm
wyheyd. Mattk.7.vcrs2^
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Hj z.alop fin h»js leenen , maar hst en ^alnicï htfiaatu

Job. 8. vers ij\

'tVjrebouvv dat niet op Chrifii woorden ftaat y

Als is 't tot een Palleys verheeven,

'ds ydelheyd, Syn fondament is quaad.

En 't zal (Ten eyndelingbegeeven.

Al fat men facht, op een fluweekn ftoel*

En Gouden berg van alle weelden ,

En had van rouw of weedom g£cn gevoel,

Maar al wat fich het hert verbeelden >

En dit gebouw flond op de fchoonfte voet,

Zeer wel belevd en vall verbonden,

Gelyk de geeil van decfe waereld doet,

Door fpirs vernuft en gauwe vonden \

*c Was ydelheyd : Want of het niet door fout,

Van deefe of geerrc quara te leyden,

Die duyfenden op winden zyn betrouwt,

Noch ook door woeflen oorlogs tyden

,

Verteerend vuur, of hooge waater-vloed,

Of op-gefwolle wilde baaren,

Als 't onweer fel en raafende verwoed

De fchatten rooft, die op haar vaaren,

Noch
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Nochis't vergeefs : Zoo kornt'er eyndling toch i

Van middernacht , fnel op gedreeven

,

Een Onweer, fwart, en iwaar, van wee, en Och

!

Welks drygen 't fondament doet beeven.

Sraa vaft , gebouw dat op een fandgrond (laat

,

Hier moeten al uw deelen kraaken

,

Als deefc vlaag op uwe lenden (laat

,

En donderbraakt uyt fynekaaken.

Wat Storm is dit ! zoo byfier en zoo fwart ?

Men placht hem altyd D o o d te heeten.

Ihi) monftèr, vooreen waereldlievend hart,

Wat hebt gy al ter neer-gefmeeten

»

Daar leythetal, opeeneflag, en floot'

Wie wys is , bouwt op Chrifti woorden

,

Zoo heeft fyn huys in eeuwigheyd geen nood,

Wys zynfe , die naa wysheyd hoorden*

Wie iflèr nu dan zoo verflandig niet

,

Ofzoo met blindheyd in-genoomen

,

Die deefen buy niet in 't gemoet en fiet

,

En weet dat hy gewis zal koomen f

Ach armen Menfch ! waarom dan zoo gedaan ?

- Waarom gebouwt op zulcke gronden

Die teegen Dood da Hel niet kunnen liaan

Hier word gy immers (lom gevonden.

Zoo
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Zooniet, zoo niet ; al die fyn heyl begeert

,

Moet op de vafte fteenrots bouwen

,

HoeJefus heeft gewandelc en geleert

,

Dat fal hem eeuwig niet berouwen.

Heylig Antwoord.

De Ryke Menfch (prak : En itfal tot mijn tfeie figgen,

Zielegy hebt veelgoederen , diecpgejccht, ^ijnvoor veeIe

jaaren, neemt rufle» eet, drinfa ~ijtvroolij{ Maar Gade
feydetot hem,gy dwaas , in decfe nacht (al men uw Ziele van
u eyjeben : en 'tgeengy bereyd hebt , wiens [al het %ijn ? Al-

qoo ]_is V met dien\ die hem (elvenfchatten vergaadert en niet

rijl^ en is in Gode* Luc. 1 2. vers. ip. 20 .21

.

Alle?



V O N C K E N
XVI.

Alles beeft fvn mond.
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Aanwerkt de Leelien des velds. Matth. 6. vers 28

,

Han gefongen worden , op Pfalm 24..

iA Is vvy door groene beemden gaan,

Daar veeldèrhande Bloempjes flaan

,

Die tot ons , al iet willen fpreeken

,

Met wit, en blauw, en rood en geel,

Vermengt , befprengc , foo fchoon en eêl

,

Hoe wel , hoe nau , en dicht bekeeken

;

Terwyl zy haaren geeft van geur

,

Door 't aangenaame Lyf, van kleur,

Zoo hert-verquik'lyk van fich geeven

,

En 't windje , veegende oover 't Hof,

Met bloeyfel-reuk, het ruyfend-lof,

Der hooge Poopelaars doet beeven

,

De morgen-Son zoo heer'Jyk blinkt,

En koele dauw van kruydjes drinkt

By \ tuyt'ren , fluyten , fingen , queelen

,

Van 't lugtig vlugtig pluym-gediert

,

Dat tuflehen Aarde en Heemel fwiert,

En door de takjes heen gaatfpeelen;

Dan dencken wy in ons gemoed

:

O Paradys , wat zy t gy foct

!

Om
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Om dat wy hier een blikje fpeuren,

Van d'uytgevloeyde liefdens kracht,

Die als een fpiegel word geacht

,

Op dat wy 't goed , voor 't quaade keuren.

Sy preeken al van haaren Grond

,

Daar alle wecfen uy t ontftond

,

Gelyk , als uyt-geboore krachten

;

Die ons met haar veelvoudigheyd,

Zoo fchoon en wonder uytgebreyd

,

't Onfigtbaar weefen doen betrachten.

In dit gefchep , van Tyd, en Maat

,

Is Lief, en Leed, en Goed, en quaad,

In een vermengt, en uyt-gebooren

;

Maar in den grond der eeuwigheyd,

Is 't eeuwig-duurend onderfcheyd

,

Alsdagh en nacht, van Liefde, en Toorea/

De Duyfternis die Tooien hiet

,

Begrypt het Licht des leevens niet

,

Zoo ook, haar boofe Creatuuren,

Die, met de Hel, verborgen zyn,

Gelyk de Nacht, in Sonnefchyn,

En dat zal eynd'loos eeuwig duuren.

Wat is de wyfe Vaader goed

,

Die met een droom van zoo veel foet,

De
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De menfehen daaglyx komt begieten

,

'tZy datfe vroom , ofgod'loos zyn

,

Syn reegen en fyn Sonnefchyn,

Laat hyfe al te faam genieten.

Vraagt gy , waarom dit zoo gefchiet ?

Godt is de L i e f d e , en anders niet

;

En wylin'tfichtbaa* Al, en Leeven,

Syn liefdens kracht is uyrgevloeit,

En half in deefe waereld bloey t

,

Zoo kan hy niet, als 't goede geeven.

Daarom, öMenfch, wie dat gy zyt,

Befpiegelt u, in deefentyd,

Eer dat den Spiegel word verbrooken 5

Ën uwe Ziel in 't duyfter Naar,

Daar 't Goede nooyt word openbaar,

Van Godt mofl eeuwig zyn verftooken.

Dat is de Hel, en eeuwig quaad,

Daar 't lieve licht nooyt in en gaat,

Valt iemand daar , wie wil hem redden ?

't Is buyten Godt, het eeuwig Goed ,

Bedenkt u dan wat dat gy doet,

Hels lyden , is een onfacht bedde.

Daarom is deefen tyd van Goud

,

Die onfe Ziel den Spiegel houd ,

E Daar
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Daar Goed en quaad fich openbaaren ,

Op dat wy 't befte vatten aan,

Naa Godt, de waare Rylcdom flaan ,

En eeuwig wel, voor quaalyk vaaren.

Heylig Antwoord.

S iet ik heb u beeden voorgeftelt bet leeven f en bét Goede:

endenDoodenbetquaade. Déut. 50. vers if.

T O E-Z A N G.

Toon: Nierea: of 10 Gebooderu

1.

Wy
willen Godt om berte geeven

,

En, treedend aardfcbe met de voet.

Op dat ons 't eeuwig beemsls leeven
*

In plaat: van 't belfcbe quaad ontmoet*

2.

Ach hoe veel fcboonder is bet daagen
,

Van't Somerdaagfe Morgenrood,

AWt nypzn van de Noorder vlaagen,
.

Bjy donck'rz nacht, %oo naar en dood.

ElkfPreek* m preekt van't eerfte weefen

,

Als v.™ haar Moeder , en den $r:nd

TJ'aar uyt fy in 't beginfel reijen
,

Want allïs heeft fyn oopen mand.
Bier
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Bier ftaan wy nu
,
gelyigenooden,

Om aan te vatten wat ons luft ,

Van rechts en lings
1

ons aangebonden
,

Eer
9
t licht des leevens word gebluft.

f.

Zoo laat ons wel enwys'ly^euren^

Het blydegoed , voor 't droevig qua'ad
,

Wil 't ons uyt liifde mag gebeuren
,

£» voorst begeeren copenjlaat.

6.

Vontyn en wortel alhr wee[en >

Brengt gy den regten honger voort
,

Vat alle onluft word geneefen
,

En alles l^omt geijkt het hoort.

Om



*s V O N G K E N
XVII.

Om een beeter.

Werpt van u weg al uw oovcrtreedttige waar doorga oover*

treeden hebt, Ezech. 1 8 . vers 3 1 . Dewylgi upgedaan
hebt dien tudenmenfcb metfin wexekin. Col. ? vers 9.

Laat
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Laat ont dan afleggen de werckgn der dttyfiernis.

Rom. 13. vers i2 t

Otortuyt, uwWaateropderAarde,
Zoo vul ik uwen Kroes met Wyn,

Zeer goet en foet , en hoog van waarde

;

Dat zal uw immers beeter zyn

:

Zoo fpreekt , G odts Liefde ook tot myn

,

En alle ; Dat wy zouden haaten

,

Al wat de waereld roemt en eert

,

Verachten, fmaaden, enverlaaten,

Wat (y bemint en zeer begeert.

Nu hoort , wat ons de wysheyd leert

:

Giet weg de Waereld uyt uw Herte,

Zoo ichenk ik 11 den Heemel in

,

Die baart geen na berouw en fmerte

,

Ach, oovervloed, van groot gewin!

Wegydelheyd, uytonfenfin.

Siet Menfch , wat is den Eys des Heeren ?

Hy heeft geen Menfchen dienfl van doen

,

Maar fyn genaade , is een begeeren

,

Om ons, alskind'ren, optevoên,

Op dat wy 't altydjeugdig groen

,

Genieten in het eeuwig leeven

:

E 3 Hy
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Hy wil maar dat wy wyPlyk zyn,

Een flechter voor een beeter geeven

,

Een dreckig voor een fuyver reyn
a

Een lampje voor een Sonnefcbyn.

Is die noch waardig tooverweegen,

Of neemt men noch bedenckens tyd ?

Op fulck een winft, en groote ieegen

,

Voor 't derven van de ydelheyd,

Die , als een ftroom , daar heenen gleyt

;

De Gulde Poorten ftaan ons oopen,

De goede Vaader nood ons al,

Op wy dat van fyn Goedheyd koopen

,

Den Heemel, voor het jammerdal,

En vaft ftaan, voor een fwaare val.

Ach Vaader.' dat wy u beminnen,

En tot een balfemende kracht

In'tilrenge leevens-vuur gewinnen,

Die haar geftalten zoo verfacht

,

Dat fy , van vreugde, eeuwig laght,

En opflygt, in een jubileeren,

Met lof gefang en dankbaarheyd

,

Om'tfchoon der vreugde te vermeeren,
In'tHerte van uw Majefteyt,

Doord'eeuw'ge diepte uyt-gebreyd.

Jaa
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Jaa Vaader laat ons dat gebeuren

,

Wy willen 't , en gy wilt het ook

,

Wys zynfe , die voor damp en rook

Dat fchoone licht des leevens keuren.

Heylig Antwoord.

Een goede , neergedrukte , en gefcbudde , en ooverloopende

maate galmen in uwen [cbovtgeevw. Luc. 6. vers 38

E 4 Hoe



7* V O N C K E N

XVIII.

Hoe onbedacht!

En meel ^y niet dat de vrindjebap der waeretd *m vyand-

fcbap üodts is l Zoo nvj'e dan een vriend der waereld wil

^yw> die wurd eenvjandGodes geftcit, Jac 4. vers 4#

7,?t
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Zyt nuchteren en waakt, i Petr. 5. vers 8.

jq.1 fachtjes Menfch , zoo lullig niet in \ leeven

,

Ofweelde,uw kroes,met oovervloed, beichenkt,

Gyzyt, helaas! met groot gevaar omgeeven,

Het is hier niet zoo veylig , alsgy denkt.

Daar treet'er een, vanachter, op uw hielen

Tebyfternaar, en doncker van gtfigt

,

Zeer Monftereus , voor waereldlyke Zielen

,

Dat alle baa, enleclyk, voor hem fwigt.

Wat meer? noch veel; noch veel, die haar verblyden

In uw verderf, en loeren op uw quaad

,

Terwyl fy u by haaren teugel leyden

,

Opdat gy, vlug, opquaade weegen gaat.

Nu ftaat eens (lil ; Raapt uw gedachten tTatfBen

,

Al ver genoeg, al ver genoeg van huys

:

Gy zyt een menfch , en zoud u reed'iyk fchaamen

,

Omringt te zyn , met zulk een bels gefpuys.

Sy blyven wel vooruw gefigt verhoolen

,

Als dun gefpens , en guych'len om u heen

,

Maar haar bedrog , doet u elendig dooien,

Rampfaalig kind , helaas ! waar wil dit heen !

E 5 Waar
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Waar wil dit heen ? Dit bly zal droevig Enden 1

Maar 't is noch tyd; fiet , met bedaardheyd om

,

Hy is u naa , die dreygt met groote Elende

,

En u verflenft gelyk een beemde-Blom.

Nu zyt gy mooy , en fierlyk uytgeftreeken

,

En dunkt u wel het fchoonfle kind te zyn

,

Maar dit verguld wil jammerlykverbleeken,

Als 't ooverdek van ydelheyd en fchyn

,

Door uw Gevolg , aan 't Eynd , word afgenoomen.

Hoe zoo? Want aars.? alsleelykheyd envuyl,

Affchutv'lyk graau en fwart,om vo or te fchromen

,

Gedompelt in een diepe modder-kuyl.

Hier zoud gy wel een aardfchen Engel fchynen.

Maar 't Monfter dat daar in verhoolen legt

,

Word openbaar , als 't masker zal verdwynen

,

O wee» owach/ dieuytval was te flecht /

Zoo nietioch neenjtreed uyt den kring der boofen

Vlucht van 't verderf,het jammer word te groor .

Al is de weg , zoo fraay beftrooyt met roofen

,

't Is ydelheyd , zy ruyken na de dood.

Wy nooden u , om onze weg te minnen

,

OSufter, komt, geeft ons nu eens de hand,

Treed aan, treed aan, word onze fpeelnootinne

,

In 't ooverfejioon en 2&alig vaader-land-

Hey-
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Heylig Antwoord.

Zoo onderwerpt u dan God : "wcederftaat den duivel en by

\ai van u "vlieden, Naakf tot God, en by \al tot u
naaien, Jac,4» vers 7* 8.

Het



76 V O N G K E N
XIX.

Het beft, Op 't left,

Enaedaar yn Heemelfche lighaamen m daar &n aardfehe
tghaamen: maar een andere is de heerlytyeyd derbee-

Me/Jcbe y en een ander der aardjeke. i Cor. i J. vers 40.

Maar
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Maar u>y hebben deefe Schat in aarde vaaten.

2 Cor. 4. vers 7.

Een houte kroes, vsrvult, met roode wyn 5

Verdonckert , en verbergt het fchoone ,

Maar geeft dat Nat, een Vat van Criftally n,

Zoo zal *t fyn zierlykheyd vertoonen ,

Noch meer,als't licht fyn glans daar ook toe doet

j

Zoo is de Ziel in 't aardfche vlees en bloed*

Al is fy rood , ofgeel van deugden-goud

,

Haar fchoonheyd is voor 't oog verhoolen

,

In 't groove lyf , als in een kroes van hout

,

Dit doet het menfch'lyk oordeel dooien

,

Dat op de glans van deefe waereld bouwt

,

De vroome zyn als and're , krom en oud

.

Maar als eerlang het aarden vat verbreekt

,

En dat het oover word gedreeven

,

Uyt deefe kroes , daar fy verhoolen fteekt

,

In 't heylig faalig vreugde-lecven

,

En dry ft in 't Vat van heemeis Criftallyn

,

Dan blinkt haar deugd gelyk de fonne-fchyn.

't Is beeterhier voor flecht en regt te gaan

,

En 't hert met deugden te verryken,
Als
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Als had men hier een koonings mantel aan

,

Daar 's Waerels oog op quam te kyken

,

Wy achten 't mooy en Zierfe] waard en hoog

,

Dat koft'lyk is in 's Bruygoms heylig oog.

Al wat hier blinkt , en trots in hoogmoed praalt,

Het is gering en kleyn van waarde

,

Wanneer de Dood , den eefel 't mooy afhaalt ,

Daar ley t het al in ftofen aarde.

Dan is, helaas» 't inwendig leeven bloot,

In plaats van wyn , als waater uyr de floot
1

ÜJefus.' kracht, die altyd woni'ren doet,

Gereetom 't krancken te geneefen

,

Wy nooden u te gaft in ons gemoed

,

Laat uw genaade met ons vveefen

,

Op dat door u, hetwaater, in ons hert,

Tot goede wyn, van deugd, verandert werd.

Hey



der LIEFDE JESU.

Heylig Antwoord.

aAr is een Natuurlyk ligkaam , en daar is een geeftely,^

^ lichaam, i Cor. if'44» Doch bet geefle/yfa en is met
eerfl, maar het natuurlyke, daar naa betreefle/y^e. v. 4<j,

Dan gullen de rechtvaardige blinckengely\dz Son , in f
t j^c-

ningrykebaars Vaaders, Matth. 1 3. vers 45

,

D

Hfcc



V O N G K E N
XX.

Het mag geen qtfaad.

aat myde tvaatervioed niet ooverftroomen, en laat de

, diepte my niet verjlindcn, Pfalm <*9. vers 3*»

De
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Be Heere bewaart alle de geene die hem liefhebbi

Pfalm 145. vers 20.

Kjn geJongen worden op, O Saalig heilig Bethlebcm.

J\l bruyfr. de wilde leevens Zee

,

Daarwy, in vlees en bloed, opvaren,

Wy hebben onfen Jefus mee

,

Die zal ons fcheepje wel bewaaren.

Hy fprak wel eer een enckel woord

,

En ftraften we'er en woede winden,

Sy waaren (til en fweegen voort

,

Syn Liefde kan de Tooren binden.

Laat hobben tobben wai'er wil

,

Laat ruyfTen alle norilè vlaagen

,

Naa onwe'er word bet wel eens ftilj

Wy willen 't met den Meeder waagen,

Al is den afgrond zeer ontdek

,

En gaapt , om 'c leeven te verdrincken

,

Zoo lang als ]efus ons verfellt,

En hebben wy geen nood van fincken,

Hy is getrouw in alle nood

,

En zal ons fcheepje niet begeeven

,

Maar voeren oover hel en dood

,

Aan d'o^ver van het eeuwig leeven,

F Stee
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Steek af, in Zee, van 't vreemde land

,

Daar Vlees en bloed wel is gebooren

,

Maar 't is een fchraale en dorre ftrand,

D aar wy geheel niet t'huys en hooren.

Aan d'ooverzyde van dit Meer,

Is 't Vaaderland van ruft en vrede,

Al tobt het fcheepjen op en neer,

Gy hebt de goede Jefus meede

,

Die zal het ftieren daar het hoort

,

En brengen in behouden haaven.

Die zoo niet wil, moet echter voort,

Op 's leevens Zee , met ftaadig flaaven

,

En yd'le onruft, voor en naar,

Beftormt van vlees'lykheyd en fonde ,

In eeuwig prykel en gevaar

,

Van jammerlyk te zyn verflonde

,

In d'eeuwige afgrond fonder grond:

Wie kan de diepe (incker houden ?

Of redden uyt der hellen mond

,

Die op fyn eygen zelfs betrouden

!

En of hy lang op deefe Zee,

Van 't haaft verdwynend figtbaar leeven *,

Had ftroom en we'er, en winden mee,

En vvierd voorfpoedig voon-gedreeven ;

Helaas J
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Hekasj wat zou 't ten laatften zyn?

Wanneer den ftorm des doods gekoomen

,

Gebied, dat alle hulp verdwyn,

En alle trooft word weg genoomen:

Daar (inkt het fcheepje droevig heen

,

En haalt fyn hoogde topjen onder,

Dat gifleren zoo voorfpoedig fcheen,

Word nu een zeer vervaarlyk wonder.

Ach neen, dat niemand fulx gebeur s

Men is wel wys in aardfe dingen,

En (laat fyn tyd'lyk leeven veur,

T)Qe(e oovei vaart is niet geringe:

Men laade Jefus in fyn (chip,

Die kan de barre Zee gebieden,

En hoeden ons voor fand en klip,

Zoo zal geen ondergang gefebieden.

Ach bloeders, van myn 's vaaders huys,

Laat Jefus met uw fcheepje vaaren

,

Wy faagen u zoo gaaren t'huys,

Op dat wy tTaamen vroolyk waaren,

Van deefe groote reys der tyd,

In't Vaadcrland der ceuwigheyd.

D
Heyüg Antwoord.

e Heere \al u bewaaren van alle quaad : uwe Ziek %*i

Jjy bewaaren. Ffalm iv%, vers 7,

F 2, Dies
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XXL

Dies te verder.

Want onje lichte wr&ruckinge , dit %esr baafi voortf

[Zaat] -> tvcrkfom een gantfcb qeer uitneemend eeuwig

•ewigte der ietrïjfyeyd. z Cor. 4. vers 1 7.
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De Heere is myn helper. Hebr. 1 3. vers 9.

JTloe felder achter uyt gctoogen,

Hoe fnelder naar het doel gevloogen:

Dies , of de vyand woelt en trekt

,

En maakt veel ftryds en Zielen-fmerte,

Te meerder dringt men God na'cHerte,

Zoo dat fyn quaad ons goed verwekt.

Wy willen voort , wie zou ons binden ,

Ter plaats daar wy geen ruft en vinden ?

Ach'. Doelwit, van ons Zielen-oog.'

Wat doen wy meenig diepe luchten,

Naar uw genaade en liefde vlugten ;

Gefchooten van des herten-boog!

Al zyn wy vreemd in deefen lande,

Vertuyt met vaft gevlogte banden,

Aan 't grof verduyftert vlees en bloed,

Noch gaan wy voort , met onfe finnen ,

Naar hem, die wy in 't hert beminnen,

Den Bruydegom van ons gemoed.

Daar zyn verfcheyde lievelingen,

Elk poogt en oogt naa fyne dingen,

F 3 Daar
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Daar 't fchatje leyt, daar woont het hcrt 3

En daar wy lieven is ons leeven

,

En doelwit daar de finnen fti eeven ,

Tot dat'et wel getroffen werd.

Ach/ Ziden-fchat van groote waarde

ï

Al woonen wy, in 't vlees, op aarde,

Gy trekt het leeven, daar gy zyt,

En laat ons in het vlees niet ruften

,

Op dat wy , met verheeve luften ?

Staag doelen naa de eeuwigheyd.

Heylig Antwoord,

Snedig is deMan die verfoeckinge verdraagt t Want aïsby

beproeft ^al^eweeft %yn, %oo %al hy dz krooncdes leeven?

ontfangen, welcke de Heere belooft die gecne die hem lief-

hebben, Jac. i, vers II.

TOE.
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T O E-Z A N G,

Toon- O zaalig heylig Bethlehem.

1.

IJfw foomer-vlaagje doet geen quaad,
\ Al valt het needzr > onder-reegen

,

Wanneer men naa fin oogwit gaat
Zoo diep in bert, en Ziei geieegen.

2.

Wie is geruft* op 't vreemde fad,
Tot aan den lAvond uyt te ruften ?

Eer by fijn weg ten eynde trad >

Vat %al geen wyje Reyjer tuften.

Behouden Vhup > of by fin vrind,

Laat afge(looftbeyd achter weege
y

Als by fich in de ruft bevind,

J^an by dte moeyten yoel verveegen,

4-

Of %oo by daar nog aan gedenkt,

liet is tot fijnen meerder vreugde

,

Die't beyl van ruft Jyn voedfel brengt

,

Voorleeden leed , doet goed en deugde.

f.
Wat %al

9
teen groote weelde %yn,

Ve Pelgroms-weg te oovzrdencken

!

Bedaagt van s Heemels Sonnefcbyn
,

Daar ons geen moeyten meer %al fyencj^enl

F 4 Het
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XXII,

Het lceven (prooi > Uyt Chrifti dood,

Waarom xytgy rood aan uw gewaad > en uw Veedren a't
cetwdis mde wynwfle treed ? Jefai. 03. vers 2.

Myn
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Mjn lief[te is blanke en rood. Cant.5» vers 10.

A 1 is 't een doorne , fel in h fteeken

,

Daar (Ich de teed're hand voor wachc

,

Noch komt'er een verborgen kracht

,

Zoo aangenaam , uy t voort te breeken

,

Van kleur en geur zoo hoog enfchoon,

Datfyvanduyfendfpand de kroon.

Ach Roosje , dat zoo foet in x ruyken

,

Met fchoon bedouwde b laatjes gloey t ,
f

Ofgy op fcherpe doornen groeyt

,

Gy zy t het waardig om te pluyken >

Wy lieven u voor allen , 't meeft

,

Uw foete reuk verquikt den'geeft.

Noch doet gy ons gemoed betrachten

,

Hoe , eertyds , op een fchraalen oord

,

De lydens-doornen bragten voort

,

Bloed-roofen , hoog van verf en krachten,

Zoo aangenaam zoo fchoon en groot

,

Dat fy verfchrikten hel en dood.

Hoc was dat Bloempje doch gcheeten ?

Zoo hoog en majefteyts , van kleur,

F 5 Zoo
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Zoo ryk en vol, van balflem-geur,

Of mag men dat gcheym niet weeten ?

Syn Naam is Wonderbaar, en fchoon

;

't Was Godt , en Menfch in een Persoon ,

't Gekruyfte Lam , met zoo veel wonden /

Ach onfer Zielen-Bruydegom

,

En alderichoonile Roofeboom

,

Zeo goed en foet voor dood en fonden

!

Hier was de liefde fonder maat

,

Hy dee veel goed , en lee veel quaad.

De handen die de Seeg'ning deeden,

Rondom fich heen aan alle kant ,

De voeten die 't verwoefte land 9

Verkondigen , de Ikve vreede,

Van eyndloos heyl en eeuwig goed

,

Zy droopen all, van heylsg bloed.

Bloedroode roofen , waard te minnen
, ]

Gezypeld uyt de doorne kroon

,

Zoo heylig en zoo heemels fchoon

,

Uw Soet kon 't helfche Suüt verwinnen

,

Dat fich in Ad3ms Ziel ontftak

,

Doe hy Hch van Godts liefde brak.

Dit was de Bloem, uyt 's Vaaders Herte ,

Syn alderdiepfte liefdens-kracht

,
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In Jefus naame voortgebragt

,

Die uyt de doorne-boom , van fmerte,

Sich oopende, en bloeyden voort,

Dat hel en duyvel wierd verftoort,

Ach roofebloed, uyt heylig weefen,

Valt, met uw heemelfe Tinctuur,

In myn verduyfterd Zielen vuur,

Op dat haar krankhcyd word geneefen

,

En fy, helaas! zoo zeer verbleekt,

Nu weeder 't gulde hooft op fteekr.

Ach Roos van Saaron.' myn beminde,

Myn Tortelduyf, myn fchoonite lief,

Die ik , in myn gemoed , verhief,

Hoe luft het my u recht te vinden /

Nu fucht ik noch in 't wilde woud

,

Gelyk een Duyf, op 't dorre hout.

Daar zynder veel die my belaagen

,

En zeer misgunnen 't heemels goed,

Dat ik verüuyt in myn gemoed,

En Toeken my de buy 1 1 ontjaagen

,

Van jaar op jaar, en dag, op dag,

Dat baart in my , zoo meenig Ach

,

Ach Godt, myn lief myn oover fchoone,

Ik hou aan u , houd gy aan my
Dit
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Die keven gaat wel haafl voorby,

Dan hoop ik in uw Hert te woonen.

Ik in het uwe, en gy in'tmyn,

Dan zullen wy vereenigt zyn.

Ö Roofe-boom , vol fchoonc Bloemen

!

Wie kan uw heerlykheyd volroemen

!

i

Heylig Antwoord.

4 hen eenI{pofe van Saron > een Leelie derdaalen* Can.
2. vers i

.

T O E-Z A N G.

Toon: O Kcrsnagt

I.

oe Godt t in 't vleet ficb oopenhaardc
,

Wat 'tfcboonfle Paereltjen op aarde :

• Swyg flil al wat van wonder roemt
;

Wie kan dat grootjie wonder Jpreet^cn*

\\itr moet de Son, en Maan verbleel\en\

En alles wat'er iczrd genoemt.

z.

V:el Kroningen , en veel Propbzcten
,

Met uytgejhec^te hoop befèeten ,

Be(aa%en gaaren deefen dag.

O Mcnfcben , die op d' aarde woonden
,

Vjeficb den Schepper Mcnfciïlyk > toonden
y

Wat was 'teen wonder dat gy fa£.
Vaar

D
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Daar oover laat fich imand boeren

;

Het geen dat quant tot onfe ooren >

En dat \vy faagen , met om Oog ;

En taften, met onje eyge banden',

Zoo fpral( by , die van liefde brande,

ln'tfVOQRD des lesvem , fchoonen boog,

4"

foa Vrind boe %oud gy anders [eggen *

Gy placht op fyne borfl te leggen',

Dien allerkoftelyl^jien borft 1

O ! ach ! boe word de geeft ontkomen l

En V vaneden Zklen.vuur ontflooken ,

In d'allerfcboonfte fefus-dorft.

S-

%aa \te^us \ lief, myn ooverfeboone
,

Het lujl ons dicht by u te woonen ;

En ofgy niet op aarde ^yf,

Noch woont gy ens met in de verte

Maar, door 't GeUof, in onfe herten
}

Gelooft 37 Goit %
in Eewwigheyd.

Daar
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XXIII.

Daar leeven is, is hoop.

G enaadig en barmbertig is de Heere . lankmoedig en grost

van goedemerentbejd. Pialm 145. vers 8.

Smaadt
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Smaakt ^ en liet dat de Heere goed is.

Pfalra 34. vers 9

Kan gefangen kirden op Pfalm $7.

'tVj'ekrookte riet en zal hy niet verbreeken

,

Noch 't rookend pit , aal hy , niet bluffen uyt

:

O leevens licht < Om 't voncken aan te (teeken

,

Wat zuyfl gy foet, en heeraels van geluyd!

Komt al tot my , belaften , en belaaden

;

Zoo valt een dauw, van melk, en hoanig-raad:

HywiMèalverquikken, enverfaaden,

Die Over't Hert , van 't Godt-begeeren flaat-

Wat hoorden fy , giq waater uyt haar oogen

,

Als tot een bad , der heyPgevoeten nam ?

Die fy , met hair ontmoedigquam te droogen

,

Haar fchuld verfmolt , inJefus liefde-vlam.

Hebt goede moet, kleyn vonkje, vanBegeeren,

Dat fich naaGodt , en fyn genaade {trekt

;

Uw glimmen, is een liefden, kracht des Heeren,
Door fyn genaade , in uw gemoed verwekt.

Wie feyt'er neen * Om't vonkjen uyt te dooven

;

Het is te laat , uw Sonden zyn te groot ?

Hy gaa voorby ; men lal hem niet gelooven j

Het is hem niet, die ons fyn liefde bood.

Al
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Al water drygt, tottwyffel, en vertzaagen $

Wy leggen neen > dat is den Vaader niet

:

MaarWat ons lokt , en trekt, ma Godts bchaagen*

Dat is fyn hand , die ons fyn hulpe bied.

Neen Zielen vonk , laat niemand u verfchricken

;

Godt is de Liefde , en 't enckel , zimpel Goed •

Waar zoüd hy u , mee dooven ofverfticken ?

Al wat hy heeft , is lief'lykheyd en foet

,

Saay t gy maar j Ach'.en Och! myn God !myn leeven'

Myn hooplmyn heyl ! myn trooft,en toe- verlaat

!

Het zal een oogft , van goede vruchten geeven ,

Want fyn genaa', door-feegent zulcken faad.

SintJan, gyhebtdeLieffte fchoon befchreven

!

Zeer hoogen diep, uyt een verklaarden Geeft,

Door hey lig vuur, in 't Liefden-Punt verheeven

Wyl gy ook zyt , het lieve kind gewceft :

Godt een Licht : dat fchek door onfe Ooren ;

En klinkt in 'c Hert, gelykeenEng'len Toon:

Taa liefden kind j ons luft noch meer te hooren >

Godt is een Licht, volkoomen klaar en fchoon:

In 't welcke ,
gantsgeen Duyftcr word gevonden:

Dat'sfondervlek: Haleluja, myn Liet!

ZooblyfthetSwart, in't eeuwigWit verflonden;

Een Son , die fich , van eeuvvigheyd verhief

:

Myn



der L I E F D E J E S U. 9?

Myn Son,myn Liefjdie't duyftcr doet verdwynen!

Gaat op, in 't Hart, ö Zielen bruydegom

!

Om myn gemoed met klaarheyd door te fcbynen

,

TLn fpreyd aw licht in 's levens circkel om.

Wat noch al meer ? borftlggers , Godts beminde •

Noch hoog,en fchoonlnoch veeUnoch over veel!

Hyfeyde^ Godt is Liefde: diehemvinde,

Groot is de fchat, hoogwaardig is haar deel.

Godt is een licht, en Liefde : fchoon, om hooien ?

Die met zynZiel, in 't Licht der Liefde blyft*

Die blyft in Godt , en is uy t Godt geboren

,

Gclyk het kint der liefde , lief'lyk fchryft.

Heylig Antwoord.

Want den Soonedes Menfcben en ir niet ^el^omcn om 4et
tmnfchen Zielen te verderven, maar om te behouden,

Luc 1?. vers s&

Spyü
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XXIV.

Spys na den Honger.

Aller Ogen wachten op u: engygeeft benharcfpifcffyner
tyd* Gy doet uwe hand open en verfadigt al wat daar

l.cji[nauw]wel6ehaagen, Pialm. 145", vers if, 16.

Ver-
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Verfadinge der vreugden is by u%v aan^eficht ,

P/alm. 16. vers 11.

Een ider foekt na zyns gelyken,

Elk leven, neemt en eet zynbroodt

,

Van , daar zyn leevens krachten ryken

,

De Moeder , daar hy uyt omfproot

;

Soo ook, ons fichtbaar aartfe leven,

Een klyne waereld, in zyn maat

,

En kindt, van'tgroote voort gedreeven*

Uyt wiens Materi 't cok beftaat*

Het Maagfe, Magineets begeren

,

Treckt uyt den grooten Moeder aan

,

Op dat het leven heeft te teeren

,

En in zyn weefen mag beftaan :

Dat'sgoedt, en wel, en wy bedancken*

De hoogde, die het alles geeft,

Den wortel aller (lam en rancken,

Uyt wien dat alles 't weefen heeft i

Soo ifler noch een ander leven

,

Dat in het leeven deefer tydt ,

Met Elementen ftof omgeeven

,

Als in een kas , verborgen lydt

:

G z
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Dat hongerde ook na zyne Moeder ,

Gelyk een Deel , van 'c ewig A l ,

Den grooten aller dingen voeder,

Dieewig was, en blyven fel.

Dat tracht fich dieper uyt te ftrecken

,

Wat d'aarde geeft , is hem geen broodt

,

Hy foekt een wefen aan te trecken

,

Van 't wefen , daar hy uyt onefproot.

Godt is zyn waereld , en het wefen,

.

Voor zyn begeerende Machneet

,

Dat zynen honger kan geneefen

,

Wanneer hyftadig van hem eet.

Metfuchten, bidden, endefmeeken,

Vandach, opdach, en jaar, op jaar,

In liefde , aandacht onbefweeken

,

Aan defen tafe 1 , voor en naar

.

O Godt! ó Broodt, van 't geeft'lyk leven,

Maakt gy derZielen maag gefont

,

Om rechte honger luft te geeven

,

Tot opening, van 's harten mondt j

Op dat wy drincken ende eeten

,

Inwendig watten tot uw beeldt

,

Dat met uw gr eden geeft befeeten

,

Voor 't vadertyke aanficht fpeeldc.

Ge-
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Gelyk een Kindt , uyt u gebooren

,

Om 't eeuwig vreden woord te hooren.

Heylig Antwoord.

alig [?y«] die hongeren en dorften [na] de geregtigbeyt;

^ wam ^yfullen t er'fadigt worden. Matth. $. verso.

G 5 Niet
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XXV.

Niet Tonder hoop.

H ebt gy dien gcfien > die mijn Zcelen liej beeft. Can,
3. vers j.

Uk
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Ickjal hem foecken die myn Ziele lief heeft,

Can. 3. vers 2.

\jrelyk een Tortelduyf, in 't woud,

Die zyne Weerga heeft verlooren

,

In eenfaamhey t , op \ dorre hout

,

Zyn toon van treurigheyt laat hooien;

Soo fweeft de Ziel , als vreemdeling

,

En acht, en tracht naa haar beminde,

Die haar in Adams val ontging ,

Of zy 't verlooren weer mocht vinden.

Wat fuyft: en rayuYer meenig vla^g

,

In 't wilde woudt, van'taanfe leven!

Hoe dwaalt zy om' nu hoog, ó*n laag.

En wil geen moet verloore geeven.

Ach Bruyd , of Bruygom , van de Ziel

!

Wat moet zy ver zyn uyt gevloogen

,

Toen haar die reyne luft ontviel

,

Soo grof en jammerlyk bedrogen!

Wat moet zy ver verfworven zyn,

In'tdoncker bos, vol wilde boomen

Befchaduwt, voor de fonnefchyn,

Soo naer, en fwaar, oraxuyt te komen!

G 4 O Tor-
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O Tortelduyfje houdt maar aan,

Gy fult uw Weerga noch wel vinden,

Het fal uw foecken niet ontgaan,

Hy foeck u ook , als zyn beminde.

Al loerdtden Adelaar in 't woudt,

Beluft om duyve vlees te kluyven

,

Soogyua^n de liefde houdt,

I-Iy fal uw veertjes niet verftuyven.

Een wachter heeft u in het oog,

Zyn liefde fal u wel bewaaren

,

Of 't fcheen dat gy alleenig vloog

,

In 't wilde woudt , van veel gevaaren ?

Gyfyt nochtans fooeenfaam niet,

Daar fynderveel dieu beminnen,

Of gyfe niet voor ogen fiet

,

Zy houden u voor haar vrindinne

:

Behalvenhem, daar gy't op munt,

Door wien 9 zy u , haar dienft verkenen

,

Den goeden Je fus, 't hoogde punt,

Die gy , en wy , in 't foecken meenen.

De wachter Ifraels fluymert niet

:

Zyn liefden oog fal op ons waaken

,

Tot wy ontvlogen al 't verdriet

,

In 't overheyligveyligraaken

:

Om
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Om weder zyn vrindin te zyn

,

En fpeelgenoodt ,
gelyktevooren,

Eerwy, door'teygenwüligmyn,

DiefchooneBruydegom verlooren.

OTortelduyfje, houdt maar aan,

Gy fult uw weerga noch wel vinden f

Hyfoektuwook, als zyn beminde.

Hoe foudc gy dan malkaar ontgaan ?

Heylig Antwoordt

iddet , en ufalgzgiven worden*, freest, enfy (uit ?iw-

^den\ klo??ct, e* ufal opengedaan worden. Want een

yegelickdiebidt , dieontfanni en dn joec'-'j , die vindt , en

die /(topt > dien [al opengedaan worden. Matth. 7. 7, 8.

B

G 7 Dio
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XXVI.
Dromen is bedroch.

D emsnfche is de ydclheyt gelyk ' %ijn dagen %ijn a's een

vwtygaande Jcbaduiïe, Pfalm. J 4.4- vers 4.

Soon
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Soo en laat cns dan nietjlnpen ^efy^als de anderen.

1 Thefl. 5. vers 6.

W at is het wonderbaar ƒ Och harm !

Strack was ick ryk, nu ben ick arm.

My droomde, van veel mooys, en weelde:

Ick was een groot, aanfienlyk man

,

En had een Konings kleding an

,

Bvial , vvat fich het hart verbeelden.

Als vlaag, by vlaag, was myn gewin.
De welvaart vloeyden tot my in

,

3k Was vrolyk , met myn ry ke vrinden y

Myn landt was breedr , myn Gaarden wydr,

By allerley vermaaklykhcyt,

En had veel boden , die my dienden.

Men noemdemy geftadig , Heer

,

Elck ftreek , en boog fich voor my neer.

Myn woon paleys hadt gülde falen

:

Ick fat op felp y 't was ; knechten dien :

Myn Eyi're kift , was wel voorfien

,

Een put te diep, om leeg te halen.

't Was alles heer'lyk , wat ick fach

,

Met wierd ick wacker ; daar ick lach

:

In 't ftof '

y befoeteld , en vergeeten y

Een arm, elendig, kreupel man;
Noch geldt, nochbroodr, noch kleed'ren an,

Veracht 5 verfchooven , envcifmeeten.

O Bedel-
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O Bed elman , wat preekt ghy fterck ƒ

Ghy waercld'lingkomt hier te kerck

,

Ofghy uyt uwen droom macht raaken
y

Daarin ghy diep verfluymert leydt

,

En maalde en dvvaaldt in ydelheydt

,

Eer u gebeurdt , een droevig vvaaken.

Wantfïet; alilaaptmennoch foo vaft,

En gaat in ydelheydt te gaft

,

En droomt van alle moye dingen

,

Die h oog begcerdt , en 't harte Iuft

,

Zeer mackPyk , vrolyk en geruft

;

Daar alle weelde 't hart omringen y

De ftareke doodt ftem roept foo luyt

;

De Geeft ontwaakt ; de Droom is uyt:

Men leydt ontbloot, van alle deugden:

O noodt! Oovernaarennoodt

,

W at is uw armoet fwaar en groot

!

Wat helpt een yd'le droom, van vreugde?

Wordt wacker , al die flaap'rig fyt

,

En waakt in defe gulden tydt

,

Van opgefloote hemels deuren y

Waar doormen langs de weg van deugde

,

Gaat in, tot eyndloofevreugdt

;

In eeuwigheyt > bevrydt voor treuren.

Die 't oog van 't innerlyk gemoedt
In heyl'ge aandacht open doet,

En wandelt op des Heeren wegen

,

Verfmaadt de vreugd , van korten duur

,

Wanneer hy komt aan ftervens uur

,

Soo
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Soo valt op hem een groote fegen.

Zyn geeft ontwaakt uy t dele tydt

,

In t eynd'loos goedt , der ewigheyr.

De iangite^v ervaart is te kiefen.

Een droom, van weelde, is weynig waard:
Wie fich een Hemel maakt , op aardt ?

Die moetfe , eyndeling verliefen.

Al wat voorby gaat en vervliegt

,

Dat is het waare wefen niet :

Watewig vaft ftaat , Tonder wancken ,

.

Is waardig dat men 't lieft en mindt

,

Beoogt, betracht, enfoeckten vindt,

Wie 't haagt , en waageft , fal 't fich bedancken.

Achjefus! heyligZiclen licht,

Schyntonsgeftaadigin 't gcficht,

Op dat wy wacker zyn , en waken

,

En niet in 'c logge vlees , en bloede

,

Bedomt , en duyfter van gemoedt

,

In flaap noch Üuymering geraaken.

Heylig Antwoord.

Want wanneer [y fulhn fe*$en , het ij vrede, en funder

gevaar : dan fal ten baaftig verderf laar overkomen,

iThefli 5. vers, 3.

Schyn
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XXVII.
Schyn bedriegt.

Doet aan de gehele wapenrufttzeGodtf op dat ghy kimnet

ftaen tegen de liftige omleidingen des Duyvels. Eph.
6. vers. ii.

Ge-
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IGcljk^de Slanke Evaa door hare arghliftigheyt bc-
,

droogen heeft. 2. Cor. 1 1 . g.

V_y .' ftomme visje, waart gy wys,

Hoe fou den Hengelaar (laan kyken

'

Die u beloert , zyn maag tot fpys

,

Gy foudt zyn fchyn goedt wel ontftryken.

Hy fieldt iïchfeer bekoorlyk aan ,

En toond hem goed en mild , in 't ge ven ;

Maar 't is uyt loos bedrog, gedaan,

En 't koft uw befte lyf, en leven.

Wift gy de n Angel in het aas

,

Dat beetje fou u niet bekooren

,

Maar door onnofelheyt , helaas 1

Gaat gy , elendiglyk verlooren.

Maar ach ! waart gy het noch alleen

,

Soo onvoorfichtig , in'tvergaapcn.

En droevig lot, het ging noch heen

,

Om dat gy tyd'lykfyt gefchaapen :

Maar die verft andt en wysheyt heeft.

En laatfich foo door 't aas beloeren

,

Dat imand hem bedrieg'lyk geeft

,

Dat is elendig flecht vervoeren

!

Den
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Den grooten Henglaar gaat opbuyt

,

Langs d'oever van het menfch'lyk leven

,

En werpt zyn Helfchen Angel uyt

,

Met fchyn van goed en foet omgeven.

Wat hapt, en fnapt'er menig Ziel,

Naa 't aas , van eydelheyt en weelde

,

Dat hem voor zyn begeerte viel

,

DoorOogen, ooren, en verbeelden

!

Den Vifler doet het cierlyk voor

,

En weet den weerhaak toe te winden

,

Op dat hy toch het hart bekoor

,

Om 't Ewig leeven te verflinden,

Datiselendig, enbedroeft!

Van 't quaadt des Angels wel te weeten

,

Een van 't gevaar , die 't lockaas proeft

,

En noch te gapen , en te eeten

!

Het visje weet zyn onheyl niet,

Wy Tt Hom en dom in fulcke faaken

,

Onnofel komt in zyn verdriet

,

En aan zyn levens eynd te raaken

:

Maar 't leven uyt de ewigheyt

,

Begaaft, met licht, verftandt, enGnnen,

Tot waare wyshey t , en beleyt

,

Om 't ewig Goed , voor 't quaad te winnen

,

Die
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Die 't met fyn Geelt begrypen kan,

Door leering, fpreeken, en vermaanen.

Niet meer een kind , maar Vrou , ofMan ,

Genoo^igt op des heemels baanen

,

Gewaarichouwt , voor een fcherpe haak

,

Van droevig quaad en eeuwig lyden,

Verborgen in het aards vermaak

,

Van weelde, welluft, en verblyden?

Dat die fich noch verlocken laat,

Door voorgeftelde beufelingen,

Dat is te droevig, en te quaad/

Eens Menfchen Ziel is niet geringe

!

Betrouw den loofen Heng laar niet,

O menfch! te groot, om kleyn te agten

Of gy't verderf niet voelt en fiet,

Als 't raakt en haakt , komt wee en klagten

,

Hy is voorfïgtig van gemoed,

Die Oogt, en poogt naa heemels goed,

i

Heylig Antwoord.

[F\ en duyvel] die was een Menfchen mmder van den be-
\_Jpnnen ,

ende en is in de waarbcyd nietjlaande zeblce-
•ven: wantsen waarheid en is m hem. Wanneer hy dé
teugen Jpreek* > ^oo [preekt hy unfincyven; Want fa is een
leugenaar , ende Vaader der felver [lcu*en], Joan. 8,44

H *

'ris
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XXVIII.
't Is Wonder.

OUeere wat is de Menfche^ dat& hem kend> hetend

desmenfcben, dat& bet acbtetï Pfclm. M+. vers 3.

Siet de Heemelenjaa de Heemel der heemtien en gouden u niet

èegnperii % Par» 6. vers 1 S.

Sun
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Syn Grootbeyd is ondoorgrondlyk* Pfalm.

145-. vers 4.

J^an gefongen worden , op Pfalm 24»

x\js ik myn Oog verhef om hoog,

En fie den blaauwen heemels boog ,

Befaayt met zoo veel duyfend fterren

,

Nooyt afgekeeken , noch getek ,

En weyd' zoo voort , door 't ruyme veld i

Die Cirkel öm , zoo breed en verre

,

Dat myh gedachte ftuyt en floot,

Dan denk ik ; Ach ! wat zy t gy groot

!

Hier by, verryfen myn gedachten,

Dat deefe Grootheyd , die men liet i

Een puntjen is , en anders niet,

Wanneer wy 't eeuwig A l betrachten

:

En dat die groote Majefteyt

,

Beflooten, noch in plaats, noch tyd$

Niet op te heffen , nóch te noemen

,

Op 'tmenfehelyke ftipje (iet

;

By 't eeuwig Groot, zoo kleyn als niet/

Wie kan dat wonder ooyt vol roemen/

Dat Godt , dat Eyndeloofe Groot

,

De kleyne Menfch zoo vrind'lyk nood

,

H % fof.
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Tot fyn gefelfchap, en vrindinne*

Om mee te deelen , in fyn vreugd

,

Bekleed , met heerlykheyd en deugd

,

Als twee Gelieven, in 't Beminnen
\

O Godt ï oneyndig , eeuwig goed

,

Wat is uw wonder groot en fbet!

Wat mag den Worm noch weyg'rig weefen!

Van zulcken grooten Heer gevryd,

Gelokt , en vrindelyk gevleyt

,

Als Bruyd, genood, en uytgeleefen!

Verfocht een Kooning , op fyn Throon

,

Met Scepter ftaf, en goude kroon

,

Een voetflavin, tót fyn beminde,

Wat riep de waereld ooverluyd ,

Dat groot Geluk, en Wonder uyt!

Wie kon de bruylofts-vreugde binden l

Maar wat is dit f een ydel niet,

By 't geen de Ziel van Godt gefchiet:

O Menfch ! bedocht gy uw genaade

!

En ooverley fyn waarde recht

,

Gy zoud , om 't waerelds kleyn en flecht

,

Die groote aanbieding niet verfmaade.

Hoogwaardig Groot, dat niemand weet

,

Hoe hoog, hoe diep , hoe wyd, hoe breed $

On-
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Oneyndig, eeuwig, pngemeeten!

Baart gy de wysheyd in ons Hert

,

Dat deefe faak gevvoogen werd,

En niet door ydelheyd vergeeten.

Heylig Antwoord.

De Heemel is mijn een Tbro§n , en de Aarde een voet-ban^

myner voeten. A£t. 7. vers 49. En vervulle il^niet

den Heemel en de Aarde} Jerem. 23. vers 24»

H 3 Wie
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XXIX.

Wie kanfe tellen.

Want Gcd heeft den Menfch gefchaapen Ut onverderffe-
/yl(beyd: en heeft hem gemaal^ em Beeld van Jjne

eygene Natuur* Sap. 2, vers 23.

De
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De genadengift Godts is het eeuwige leeven.

Rom. 6, vers 25.

%an gefongen wordm op , O Kerwaght &c.

eloften van het eeuwig leeven.

Door 't Woord des Jeevens ons gegeeven ,

Dat als een flroom vanwysheyd vloot,

En bragt een volle Zee van feegen,

Hoe noodig zyt gy t'ooverweegen,

Wat is uw waarde , fchoon en groot

!

Te meer , wanneer men 't eeuwig derven,

Vereenigt met het eeuwig derven ,

Van eynd'loos quaad , voor eynd'loos goed ,

Van Godt, en Heemelryk gefcheyden,

Elendig, fonder maat van tyden,

Dat is een Spiegel , voor 't Gemoed

,

Op dat de finnen hier vergaaren.

Zoo alle honderd-duyfend jaaren

,

Van ooft, of weft een voogel quam ,

En van het gruys, der ganfche Aarde,

Die God door fyne fchepping baarde,

Alleen een Eenig fandtje nam

;

Dat zou noch aan een eynde loopen

;

Maar die op zulk een eynd moeil hoopen

,

H 4 In
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In jammer, en verdriet van tyd,

Hoe zou Jyn Hert in wanhoop (incken,

Van zulcken bitt'ren Kroes te drincken

!

Dat 's maar een' blik der Eeuwigheyd
j

Een (tip, een puntje, en noch minder.

Want Eeuwig vind geen eynde-vinder.

Ach/ dat het ons ter herten gaat!

Ons gaat het aan , ons zal het treffen

!

O! onderfcheyd' niet op te hefTen,

Van eeuwig goed, of ecuwig quaad!

Schrik menfchen kind , en rept uw voeten

,

Op 't pad, van waare deugd en boeten,

Den tyd , van ooverleg, is kort

:

Wie zalfe , aan 't eynde , weeder haaien ?

Niet lang te drygen, en te draalen,

Eer dat de deur geflooten word.

Wie hier op aarde is in elende,

Hoopt, door het fterven , op een Endc,

Van dag, op dag, en uur, op uur;

Maar in het eeuwig Hels verderven,

Daar kan der Zielen-grond niet fterven,

Zy is een Vonk, van eeuwig vuur:

Ge-
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Gebooren uyt het eeuwig Baaren

,

Der Krachten die begin'loos waaren,

Een onoploflelyken knoop

,

Vand'eeuwige Natuur verbonden,

Dies word voor haar geen Eynd gevonden.

Daar is in eeuwigheyd geen hoop.

Maar wil fy haar in Godt verbeelde,

Dan imeit hrfar ftrenge magt in weelde,

Haar vuur'ge wortel werd verkoelt,

En onophoudelyk geneefen

,

Van 't liefden licht, en hcylig weefen,

Zoo dat zy niet , als weldoen , voelt.

Ach eeuwig Weldoen! faalig leeven,

Dat Godt aan ider Ziel wii geeven,

Die fyn beloften neemt in acht!

Uw waarde is nimmer uyt te fpreeken,

Om dat gy eynden zult noch breeken,

't Is hoog en diep , die dat betracht l

Indienwe aan u een uytgang kenden

,

Dat gy noch eyndeling zoud enden

,

Al was't, met'swaerelts laatfte (and,

Naa zoo veel honderd-duyfend jaaren ,

H s Zoo
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Zoo zou 't een onvolmaakthcyd baarene

Maar eeuwig , fch'jyft dat aan een kant.'

Daarom is dit het groot Belooven,

Dat al , en alles gaat te booven
%

Dat ons den Mond der Waarheyd feyt ?

Ick geef myn fchaapen '/ eeuwig keven*

Een waarde ! nimmer op-geheeven !

Gelooft Vj Godt , in eeuwighejrf.

Meylig Antwoord.

Het is u heter verminkt tot bet ieeven in tegaan , dan de

twee banden hebbende, heenen tegaan in de Helle 3in dat

ênuftblujfeljl^vuur. Daar haaren Worm niet enfterft , en bet

vuur niet uytgebluji en word. Mare, 9. vers 43. En deeje

gullengaan in de eeuwige pjne; maar de reebtvaerdige in dat

eeuwige ieeven. Matth. 25. vers 46.

TOE-
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TO E-Z ANG,

Toon: Iets moet ik u a Laura, vraagen.

1.

Eeuwig, eeuwig, [onder Ende,
In verbeuging , of Elende l

Hangt den eevenaar in 't Hert
,

Om het onderfiheyd te wiegen ,

l&ant daar leytons aangeleegen
,

Eyndeloos is magtig verd,

2.

Heeft de waeretd een gewigte
,

In bet ftervm %alfe ligten :

Wat %oo diep bedommelt lag
,

J\pmt dan helder voor de oogen,

Schaaduw heeft het Hzrt bedroogen,

Dat hit Oog niet kjaarder Jag,

1-

Itieen dat moet om niet gefchieden ,

Laat ons *t eeuwig quaad ontvlieden >

In den erm van't eeuwige Goed,

Die fijn gunfl heeft aan geboodm

Neevens %ull{ een vrind'lyk, nooden
,

Enfyn deuren oopen doed.

Voor
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XXX.
Voor dit , een andcs.

Endt%elikerto]!toïbet'Beeld des aardfcbengedrsagen beb-

ê>en,\_al%oo] gullen tvy ookjjet Beeld des Heeme/fcben dra-
&n. i Cor» i ? vers 49. Want oock tndeejefucbten wj, ver-
langende met onfe yvoonfteede , die uyt den Htcmel is , oover-

kleed te worden* z Cou f. vers 2»

Vêet
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Doet aen den Heere Jefttm Chrijlwn*

Rom. 13, vers 14.

jf\ls ik myn figtbaar beeld betrachte,

En ooverdenk met myn gemoed

,

Zoo vind ik Adams vlees en bloed

,

Verknoopt van tydelyke krachten

:

Dat trok ik uyt de waereld aan,

Om 't vuur der Zielen mee te kleeden;

Van myn geboorten-dag , tot heeden

,

Heb ik daar meede om heen gegaan.

Ach fchoonfte Jefus-' myn Beminde.'

Waarom dan zoud het minder zyn,

Ontrent uw Weefentheyd , en myn

,

Wyl'taardfe 't Heemels niet kan vinden?

Zyt gy den tweeden Adam niet?

Uyt wien wy moeten zyn gebooren,

Die ons herftelt, gelyk te vooren,

En Heemels Vlees en Bloed aanbied?

Waarom dan zouden wy niet draagen

,

Het Weefèn van uw Lighaams Kracht,

Het vuurig leeven toe-gebragt,

Door 's Vaaders heylig welbehaagen ?

Vw
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Uw lighaam, moet ons lighaam zyn,

Wyl Adams lighaam moet verderven

,

En 't ryke Godts niet kan be-erven.

Jaa Jefus ! Lief myn Sonnefchyn

,

Wy wenflen't, uyt u, aan te trecken,

Op dat ons vuur dien ooly eet

En'theylig, heemels Bruylofs kleed,

Den Geeft der Zielen ooverdecke.

Ons denkt aan uw beloofden buyt

;

Dat zulcke , die aan u gelooven

,

De Dood geen leeven zal berooven

,

Sy treeden maar van Adam uyt.

Zou dat ons luften niet bekooren

,

Om, naar het innerlyk gemoed,

Uyt Jefus heemels Vlees en Bloed

,

Gelyk. een Kind , te zyn gebooren ?

O Godt! die ons een Adam zyt,

Om dat uw Speeltuygs goede Snaaren i

In Adams val verbrooken waaren

,

Die gy herftelt, in eeuwigheydf

Uw Geeft moet eeuwig in ons fpeelen

Op dat wy t'faam de vreugde deelen.

Hey.
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Heylig Antwoord.

Hetgeeneuyt bet vleetgeboorenh , [dat\ is vlees : en het

geen uyt den Geep geboormit^ {dat] is Geeft* Joan,
cap. 3. vers 6*

O Gou-
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XXXI.

O Goude vryheyd.

Doch die ry£ willen worden, vallen in vèrfoec^in^en [in']

denStril^en [in] veele dwaafe enfchaadelic^ bezeerlikr

heeden, welcke de menfchen doen verfincfyn in verderj en .vw-

dergang, iTim. 6. vers 9,

Ma
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Met de Banden fyner (onden zal hy vaft gehouden

worden, Prov. f. vers. 2x.

N.och is fy vroolyk , en geruft

,

Helaas! en laat fioolen forgen,

Van dag tot nacht , van nu tot morgen

,

Door ydelheyd in droom gefuft.

Sy weet van Keetings , noch van banden f

In weelde en welluft onvermoeyt*

Zoo fwaar gekluyftert en geboeyt,

Maar blindheyd overdekt haar fchanden

,

't Is droevig, die fyn quaad niet fiet.'

Zoo placht een Slaaf, in angft bekneepen *

Met yfre kctingen te fleepen

,

In groote elenden en verdriet •

Rampzaalig Kind l gy zy t gevangen *

Hoe vry en vrank gy meent te zyn

,

Uw vryheyd is bedrog en fchyn

,

Noch zyt gy lullig in uw gangen /

Gy gaac uws Vaaders huys voorby

;

Helaas ! hoe wilt'er cynd'ling kluyfe

!

Uw afkomft is van Eed'len huy fe

,

Nu leyd' men u , in flaaverny

:

I Vaü
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Vanwelluft, ydelheyd , en Tonden.

Wat is ds Keeting fwaar en grof?

Van zoo veel fchaakels, hart van (lof.

Daar u de waereld aan gebonden,

Geknevelt, en gekluyftert heeft

!

Duwecde deelt niet mis, infwaarte,

Als dienden hy een groot gevaarte

,

Op dat hy u niet licht begeeft

:

Dat is dien ftercken band der Hellen,

Die op geen kleyn geruchje paft

,

In fyne fchakel-haaken vaft ,

Door beufêlmgen niet t'ontftellen.

N u komt'er noch een derde by ,

Door zoo veel krom gedraayde bochten

,

Van vlees en bloed te faam gevlochten

:

Dat is een regte Slaverny

!

O Menfch ! leert uw elende weeren

!

Daar is een band aan uw Gemoed ,

Die trekt u tot eeuwig goed,

Niet uy t te lpreeken , noch te meeten.

Alzytgyveer, gy zit niet los;

De Godtheyd heeft u ook gebonden

,

En roept u uyt den dien ft der fonden ,

Waar in gy maalt gelyk een Ros.

Gy
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Gy zyt tor geen Slavin gebooren

,

Maar tot een Kooninglyke Bruyd 5

Breekt van de flaaffe banden uyt

,

Zoo is u Heemels heyl befchooren.

Al zyn de banden fwaar en flerk

,

Indien (y uw Gemoed verveelenj

De Hoogfte zal ufterkte deelen

,

Zoo gy het meent, begint maar werk.

O Menfchen Ziel , zoo hoog van waarde

!

5
t Isydel, dat gy and' re dient,

Godt is uw alderbefte Vriend

,

Die geeft u Heemels goed voor aarde.

Heylig Antwoord.

Voorwaar , voortvaar [egge Ii^ u , Een ygeli^ die de Jen-
de doet , is een dienfl^necht derjonde En de dienflkpecbt

en blyft niet eeuwigli^ in het huys , de Sooneblyfi'er eeu-

wigly/^.Indien dan de Soon u %al vrygemaakt hebben, %oo qult

gy waarlik vry %ijn. Joan. S . vers 34 } 35, 36,

I a Van
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XXXIÏ.
Van twee , een derde.

Keert weedertot tny ] [preekt de Heere der beyrfckaaren ,

{oo ^alik weedertot ulieden fleren ,
feytde Heere der

beyrjchaaren* Sach. u vers 3.

Soeckf
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Soekt den Heerè terwyle hy te vinden is,

Jefa. 5 y. vers 6.

Xjtngefongen worden , op Pfalm 24.

ie maakt dit bruync fchaaduw-beeld

,

Dat neevens 't lighaam heenen fpeelt

,

Gants niec t'ont-treeden , noch te myden ?

Wie of hier van de oorfaak zy f

Ofd'een, ofd'ander, ikofgy,

Ofzyn wy 't liever alle beyde ?

Want ofde Sonnefchyn daar is

,

Behalven 't lighaam is het mis

;

>

Daar word geen fchaaduw-beeld gebooren.

En ofik lange ftaa , en praal

,

Behalven glans van Sonneftraal

,

Zoo komt 'er ook geen fchim te vooren

:

Dieshangt het van ons beyden af,

Daar elk, hiertoe, hetfynegaf,

Ikduyfternis, en gy het lichte

:

Uycdeefetwee, en anders niet,

Ontftaat een onbetaft'lyk iet,

Dat beeld'lyk is voor ons geGgte.

Dit is onloochenbaar , en klaar,

Wie 't hoort, enfiet, die noemt het waar

O Menfch l van waereldfe gedachten

!

I 5 Die
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Die'tHert, vervult met ydelheyd,

Zoo fagt in aardfe Rooien leyt

,

Komt deefen Spiegel eens betracnten

,

Gy denkt, miffchien, in uw Gemoed;

De Godtheyd , is oneyndig goed ,

Die 't fchoonlle licht , der klaare flraalen

,

Van liefde , en barmhertigheyd ,

Zoo mild en ryk'lyk uyt-gebreyd

,

Op fyne fchepfels aflaat daalen.

Dat is een Waarheyd , die men weet

,

Syn Liefde is grooter als gy meet

,

SynW i l is zaaligheyd en leven

;

Een ee uwige uytgang , als een vloed

,

Van vrind'lykheyd , en Hemels goed

,

Dies heet hy God t, een louter geeven.

Maar zoo gy wilt verborgen zyn ,

En treed niet in fyn Sonnefchyn

,

Hoe zal hy h Beeld , van Heyl formeeren ?

En maaken uwe Saligheyd

,

Door 't liefden-licht , der Majefteyt

,

Als gy u niet tot hem wilt keeren

;

Syn Woord van Liefde roept u aan

;

Komt in myn Sonne-ftxaalen Haan

,

Dan \vord uw faaligheyd gebooren

:

Als



der LIEFDE J E S U. 135:

Als uwen wil in fyne gaat

,

En ftil , voor 't heylig fchynen , fhat

,

Zoo komt het Beeld van heyl te vooren.

Godt is een Goed , van eeuwigheyd

,

En heeft fyn ermen uytgebreyd

,

Na 't Zielen leeven , met verlangen

;

Wie 's waerelds ydelheyd ontwringt

,

En in het Licht des leevens dringt

,

Word, als een Kind, van hem ontfangen.

Bedenkt u , Menfchen kind op aard

,

Die gaaren eeuwig faalig waart 5

Godt geeft het fyn'
;
geeft gy het uwe

:

Dan zal de derde faak ontftaan 5

Geluk, en Saaligheyd ; welaan;

Laat ons het teegendeel dan fchuuwen.

Heylig Antwoord.

Sy
kezrzn mi de nek toe , en niet bet aanzefigt. Jer. 2."

vers 27. ïVcndetu naa my toe, wordet behouden, af/e

gyeynden der aarde: wandt il^benQedt
,

en niemand mevr,

Jefa. 4$\ vers 22.

I 4 Als
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Als h buyten woed , Is 't binnen foet,

Bewaart u felven in de liefde Godtt , verwachtende de

barmbcrtizbeyd onfes lieeren fefuCbriftt fen eeuwigen lec-

ven. Jud, vers n.

Ver-
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Verbergt my onder de fchaaduwe uwer vleugelen.

Pfalm 17. vers 8.

K**ge'fongen worden, op Pfalm 24..

o / naare, barre Winter-Nacht,

Bekleed menvrees en ftrenge raagt,

Van bitfe wind, enfpitfevlaagen,

Terwyl het alles kraakt en klemt

,

Het dunne vvaater kilten flremt

,

Om Man, enRosenaltedraagen! !

Dieu, ineenbeflootenmuur

,

Ontfchuylenmag, by 't lieve vuur,

Wat baart dat weldoen ruft en vreugde •

Terwyl het buyten vreef'lyk kluyft,

Onftuymig haagelc, fneeuwt en ruyft,

Wat doet dat derven hem al deugde

!

Hoe dankt hy Godt, in fyn Gemoed,

Die hem zoo veel genaaden doet,

En overkleed , met milde Zeegen

!

De gloed , van een geftookten Haard

,

Is dan zoo kofl'lyk en zoo waard

,

|Wy moogen't verder ooverweegen.

Wat zal 't dan zyn , die 't eeuwig naar

Oneyndigquaad, en vreef'lyk fwaar,

I j Van
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Van Hellen angft , en bitter lyden

,

Ontfchuylt in Godts Barmhertigheyd

,

By 't lieve licht, derMajefteyt,

Voor eeuwig , fonder maat van tyden

!

O Hel •' ö oovernaare Hel

!

Hoe luyd uw Naam zoo ftreng en fel

!

Gyzyt bet waardig, om te fchuuwen

!

Die 't ooverdenkt , en wel betracht

,

Want eeuwig , is een lange nacht

,

Wie zou voor zulk gevaar niet gruuwen ?

'tWas noodig dat het Menfchen Hert

,

Hier oover wat aandachtig werd
,

Want hy bemint doch heyl , en vreugde

:

Eenfoomer-vla2g, vanydelheyd,

Gaat haaft voorby, metdeefetyd,

Maar dat men fich voorfag met deugden.

Waarom , in d'uyterlyken Geeft

,

Zoo fchrander
, gauw, enwysgeweeft,

Om fïcri voor 't quaade te behoeden

;

En oover 't werk van groot gewigt

,

Zoo onbedacht, zoo los, en ligt,

Wie zal aan 'r, Eynd , de fchaa vergoeden ?

O Mens!
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O Mens ! behoed uw Ziel voor fchaa ƒ

De eeuwigheyd , isonszoonaa;

De Hel is niet zoo ver te foeken ;

Men wandelt in een groot gevaar

,

Haar Afgrond, is noch hier, noch daar,

In verre afgeleegen hoeken

:

Maar waar \vy zyn , daar is fy ook

,

Al fier, ons Oog geen vuur ofrook ?

Sy is geen grof, maar geeftlyk weefen

;

Een Holle, ofverhoolenheyd

,

Oneyndig eeuwig uytgebreyd

,

Een diepte ! waard , om voor te vreefen •

Zoo groot als 't Licht des Heemels zy

Dat eynd'loos is , zoo groot is hy

,

Maar eeuwig , in de Glans verhoolen

:

Wie dit, voor onbegryp'lyk acht §

Die vraag; Waar is de Swarte Nacht?

Wyfeggen^ In den Dag, verfchoolen

:

Gelyk in 't Woord te leefen is

;

Het licht fchynt in de Duyfternis

,

Enblyft, van 't fel ve, onbegreepen:

Dat is de Glans , van 's Vaaders Hert,

Daar
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Daar 't Duyfter in verflonden werd

,

Hoe fcherpfyn Angel is gefleeperu

Daar is de Vorft van Sonde en quaad

,

Met alles wat het Goede haat

,

Voor eynd'loos eeuwig , in gevangen j

En waar hy fyne fnelheyd wend

,

Hy naadert nergens aan een End

,

Al maakt hy noch zoo verre gangen»

O Ryk ! ö zeer vervaar'lyk Ryk

!

En aller grouw'len plaats , en Wyk

!

Daar zoo veel helfle oogen vuuren

,

Vft holle winckels , by 't Gefpuys

,

Van'tnaargefchuyffel, engeruys,

Der monfiereufe Creatuuren

!

O * Morgen fter ! waar zyt gy nuuw

,

Voor 't heylig licht zoo bang en fchuuw >

ïn filik een diepen Nacht verfoncken •

Ai noodigt gy ons ook daar heen

,

't Gevalt ons niet , wy feggen neen

,

't Is beeter , voor Godts Throon geblonken.

Wy fchuylen voor dat eeuwig Swart

,

In 't eeuwig Wit , van 's Vaaders Hart

,

Daar

* Lucifer.
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Daar ismen voor het onweer veylig;

Daar zal men eeuwig vroolykzyn,

En fingen met den Serafyn

,

Dat fchoone Lied, van, Heylig, Heylig.

Heylig Antwoord.

Endein baar en %al niet in kpomeniet dat sntreynigt , ende

giouwelil{heyd doet, ende leugen [fpreel{t\: maar die

gefcbreeven %yn in het 6oe^ des letvens des Lams. Apoc
ai. vers 27.

Het
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XXXIIII.

Het werk pryft de Meefter.

Aanmerkt de Leelien, hoeywafien. Sy en arbeiden nkt,
noch en [pinnen niet: enil^feg^u, ook Saiomon tnal-

te line heerU^beyd mis niet beleed gevecfl a/s een van dec-
Je? Jpratfejuf, de IVysbeydGodit. Luc. 12 vers 27.

Hl
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Hy doet my neederleggen ingraafige we)den.

Pfalm 23. vers 2.

G ras groene kleed , van zo veel duyfênd fpruytjes

Als een verziert Tapy t

,

Zo fchoon doormengt, met blommitjes en kruytjes

Op 's Aardryks vloer , zoo kundig uytgefpreyd,

Had ons Gemoed maar ooren

,

Wat zou men wond'ren hooren

,

Van hem, die 't al, zoo wy i 'lyk fchickt, en vleyt

!

Elk doet fyn beft , om fyn fonteyn te looven

,

En bied fyn uy tdruk aan ,

Maar , och , Helaas i fy preeken voor de Dooven!

Wie kan de Spraak , van haar Natuur, verdaan?

Doewy, in d'eerfte Zielen,

Het Paradys ontvielen

,

Is ons 't gehoor , van dec(e fpraak , ontgaan

.

Hoewel , die Godt , denwyfenMeefter, vreefen,

En lieven in 't Gemoed,

Word dit gehoor , in feek're graad , geneefen

,

Dat fy verdaan des Scheppers goed, en foetj

Op dat Hy wort gepreefen,

Als oorfaak aller weefen,

Als
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Als and'ren 't flegs vertreeden met de voet.

Maar 't veel, en Al, dat haar geftaltenfeggen,

Word, van ons, niet bevat,

Om dat wy (waar , in 's lighaams grofheyd leggen,'

Dat ons verdekt , een koftelyken Schat

,

Diefïch, naa 't heene vaaren,

Den Geeft zal openbaaren

,

Na onfe Hoop die 't in 't Geloofbefat.

O Paradys ! hoe heer'lyk moet gy bloeyen /

In 't Majefteytfe Licht

,

Zoofchoon verwekt^ tot onophoud'lyk groeyen

,

Door Sonnefchyn , vanJefus aangefigt •

By 't blickeren en Bloofen s

Van Leelien en Roofen

,

Dat alle fchoon, van deefe waereld , fwicht.

Ach! vreugden-dal, der uytgefloofde Zielen,

Die teegen Vlees , en Bloed

,

En 's Duyvels Ryk , de ooverhand bchielen

,

Om 's leevens Kroon , en 't eyndeloofe Goed j

Wat moet het vreugde baaren

,

Die in uw weelde vaaren

,

En oover 't hooft verfincken in uw Soec

!

Bloemryke beemd , van ider fchoon geprefen ,

Wat zoud gy anders zyn ?

Als een Figuur 4 van 't Parady fl e weefen ?

Dat is uw grond , daar is het alles reyn

:

Daar
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Daar quaamc gy uyt te vooren

;

Van Binnen uyt-gebooren

,

Uw wortel is doorlugtig, eel, enfyn.

Alwatwy (ïen, dat zyn geen vreemde dingen >

Den lïeneloofen Grond

,

Beeld fich hier uy t , met deefen tydelingen

,

Zoo , als 't in God fyn Wysheyd , eeuwig ftondi

Dies zal het ons naa deefen ,

Niet min , maar meerder weefen *

Naa dat ons Eynd , de geeft van 't vlees ontbond a

Dan hoeft de Ziel niet naa 't Geheym te vraagen.

Als alles blood zal ftaan

;

En 't Heemels licht, de wond'ren zal bedaagen
5

Een Sonnefchyn , die nimmer zal vergaan*

Ach dat wy 't ooverweeegen

!

Op dat het werd verkreegen

,

Want zulk een Goed , Haat ons byfonder aaru

Heyüg Antwoord.

Die ooren heeft , die boore wat de Geeft tot deGemeinteh

[egt. Die ooverwtnd , ik ^al bemgecven te ceten van den

hoorn des leevens , die m bet midden van het Paradis Godtt is.

Ap. c, 2. vers 7,
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XXXV.
't Is al geen Goud, wat'er blinkt.

Die na den vleefcbe%ynf bedenckeh dat des vleefckes ft;

maar die na den Geeft \yn
, [bedencfan] dat des Geeftes

is* Want het bedencken des vleejcbes is de dood : maar bet be-

denctyn des Geeftes is bet leeven, en vreede, Rom. 8. f, <*.

Maar
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Maar Vlied de begeerhhheeden derjonkfjeyd.

2. Tim. 2. vers 22.

D aar wand'len twee Gefellen ,

Door 's waerelds leevens-land

,

Die, t'faamen, hand, aan hand,

Gelykejaaren tellen;

VanOuds, gelykalsEengeweeft,

Een heet'er Vlees , en d'ander Geeft.

Maar ach ! wat zou het wefen

!

Haar vrindfchap , die men fier,

Is't regte weeiën niet

;

Of't lof'lyk word gepreefen

,

'tlsmommery, bedrog, enfchyn.

Wat zoude fy voor vrinden zyn

!

Al zyn fy t'faam gebooren

,

Noch is'ef groot verfcheel

,

In 't een, oft ander deel,

Daarfy, alsKind'ren, hooren:

d'Een is een Burger deefertyd

,

En d'ander van de eeuwigheyd.

DeTydcling, vol lullen,

. Leyd fyn Gefclfchap voort

K 2 Door.



148 V O N C K E N

Door Wceld ens ruyme Poort

,

En laat hem nimmer ruften

Maar wandelt voort , van dag , op dag

,

Dat hylich niet bedencken mag.

Hy fcbynt hem zeer te minnen

,

De vriend'iykheyd is groot

,

Waarop hy word genood,

Om hem in 't net te fpinnen

,

Syn vrindfchap dekt eeri flangen-lift

,

Och ! ofden waarden Geeft dat wift

!

IHy voert hem langs fyn weegen

,

Gepleyftert, enbemooyt,

Met Roofen ooverftrooyt,

Als was 't een grooten feegen >

Zoo word een Os ter dood geleyd

,

Op dat men hem tot fpys bereyd.

Aan 't eynde deefer ftraaten

,

Daar woont fyn oude vriend

Die hy vrywillig dient

,

Om 't Goed, met hem, tehaaten;

Daar brengt hy fyn Gefelfchap by ,

In 't naare Huys , van woefterny

.

Daar
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Daar flort hy fyn gefellen

,

(Terwyl hy hem verlaat

,

En tot fyn Moeder gaat
,

)

In d'afgrond van de Helle

,

By alle Duyv'len , en Gefpuys

,

Dat is een 7xer Elendig Huys

!

Een Huys , met Nacht befeeten

,

Van woeltheyd , ionder End,

Volgruuwel, enelend,

Van alles Goeds vergeeten

!

Een Huys, tedonckcr, en te naar!

Och ! ofdaar geen bewoonder waar •

Waakt op , ö GeeiVlyk leeven

,

In 't befte van uw tyd

,

Siet, hoe menu verleyd,

Gy moet hem weeder-ftreeven ;

Want die gy meend getrouw te zyn

,

Bedriegt u, onder valfle fchyn

,

Verandert uwe treeden

,

Enfeght; ö vlees! welaan,

Nu moet het anders gaan
j

Gefel van aardfe Ieeden

,

K 3 Wy
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Wy vvaaren lang genoeg uw knecht

,

En nu , verandert fich het Regt.

Dwingt hem , tot uw begeeren
j

Wil hy niet willig gaan

,

Zoo fleept hem agter aan

Met fpirt'ien en verweeren

;

Maakt hy wat fpels , het is geen nood

,

De Saak is u te oovergroot

:

De hoop vertrooft uw treuren :

Zoo gy hem , met zyn vrind

,

Kloekmoedig overwint

,

Denkt , want u zal gebeuren ->

Gy zult een Kind des Heemels zyn

,

En lichten als de Sonnefchyn

,

Godt zal uw Vaader weefen

,

By wien gy eeuwig zult

Met vreugde zyn vervult

,

Een vreugde, nooytvolpreefên,

In 't vrind'lyk licht der Majefteyt,

In weldoen en fagtmoedigheyd

:

Dat is een Huys vol weelden

,

En vreugde, Tonder End,

Op 't
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Op 't vafl fondament ,

Meer , als wy ons verbeelden

;

Dat zal u immer beeter zyn

,

Als 't Eynd , van zulk een valflen fchyn.

Heylig Antwoord.

Want indiengy na den vleefche leeft ,
%oo ^ult gy jlerven :

maar indien gy door den Geeft de weringen des lig*

haamsdood» %oo%uitgy lever?. Rom. 8. ycrs 13.

K 4 Voor
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Voor vuur en gloed, Is waater goed.

Als ttnLam werdhy ter jlachtingc geleyt , ende als een

fchaap dat ftom is voor het aangefigte fijner fcbeerders

atjoo en deUthfijnen mond nkt op. Jeft. 5 3, vers/

Maar
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Maar ik {egge u , datgy den boofen niet en wederftaat :

Maar zo wie u op de rggter wange ftaat , keert

hem ookjde andere toe. Matth.

5- vers 59,

N<og ftaal , nog kooper wil hier gelde

:

Wat waapens eyft dan deefen ftryd ?

Ontmoedig en fagtmoedigheyd

,

Daar 'tLam , de helfle macht mee velde

:

Doe 't fich in fyn gefpalkten mond

,

Met leydfaamheyd quam op te geeven ,

Daar 't heylig , vriend'lyk liefde- leeven

,

Met Soet , het wrange fuur verflond.

Hy dacht dat Beetje te verflinden

,

Maar doe hy 't in fyn maag befloot

,

Was 't hem een gift en ftercke dood

,

En 't bond hem , dat Hy dacht te binden.

Zoo neemt het Soet het Suur fyn magt

,

Zoo kan het Goed , het quaad doen bucken

,

De Liefde , Tooren onderdrucken

,

Zoo breekt den Daageraad , de Nacht.

Geëerde vorft van eeuw'ge vreede

,

Een held van zulk een grooten (lag ,

Tot opgang van den faaPgen dag

,

Zoo koft'lyk voor ons heen getreden

,

K) Gy
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Gy zytdcn Kooning van ons Hert ;

Bcwaapentons met uwe krachten \

Om \ vuur met waater te vêrfachten

Op dat het quaad vermeeftert werd

.

Wanneer van buyten , ofvan binnen

,

De Hel fyn kaaken oopen doet

,

Metttraalen van een vuur'ge gloed.

Om in de Ziel te ooverwinnen

,

Dat wy dan met het finckend Jacht

,

Syn opgeheevenheyd ontmoeten,

Op dat lich onder uwe voeten ,

Aisftof, verneedert fijne pracht,

JaaibeteJ*/*/* hoogfte Heere,

Sachtmoedig lammitje , heylig kind

Dat alle firengheyd ooverwint

,

Laat ons van u het ftryden leeren

Gy zyt dat licht der vrindlykheyd

,

Zoogoed, enfoet, een bron der vreugde.

Eenwond van 't gewas der deugden

,

Jaa, \Hme Godts^ van eeuwigheyd.

Door-balüemt ons met uw genaade

,

Dan zullen wy gewaapend zyn

Voor aanloop van het hels fenyn

,

En al 't belaagen van den quaade.

Hey
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Heylig Antwoord.

Maartij ^eggeu , Hebt uwvyanden lief, %ee°endfe die

u vervloec\en , doet wel den %enen die u baaten , ende

bid voor degeene die ugeweld doen , ende die u vervolgen. Op
dat g-j meugt fand'rcn %ijn uwes Vaaders die in de hecmelen ir,

Wanthy doetfijnefonne opgaan over boofi enyoede , en reegent

over reebtvaerdige endeonreebtvaerdtge, Matth. ƒ. 44. , 4ï

.

Een



itf V O N C K E N
XXXVII.

Een alleen , En anders geen,

Igaave iemandal betgoedvanfijn hup voortleeft liefde*

wnJoudehemt' eenmaal veracbtw* Cant. 8. vers 7.

Vde
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Veele waateren en zouden deefe liefde niet kunnen up~

bluften. Cant. 8. vers 7.

Ugroote Zee , zoo vreei'lyk in h ontftellen

!

Die altyd hobt en tobt en woelt.

En teegen zoo veel kuilen fpoelt

,

Zoo breed en diep , wie kan uw drop'len tellen ?

Hoe ftrekt gy uw gebied zoo veer en wyt •

Wat hebt gy, woed en ongebonden

,

Van ouds , een ryken fchat verflonden

,

Die in uw Maag zoo diep verhoolen leyt.

Maarfchoon, hierby, het nat van alle uw baaren

Niet flegs alleen tot Toeten wy n

,

Zeer koft'Jyk zou verandert zyn

,

Maar felfs, dat al uw dropjes paerlen waaren

;

En ieder gruys , van al uw grondig fand ,

( Berolt van uw beroemde baaren

,

Noch verder als de fcheepen vaaren , )

Een Eed'le (leen, offchoone Diamant:

Als meede , al de Bergen uwer kuften

( Zoo hoog , en breed , en fwaar en vaft

,

Wiens voeten gy befpoelt , en waft , )

Van haaren kruyn , tot daar fy onder ruften

!

Van
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Van louter goud , een onwaardeerlyk goed

;

Noch had ik liever , neevens fmene

,

Het Een ig P aereltje des herten

,

Dat ik zoo zeer bemin in myn gemoed :

De liefde Godts , het fchoonfle aller dingen

!

O alderfynfte Paerelyn

!

Noch (choonderals defonnefchyn

,

By uw vvaardy is alle ding geringe,

Mynjefus, ach! gy zytdegrootftefchat;

Of iemand , by geval van keuren

;

De ganfche waereld mocht gebeuren

,

Noch was hy arm , byhem, dieubefat.

Ach dat wy doch dien Paerel niet verliefen

,

En datfe niemand ons ontraapt

;

Getrouwe waaker die nooit llaapt,

IJ isdemagt en wacht , die wy verkiefen.

Wat figrbaar is vergaat tot fyner tyd

,

Maar dit beminde, en den minder,

De fchoone Paerel, en fyn vinder,

Die blyven t'faam , in alle eeuwigheyd.

Hey-
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Heylig Antwoord.

Weederom is bet Kyoningryke der Heemelen gelikt een Coop

man die fchoone paerlenfoekt : De -\velcl{e , hebbende een

Paerel vangroote waarde ^vonden
,
ging becne en verlicht at

watbybadde, enkfichtdefelve, Matth. 13. vers 45", 46.

T O E-Z A N G.

Toon : Pfalm 6.

1.

Ofefusgoede Heere $

Leert ons denjebat waardeeren
,

Vie in dzn ac\er leyt
,

Op dat hy word verlegen
,

Daar V al aan is geleegen
,

\aa die gy felver %yt*

z
Wie wel begeert te vaaren

,

Moet u in 't hert vergaaren ,

Inplaats van aardjejlyl{ l

Uw vaftbeyd is befi.ndig
,

Het 'waerdds is elendig
,

En maaiitgeenZielenryf^,

Ryk %1nfe wiens gedachten,

Vvoor haar rykdom achten,

En houden voor haar goed :

Haarfchat^al niet bejwy!{cn
y

*Als anderejchatten "wy^en,

O paerel van'
}

t gemoed

\

RufterJ
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Ruften is gemackelyk.

Tot een onverderfticl^e , en onbevletyicke , *« onvzrwett^

Itcke Erffenit, die in de Heemelen beipwt it voor u„

1 Petri i. vers 4.

Lief*
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Liefykheeden zyn in hw regterhand ccuwfchL
Pfalm 16. 11.

Kjingefingen worden op de Lofjang Maria,

jf\ls koude word verwarmt

,

En hitte word verkoelt

,

Zoo is 't een liePlyk weefen

:

Als'tafgefïoofdelyf

De foete ruft gevoelt

Dan is 't een liefgenecfen.

Als honger word verfaad

,

En droefheyd word verheugt

,

Dat maakt een triumpfeeren

;

Als 't goed het quaad verwint f

Dat is de bron van vreugd

,

En 'c lachgend Jubileeren.

Als 't licht de duyfternis

,

Verbergt in fyn geweld

,

En oopend alle dingen , I

Dan word het Mende oog,

Het wonder voorgeftelt

,

Om lofen dank te (ingen.

O uytgevloeyde kracht 9

En weefen deefer tyd

,

L Zoo
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Zoo noodig t'ooverweegen

,

Om dat gy een Figuur,

Van 'teeuwig weefen zyt

;

Men meet' u doch ter deegen.'

Bedenk eens , trouwe ziel r

Wat u gebeuren zal.

In 't eeuwig Saalig leeven -,

Als gy het aarden vat

,

En 't aardfe jammer-da!

,

Ten laatften zult begeeven 1

Uw leevens-wortel zal

,

In 't eyndloos , altyd Nieuw

»

Een eeuwig weldoen voelen

;

Als of 'tbegin der vreugd

,

En deugd, nooytopenhieuw,'

Van warmen en verkoelen

,

Van blydfchap , uyt verdriet

,

Verfaadiging , en ruft,

Tot luft , en w elbehaagen
.'

Van 't aangenaam des lichts
,"

Wanneer fy 't duyfter bluft t

In 't hert-verheug'lyk daagen.

Van alles daar het leed

,

Met liefgebalflemt word :

En
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En dat zal eeuwig blyven 5

Gelyk een fchoone bloem

,

Wiens opgang nooyt verdort $

Wie kan dat heyl befchfyven ?

Maar ach! wat zal dat zyn

,

Tot God-gekeerd gemoed?

Wat is het voor een weefen f

Dat haar met al dit geen

,

Van onophoud'lyk foet ,
1

Geduurig zal geneefen f

Dat zalGod felver zyn

:

Dat alle weelde fwicht 5

Syn eygen Hert en leeven $

Van alle kracht des heyls

,

In 't vrindlyk liefden- licht

,

Een eyndloos eeuwig geeven.

Vloeyt toe met uw gemoed

,

Aldieopaqrdenzyt,

Tot deefè Ziels-genaade

,

Op dat gy uwe Ziel

In alle eeuwigheyd

,

Gelukkig meugt verfaaden.

Gelukkig is de Menfch

,

Tot zulk een heyl genood

:

L 2 Ad
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Ach dat fy 't al bedacht

!

En'twaerelds, Hecht, enkleyn,

Om 't Hecmelfch fchoon , en groot ,

Verfmaaden , en verachten

!

Wat is 't al watter is

,

Dat met de tyd vergaat

,

Voor 't eeuwig Zielen-leeven

Maar wat oneyndig blyft

,

En in fyn weefen ffcaat

,

Dat kan vernoeging geeven^

Wel aan al die het hoort

,

Verkieft het befte deel

,

En laat het minder vaaren

;

Het ganfche Heemelryk i

EnGodt, ismagtigveelj

Jaa alles, en geheel,

Och laat ons dat vergaaren.

Heylig Antwoord.

ÏJ nde Godt %al alle traanen van haan Oogen afiüijfcben;

\»ende de Dood en %al niet meer %ijn : noch rouwe ,
noch

gek/ytt noch moeyte en %al meer $ijn ; 'want de eerfie dingen

%ijn weggegaan. Apoc. ai. vers 4.

TOE.
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T O E-Z A NG.

Toon : Sulamite,

i.

Jefir, \efus\ \tfus, Jefust
Ach laat ons doch > diefchooonfte Naam herhaaïen

tsfljckynt het buytenpaaien

,

Wat gouden wy , om iemand , daar nageeven l

Want fefus is ons leeven !

Den liefden-oly , tot betieng zn verfagten

,

EndenBaljfem, endenbalffèm, endenbalffèm
der grachten.

2.

\aa beminde der Zielen]

Wy hebben hoop , om eens, eerlang, na deefen.

Uw lofenprys te weefen

,

"Met booger tong ontfiooken door uw krachten^

Bereyl{t metgeen gedachten

,

Om u te,heffèn met beemeljegefangen

,

Eeuwig, eeuwig, eeuwig, eeuwig, eeuwig, eeuwig

is lange.

3-

Laat ons eetenen drinc\en
,

Van \e\us Naam , dien aldergrootften feegen

Als Pcïgrims onderweegen

,

Tot wy eerlang , uyt deefe waereldfcheyden •

In 't leevenjonder tyden,

Om in Goets Herte , voor eyndloos te woonen

;

ïefus, izjus, fcfut , leftts > fèfuVChri]iut

mijnfehoont.

L 3 Dafc
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XXXIX.

Daar fchuylc een Slang in'tgratf

REddctmy, Heeye, van mpevïanden, 1>y U [cbujle ifc

Pfaim 143.9.

£««
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Ends ikjial vyandfchap fitten tuffchen u , ende tuffchen

deefe vrouwe. Genef. 3, ij.

JM een kruyper , die in 't gras verfchoolen

,

De bloeme pluyeker zeer vervaard

,

Als gy u fchichtig openbaard.

Van daar gy bogtig laagt verhoolen

:

Gy zyt het mooye diertje niet

,

Al komt gy voor de oogen fleepen

,

Met zulcken bonten rug vol ftreepen

,

Och neen , men fiet u liever niet

:

Maar zy t gy waardig om te fchuuwen ?

En maakt ons ,
' uw naabyheyd , bang

,

Wy vinden noch een naader Slang,

Veel noodiger om voor te gruuwen
\

Hy is het pit van uwen dop

,

Die door de eerfte luft ontftooken,

In onfen boefem leyt gedooken ,

Die heft lyn hooft zoo dikmaals op/

Dat doet ons naa Godts Herte vlugten 5

Om van het quaade vry te zyn,

Verbaaft voor dood'lyk hels fenyn,

En om de flange-treeder fugten.

L 4 Ach
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Ach Jefos alderlieffte Heer

Onfe erme Ziel , tot heyl gebooren ,

Om 't werk des duyvels te verftoren
,

Vertreed hem daag'lix , drukt hem neer.

Weeft gy den Kooning in ons herte *

Op dat u liefdeen vrind'lykheyd

,

Dien wreevel-worm ter neederlcyd i

O ballTem-ooly onferfmerte /

Tot datwy, naa het veelmaal , ach!

Naafugten, vlugten, vreefen, fchroomen 5

Het fondig flangen-hol ontkoomen ,

Verryfen in een fchoonder dag

Om Heemels , bloemitjes te pluyken

i

In 't heylig zaalig vaaderland

,

Met alle Cierlykheyd beplant,

Om fchoon te bloeyen en te ruyken

;

D aar zal het vry , en veylig zyn

,

Geen flang van buyten noch van binnen

!

Dat is een Beemde om te minnen f

Een Gaarden , fonder quaad fenyn.

Ach goedeJefus, myn beminde

D at uw genaade ons doch geleyd

,

Door 't wilde woud van deefe tyd

,

Tot wy u eens volkoomen vinden,
In
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In 't ruyme veld der eeuwigheyd

,

Daar alle vroomen (ich vermeyden

,

In onbedenk'lyk hoog verbleyden

,

Zoo hoog en diep , 200 breed en wyd.

Achjefus, lief, mynooverfchoone,

Wat is het goed by u te woonen.

Heylig Antwoord.

Ende tujfchen uwen %aade , ende tuflchen baaren %aade

datfelve %al u den typ vormorjeicn , ende gy \ult ha de

verfenenvermorjelen. Geneiis3. 51.

L f Ooft



170 V O N G K E N

XL.
Ooft, weft, t'Huysbeft.

Maaktmi bekent den weg dien tktegédn hebbe, Want ik.

heffe mijneziele fotu op. Pfalm 14$. 8. Leert mi uw
wel behaagen doen , tvantgy %ijt mijn God , uwgoede Geeftge-

leyde my ineffen land, vc« ïo
tt
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Ikfeydè, Gyzjytmyntoevlugt % myn deel in het land

der lecyendigen. Pfalm 142. 6*

foo meen'gen ftap , 200 meen'gen treedje nader

•Aan dood en eeuwigheyd

,

En ook met een , aan Vaaderlaftd en Vaader

,

Zpo anders 'c Hert in God begraaven Icyt.

O Pelgrimsweg , wat heugen u al fugten

!

Van haar , die u begaan

,

En uyt de Stad van ydelheyd-ontvlugten

;

Maar eevenwel , gy zyt de regre Baan.

"Wel fulcke , die haar voeten op u fetten

,

En met een wakker Öog

,

Op 't heylig fpoor van uw betreders letten

,

Onaangefien hoedaanig , laag ofhoog.

En die den weg van ydelheyd betreeden

,

Komt ook haarEynd te moet

,

Schoon dat men flaapt,offlapt met wyde fchreeden

Tot fich het Graf ten laatften oopen doet.

Dit loopt gelyk ten uytgang en ten ende

,

Maar 't onderfcheyd is groot

,

Een faal'ge hoop , of fchrikken voor elende

,

Dat maalt voor't herteen goede ofquaade dood;

Wy
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Wy treeden voort, methoopenen verlangen,

Elck dagjen ifler een
;

De Tyd is fnel en gaat geftaage gangen

:

Tot deefer uur is alles voor en heen.

Hoe metnigmaal fag'twoud fyn groene boomen

Bedorven, als een dood,

Hoe meenigmaal was 't weederom , als droomen

,

Als t groene blad in 't vroege voorjaar fproot.

Hoe meenigmaar ging 't moede leeven leggen

,

Gedooken in de nagt

,

Hoe meenigmaal quam ;t goede morgen leggen

,

Hoefneenigmaal is dit en dat volbragt

!

'tls alles heen ; Maar 't God-begeerend fuchten,

Gefaayt in goede aard

,

Belooft een fchat van Eyndeloofe vruchten j

Die Jefus vind heeft ooverwel vergaart.

Wat was het al, van 't figtbaar leeven

;

Zoo 't innerlyk gemoed

,

Zich niet met vly t tot hooger had verheeven

,

En daag gedoelt op God het hoogde goed.

Laat alles gaan ; zoo wy de deugd beminnen, >

Dat zal geen fchaadaw zyn

,

Als 'c and're Eynd , zal dit eerft regt beginnen

,

Haar grond is valt , het waerelds is maar fchyn.

Ö foete
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O foete ruft , hoe daagt gy in het ooften

,

Van ons geloofen Hoop

,

Dat kan ons langs de PePgrims-weg vertrooften

,

Terwyl wy gaan door 's waerelds leevens-loop.

Gelukkig hy , die 'c Heemels heeft begreepen

,

En niet in 't aardfe flaaft

,

De tyd zal hem fyn welvaart niet ontfleepen

,

Die al fyn lchat in 'c Herte Godts begraaft.

Treed dan maar aan , treed aan ö Pelgrims voeten,

Ofons de tyd ontgaat

,

De eeuwigheyd zal ons , eerlang, ontmoeten,

En al het leed verfagten en verfoeten

,

In 't Vaaderland,bevryd vooralle quaad.

Heylig Antwoord.

Deefe alle %yn in het geloove gsfiorvcn, de beloften niet

verkjeegen hebbende , maar hebben de felve van verre

gefien, endegzlooft , enie omhelft, ende hebben beleeden dat

fy Gaften ende Vremdelingen op der aarden waaren. Want
die nulkfi dingen [eggen , betoonen kjaarlik datft een Vaa-
éiethndfoecl^en. End? indienfy dies [Vaaderlandi] gedacht
badden van welene fy uy(gegaan waaren

, fy gouden tyd ge-
had hebben om wezder te kezren : Maar na %ijn fy begeerig

na een beeter, dat /;, na bet Heemelfche^ Hebreen ii.

vers 13, 14, iy, itf.

Het
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XLI.

Het eynde draagt de laft.

i in kjunt den drintyeeker déf Hieven niet dtmcken^
'

endeden drink^eel^er der Duy velen, I Corint. io. % x

Qe
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De Heere is bet Deel myner erve , ende myns beekers.

Pfalm \6. 5.

I^angefongen worden , op Pfalm 66. en 10 geboodenl

\J Weelden-kroes die my vermaakten #

En 's vleefelyken leevens-mond

,

Van booven af, 200 lekker fmaakten

,

Wat zyt gy bitter op den grond

!

Het foet des voorfmaaks is verdweenen

,

En 't naa-bedencken is een gal

,

WatliePlykwasisweg, enheenen,

En ach / wat of't nog worden zal?

Zoo fucht het eynd , van 't waerelds keven

;

O Broeders laat dien Beeker flaan ,

Al is fy vol van foet om-geeven
;'

En taft des Heeren beeker aan :

Drinkt met geloofen ftaadigHoopen

,

Van Godts genaade en liefde-wyn

,

Door fejns Chnflus uyt geloopen

,

Hetgrondfop, zal den Heemel zyn

:

Een eeuwig leeven vol van weelden

,

Een woonen in Godts heylig Hert,

Wie kan het goed en foet verbeelden

,

Daar in de Ziel gedompelt werd *

Vat
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Vat aan den Beeker van genaadc

,

Zoo boorde-vol tot aan de rand

,

Wie 't lult die mag fyn Ziel verfaaden

,

Godtbiedfe, meteenmilde-hand.

O wyn des leevens , vol van krachten,

Wat zynfe wys en wel bedacht

,

Die 's vvaerels wyn om u verachten

,

Enneemen't grooreheyl in acht.

AchwaareWynftok, eeuwigleeven/

Set onsuw fapp ig voedfel by

,

Op dat de rankjes vrugten geeven

,

En 't fcherpe Snoey - mes gaa voorby*

Hoog-goedejefus, Zielsbeminde,

Als gy op aarden hebt gewoont ,-

Hoe liet fich uwegoedheyd vinden

,

Hoe heeft fich uwe trouw betoond |

Al wie maar riep , en liep, en trachten

Naa hcelzaam heyl voor fyne quaal,

Die wierd geneefen door uw krachten

,

Uw goedheyd falfden 't altemaal

:

Gaat heen in vreede , Weeftgeneefen ,

Hebt goede moed , mifdoed niet meer ,

Zoogy gelooft , zoo zal het weefen ,

Staaop'3 Vlordfiende-i ofreynvanfeeri
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Zoo was de bahTem-vloed der woorden

,

Uyt uw gebenedyde mond,

Tot heyl der Zielen diefe hoorden,

Aan 't lighaam , door uw kracht , gefond.

O Goede Jefus , Ziels beminde

,

Al zyc gy nu niet meer op Aard

,

Gelyk een menfchen kind te vinden >

Zoo als gy eens voor deefen waart

,

Gyhebt ons echter niet begeeven,

Wy zyn geen Weezen fonderU 5

Maar in den Cirkel van ons leeven

,

Woont gy met uw genaade nu,

Dies loopen wy met ons begeeren s

Uw grootegoedheyd achter naa

,

En roepen , Jefus , goede Heere

,

Geneeft ons , helpt ons van den quaa.

Loopt toe belaften en bekaden

,

Den grooten Meefter is noch hier

,

Tot onderwerping van hetquaade,

En lucht voor 't vonkend leevens-vier.

M
Heylig Antwoord,

jf'tt Bloed is waar lik. dran^.]osn, 6. vers f 5%

M Noch
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XLII.
Noch ver, noch wyd, Maar daar gy zyt.

Jefutfeyde tot haar» vrouwe, gelooft mi , de uurekomt,

wanneer dat gy lieden noch op deefen Ber* ,noch te fcrufa-

lemydcn Vaaderen %ult aanbidden.]ozn.^. vCïSZi.Want

waar twee of drie vergaadert ^ijnm mijnen Naame daar ben

ik mU midden vanhaar, Matth. 18. vers 20.
De



der L I E F D E ] E S U. ïJ9

V

De Heere is na-by alle die hem aanroepen : allen

die hem aenroepen in der waarheyd*

Pfalm 14$. vers 18.

W aar woont mynGod,myn lief,myn overfchone?

Zou 't hier niet zyn, waar zoud hy anders woonen ?

O Middelpunt, der eynd'loofe eeuwigheyd .

Die 't Middelpunt , myns Jeevens-cirkel zyt

!

Als ik u zal in myn gemoed betrachten

,

En maak een Kruys , met fpeelende gedachten

,

Dat ik een ftreek van honderd-duyfend jaar

,

Of regts, oflings, ofop, ofneeder vaar 5

En ftaa daar flil \ met uytgeftrekte finnen

Ofwy aan 't perk een naadering gewinnen

,

En dichter zyn 4 aan 's eyndens ommeftreep

,

Als daar ik cerft den wil ten voortgang greep

,

Zoo vind ik niets ; en fchoon de (innen weyden

,

Regt Cirkel-rond , rondfom , aan alle zyden

,

Zoo vind ik my van 't eynd der eeuwigheyd

,

Aan alle kant net eeven ver en wyd

;

In 't Middelpunt der Eyndeloofe Groote

,

Van 't eeuwig al , in geen befluyt beflooten

:

Hier is de Plaats, dat Verr'heyds Beeld verdwyn:

Zou Onfen God , niet in het midden zyn f

M 2 En
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En 't Middelpunt (laat vaftinalle wyken

Waar dat wy zyn , ofooyt gedachten reyken.

Gelyk de Schrift, die HeyPge fpiegel , toont,

DatGodt, zoo laag, als in de hoogte woont,

Zoo hier, als daar , Zoo naa , als in de verte

,

In 't Heeme'ryk en in verbrooken Herten.

Al-vullend Al, daar oover zyn wy blyd,

Dat gy een God van onverdeeldheyd zyt,

On -omgevat , door finnen ofgedachten

,

Maar oover- al , de Well-bron aller krachten

,

En uyt deKracht,deBloem,van't eeuwig fchoon;

Van eeuwigheyd den Vaader en den Soon

Wy trachten ons dan dicht aan u te houden

,

Op dat wy zyn gelyk als twee getroude,

En 't leevens-vuur der Zielen word gepaart

,

Met koele dauw : uyt Jcfus Hert gebaart.

O fchoonfte lief, die ons zoo vrind'1vk noode

,

En dctCe trouw zoo mild hebt aangebooden

,

Ten koften , van uw oover heylig bloed

,

Bereyd, vooru, het huys van ons gemoed.

Hey-
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Heylig Antwoord.

Jefut antwoordde ende feyde tot hem, %oo iemand Ml Hef

heeft , die ^a/'mijn woord bcwaaren 1 ende Myn Vaader tal

hem liefhebben , ende wy gullen tot hem hoornen , ende puilen

wooninge by hem maaien. Joan. 14. vers, 23»

TO E-Z A N G.

Toon; Pfalm. 8.

1.

Ach neen \ ach neen \ al-weetend God en Heere>

Uw Maiefieyt is niet %oo wyt en veere,

En of de Mens een worm op aarde 37,
Noch woont gy hem

,
geli\ een Vaader , byl

2.

Hy heeft fynflem niet prachtig te verluiden,

Om u fm fin en meemng te beduiden,

O eeuwig A L , dat alles Hoort en pet ,

Wat naa of veer, of fttl of Iwjd gefchiet.

V
Vies %yt %y ons een aldergoedjle Vaader ,

Is iemand naa, £y %jft ons noch al naader,

Zoo leert ons dan fleeds wandalen in hrt licht,

%Als Xjnd'ren voor haar 's Vaaders aangefigt.

M 3 Anders
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XLIII.

Anders om.

Een ider hoorn die geengoede vrucht voort en brengt , 'wort

uitgehouwen, entn't vuurgeworfenMaüh. 7. vers 19.

Mn
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Aan haar vruchten zj<lt gyfe kennen

Matth. 7. vers 16.

9t±s onordent'lyk uyt fyn ftant

.

Wat onder weefen moft , is booven

;

De vvyfe Meefter van de Hooven

,

Heeft deefen boom zoo niet geplant.

Wat zal men hier nu toe gebieden \

Het was in fyn gefchiktheyd goed

,

Maar 't (laat niet zoo het weefen moet.

Daar moet een onderft' op gefchieden.

Dat fpeelt op u , ö Zielen-boom !

Hoe kunt gy zoo de Meefter haagen

,

En voor hem goede vruchten draagen,

Dit is een ftand van fchrik en fchroom

;

En onbevallig voor de Oogen.

O Menfch bedenkt u wel, en fiet:

Zyt gy 't verkeerde boompje niet ?

Wat doet het onderft' naar om hooge?

Ach dat de Son der wysheyd klaart

!

Wat doen uw (innen en gedachten

,

En and're Eed'le Ziele-krachten

,

Gedompelt in de fwarte aard ?

M 4 En
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En d' ydelheyd van van 't aardfe leeven

,

Van vcelderley verkeerde luft

,

Onnoodig werk en valfle ruft,

Gelyk een kroon, om hoog verheeven ?

Hoe moet dat voor den meefter liaan!

En voor het oog van alle vvyfen,

Die zulken monfter-ftand mifpryfen
,

En fïen'tvoor ongefchiktheyd aan.

O boompje ftaakt uw teegen-kantten j

Het is nog in den goeden tyd,

Terwyl gy in uw wafdom zyt,

Op dat de meefter u verplantte.

De deelen die in d'aarde zyn,

Die moeten na den Heemel keeren

,

Op dat fy 't vruchte-draagen leeren ,

Gebalilemt door de Sonnefchyn

,

Op dat de Meefter daar van eete

,

Enu genaadiglyk befchouvvt,

En voors bereegent en bedouwt

,

ïn fyn behaagen onvergeeten :

Dan krygt gy een hoogwaarde prys,

Zoo groen en fchoon aan alle kanten

,

Den Hoovenier zal u verplanten,

Van hier in 't zaalig Paradys

:
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Daar zult gy onophoudlyk groeyen

,

En weefen , als een fchoone boom , .

Geplant aan eenen waaterftroóm

,

En eeuwigjong enjeugdig bloeyen;

Godts Aanfigt zal uw Sonne zyn ,

Synwaatergeeft, uw douw en reegen

,

Beneevens alle heyl en fee gen,

Van heemels goed en heylig Reyn.

Gy zult een fchat van vruchten baaren

,

DenMeefter van het eeuwig hof,

Tot roem, enprys, en eer en lof,

En vreugd van alle heemel-fchaaren.

Heylig Antwoord;

De menfebe en %al niet bevejligt worden door godtlootheyd:

maar de wortel der rechtvaerdigen en %al niet beweegt

worden. Prov. 1 2. vers ^.Maar de wortel der reebtvaerdige

%al uytgeeven, vers iz

M 5
'cis
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'c Isgevaarlyk!

Dte om uit %oo grootm dood verlof* beeft, ende [noch}
verlojïx op welke wy hoofen , dat hy [ons] oo\ noch

ver/oJJen$al. z Corinth, i. vers 10.

Ooi
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Ook^ doe wy dood. waaren door de misdaaden y heeft

[ons'] leevendig gemaakt met Chrifto : (uyt genaade

zyt gy faaltg geworden.) Eph. 2. vers f.

J^an gejongen worden op , O Saahg beylig Betblebem

J.k wandelde op der Hellen mond

,

Gelyk een blinde, fpnder fchricken,

Terwyl fyn kaaken oopen ftond,

Om 't ftortend leeven in te flicken.

De domme diermens ging geruft,

De geeft vermaakten fich met droomen,

Zoo vaft in flaap van yd'le luft

;

O naare ftant , om voor te fchroomen

!

Zoo reyd , en Reyfer , wyl hy flaapt 5

Op 't Dier langs fteyle , fmalle weegen,

Daar onder hem een afgrond gaapt

,

Zoo diep van 't hooge pad geleegen.

Hooglieve Godt, oneyndig goed,

Wat fiet gy met lankmoedige oogen!

Hoe hebt gy deefen val behoed,

En my zoo trouw te rug getoogen

!

Ik vang , en hang u om den hals

,

Gy zyt myn Vaader en myn Moeder

!

Jaa, Godt, myn lief! Gy zyt van als;

Myn Schepper, kooper, en behoeder.

Als
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A ch leyd my vorder by uw hand

;

En brengt ons daar wy gaaren waaren
,

Door 't wilde woede, vreemdeland,

Zoo vol van pryke! en gevaaren

,

O trouwe Vaader van de Ziel 9

Zoo ryk en mild , in 't heyl-bewy fen

,

Die 't finckend-leeven booven hiel i

Hoe willen wy u eeuwig pryfen

!

Mei alle broeders , die uw lof,

Zoo ryk'lyk , uyt haar boefem haaien 3

Oneyndig op gevult , met ftof

,

Gebonden aan geen maat noch paaien.

O 't huys, daar onfe Vaader woont

Hoe hoopen wy in u te rullen ƒ

DaarJefus al lyn rykdom toont

:

Weg ydelheyd , van aardfe luften,

Hcylig Antwoord.

Wantgj waart als draaiende fcbaapen : tnaary qjt nu

bekeert tos den Herder en£e Opfiender uwer Zielen:

a Petr, 2. vers ar*

TOE-
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T O E-Z A N G.

Toon: Als een uytgfiorte Balflerm

X,

Ogy
wondere kracht van't Noorden

,

Die bet naaitje vaar u haalt ,

Op dat men met licht verdwaalt ,

Daar bet Schip niet fbuys en boorden,

Gy %ijt esn fpetgel voer ons Hert

Dat \oo van Godt getrocl^en werd*

2.

Och hoe Wêrfer uyt gebeefan !

Naar u toe ^ o eeuwig Goedl
Want gy hebt aan ons gemoed

,

Zoo met uwe kracht gefireeken >

Dat het feb nu geduurig flrckf,

Naa^t heemels Noorden, dat %oo trekt.

Heedcn
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XLV,

Heeden Groot , Morgen dood.

Hy
komt voort , ah een bloeme , ende werd aftffnezden :

ookylucht hy , als eenfcbaadutve , ende en beJUat met.

Job» 14. vers 2.

Alle
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Alle vleet is Gras. Jefaia* 40. vers £.

JKjin gefongzn worden of , O Saalig hijl/g Bethkhemï

Ochoon' groene grasjes die ik fchouw,

Al zyn uw hoofjes oovergooten,

Mee bahTem van een morgen-douw >

Zoo mild en ryk'lyk opgefchooten 5

In 't frifle van uw fchoone tyd 5

Wat mag 't uw groenen opgang baaten?

Wanneer de fcherpe Seyflen fnyd,

Moet gy uw jonge leeven laaten.

Daar valt gy needer met een flag 5

En al uw cierfTel gaat te gronde

:

Het geen men 's morgens weelig fag.

Werd'saavonds gants verflenft gevondene

Zoo flapt de Dood door 's waerelds veld ,

Zoo hier, als daar, langs alle weegen \

Om , met een erm van groot geweld

,

Het Gras der mensheyd, af te veegen.

Een eer een korte Eeuw verfchoot,

Heeft hy het ganfe veld der aarde,

Van al fyn groene gras, ontbloot,

Dat fich in 't leeven openbaarde,
En
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En of'er hier en daar , verfpreyt

,

Een cierlyk bloempje ftaat te pryken

,

Al is 't een koonings majefteyt

;

Hy weet van myden , noch van wyken.

Befpiegelt u , ö vlees en bloed

,

Van jonge jeugt en frifle krachten',

Siet wat de fcherpe Seyflen doet

,

En neemt het in een wys betrachten.

Wat helpt het al , wat weelde hiet ?

Al was 't de fchoonfte ftant van allen,

De felle maayer acht'et niet

,

Maar doet het haaft, tothooy, vervallen,

Ach word doch wys en wel-gefint

Dewyl mén'tdaaglikx (iet voor oogen,

Dat al wat leeft, fyn eynde vind,

En voor her frymes word geboogen.

Wat raad ? Een koftelyken raad :

Gy draagt » in uwen borft verhoolen

,

Een groot juweel, een eeuwig Saad,

Dat vruchtbaar- weefen , is bevoolen;

Laat dat, uyt Godts barmhertigheyd

,

Èen heemels waater aan fich trecken

,

Op dat het , noch in deefcn tyd

,

Èen ander fpruyte komt verwecken

,
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Dat Godt in 't Paradys behaagt

,

En fyne liefde kan vermaaken

,

Ofdan de felle maayer vaagt

,

Zoo kan hy deefe fpruy t niet raaken.

Dat is te fchoon , en 00 ver mooy

,

Van al wat fchoon is , uytgenoomen

,

Zoo word men tot geen droevig hooy
3

Om in een quaade fchuur te koomen.

Schoon' groene grasjes flerkt uw jeugd,

Uyt Godt fyn liefde, engenaade,

Metfap en kracht van waare deugd

,

Zoo zal den Maayer u niet fchaaden.

Heyüg Antwoord.

Het Gras verdort, de blozme valt af, als de Geeft def
Heeren daar tn blaafl : voorwaar bet vol!^ is gra:.

Jela» 40- vers 7. Het gras verdort de bloerne valt aft
maar het Wmd onfes Godts bejïaat in der eeuwi^beyd*

vers 8.

De
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XLVI.

Dequaa, Is naa.

IJ
ndefy [s[ullen~] des Menjchen vyanden [worden] diefijn

A
^buys'genQoten\j^n\. Matth, i o, vers 2$.

Ver-
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Verlofl ons van den boofe. Matth. 6. vers 13.

A ch Bruydegom van myn gemoed

!

Tot u verhef ik myne fuchten

,

En kom in uwen boefem vlugten *

Dat uw genaade my behoed l

Sy woonen binnen myne muuren

,

Als herrgenooten vart myn Huys

,

Die my verichaffen ftryd en Kruys *

En op my loeren * alle uuren

!

Wie zyn dan deefe, waarde Geeft ?

Die in den fchyn van huysvrindinnen

,

Zoo veel verwarde dranden fpinnen

Dat gy voor haar gefelfchap vreeft.?

't Zyn fpruyten van myn leevens krachten s

Myn Hert , en Z iel zoo naa verwant

,

Door een aloude flereke band

,

Myneygen Sinnenen gedachten.

Sy brengen my veel onruft aan

;

Enofikhaargebie, tcfwygen,

Om foete ftilte en ruft te krygen

,

Sy laatcn 't zoo niet lange ftaan

<

N 1 Die,
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Dies moet ik mygeftaadig weeren,

En fetten haaien opftandneer,

Alreys, op reys, enkeer, op keer

Dies fucht ik veel tot u, ö Heere/

Gy zyt myn Heyland , enmynHeld,

Op wien myn Hert fich moet betrouwen

,

Dies hoop ik my aan u te houwen

,

Verdrukt fe , met uw groot geweld ;

Vertreedfe onder uwe voeten

,

Als flof , ó aldergoedfte Heer,

Legt gy de macht der booshcyd neer

,

Wat zou voor u niet buygen moeten

!

Ach dat myn Huys eens was bereyd

,

En uyt geruymt , van alle faaken

,

Die uwe wooning onreyn maaken

,

Door veelderleye eygenheyd •'

O waarde gaft , daar w? om luchten

,

Op dat u Wil daar Kooning waar
y

Achjeius! doetfe voor en naar

,

Als kaf, verfluyvenenvervlugten.

Hq-
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Heylig Antwoord.

wen uitgang ende urnen
] van nu aan tot in der zeutvigbeyd,?&\m* Ui. vers 8>

DeHeercqal uwen uitgang ende urnen ingangbewamn 9

N 3 Het
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XLVII.

Het Licht is liePlik.

Laat ons als in den dag^ enlik wandelen. Rom, 13.

vers 13.

In
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In bet felve was het leeven , chde bet was bet licht

der menfchetJ. Joan. 1. vers 4.

Kjtngefongen worden op , Pfalm 24.

W at was de Waereld Tonder Son ï

Gelykiewas, eer 't Licht begon.

Elendig, duylter, Tonder leeven >

Zoo was de Ziel ook Tonder Uw -

y

Maar wrang, enwreet, en Hard, en Ruw,
Uw Goedheyd moet het alles geeven.

Doordringt ons dan, ö eeuwig Goed!

Met uw genaadeen liefde-gloed,

Op dat wy uw gefigt behaagen

,

En een verheug'lyk WeeTen zy n

,

DoorTcheenen met uw SonneTchyn

,

Om uwen lofin ons te draagen.

Gelooft zy Godt in eeuwigheyd

,

Die ons tot Schepfels heeft bereydj

Om voor Tyn aengefigt te Tpeelen

,

Voor wien hy al Tyn heyl ontfluyt

;

En giet Tyn hcylig Herte uyt

,

Om al Tyn Rykdom mee te deelen.

N 4 ïley.
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Heylig Antwoord.

[ r\ it] was het waarachtige Licht 't welk, verlicht een

JL/ iegeljkmenfcbe kpomendcin deWaercld. Joan. I, tf.

T O E-Z A N G.

Toon: Belle Iris.

Ei.
leken ^Aadem-togt , ir een

Van des- Heeren liefde gaaven,
Daar mee wy ons Herte laaien %

En gaan %oo gefeegent heen.

tytch ! dat wy het al bedachten >

3
1 Goed dat ons de Vaader doet*

Hoe behoorden wy 't te achten :

Hy is mild en 6ovcr-goed+

'tSuchten van ons* leevens-geeft ,

Moji ook altyd in hem fweeven,
In hem Aademen en leevcn,

(Zoo het eenmaal is geweefl)

\a , in al ons doen en laaten ;

Op dat wy , ons leeven lang
,

'Koop een Aadem-togt vergaaten,

In ons op- en need^r-gang.

Wdare
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3-

Waan oorfprongvan om'%yn $

O ! gy opm-lucht des leevens
,

Zoo vol lieven?, %oo \ol geevens
,

Jaa 9 des ^aaligheyds fonteyn
,

Gy , 6 Kroning aller eeren
,

Laat doch uw %enaaden-vloed^

*t Zielen-Aadem-haaien leeren y

Aap ons opgewipt gemoed.

N s Sict
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XLVIII.

Siet alles aan, 's Zal eens vergaan.

Wantiirywcetcn, dat^oo ons aardfchuys deefes tabernaa-

kcIsgebrouwen word , wy een afbouw van Godt hebben ,

een huis niet met handen gemaakt^ [waar] ccutvig, in de Hee-

melcn. aCor. 5. vers i t

De
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"De heemel en de aarde zjillen voorby gaan
?
maar

Adyne Woorden en zullen geenfins voorby gaan*

Matth.24. vers 55,

Kjtn gejongen worden op , Pfalm 24.

\_J Wonderwerk , van deel e Tyd
j

Zoo hoog, zoo diep zoo breed en wyd'

Zoo vol , van wonderbaare dingen

!

Wat fpreekt gy , met een groot geluyd

,

De wonderbaare fchepper uyt

,

Uyt wiens Fonteyn gy quaamt ontfpringen,

Gy hangt van fyne wysheyd of

,

EnzyteenBlompjen, uyt fyn hof,

Een dropjen , 11 yt fyn Zeegedroopen*

Eenftofje, van fyn eeuwig Al,
Dat nooy t een fchepfel meeten zal

,

Hoe hoog , en diep , fyn Sinnen loopen.

Wat was 't een wonder, doe gy quaamt,

En ' t wonderlyk beginflel naamt

:

Maar, ach! wat zal 't een wonder weefen.'

Als gy uw tyd hebt uyt geflaan ,*

En eynd'ling weeder zult vergaan

,

En worden , als gy waart , voor deefen.'

OSon! ókooninglykeSon !

Die met den vierden Kring begon,
Wat
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Wat telden gy al veele daagen

:

Zint gy het figtbaar Al befchcen

,

Door zulk een Rey van eeuwen heen

,

Die zoo veel groote wond'ren faagen l

O Maan! ö wiflelbaare Maan ƒ

Wat naamt gy dikmaals afen aan

,

Geduurende van zoo veel nachten

,

Sint u de Wysheyd wyl'lyk riep

,

En neevens zoo veel Sterren fchiep

,

Een Spiegel van de Scheppers krachten

:

Eens zal uw laatfle uurtje zyn

;

O Spnne- glans , en Maane-lchyn

,

Eenszaluwuytgangzyngebooren:

Delaatfte nacht , en laaide Dag

,

Die ooyt een Creatuur befag

,

Dan komt gy nimmer weer te vooren:

Maar ik zal blyven in myn ftand

,

Als 't al verandert en verbrand

,

In 5
t ftrengetooren-vuur ontftooken

;

Wanneer de Meefter, 'tquaade, en '* beft,

Te faamen ftelt , op Synen Teft

,

Om 'fVuyle wcefen afte rooken.

Ik zal niet eynden met deTyd

,

Maar blyveninderEeuwigheyd?
En
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En ofde Son , en Maan verdwynen

,

Noch zal ik niet in 't duy fter zyn

,

Want Jefus is myn Sonnefchyn

,

Diemy, voor eeuwig, zal befchynen.

Zoo fpreekt de Ziel , in haare Hoop

,

Voorweefentlyk Gelooftekoopj

En 't zal haar ook, zoofchoon, gebeuren;

Z oo fy haar Heyland niet verlaat

,

Maar tot den eynde by hem ftaat

,

Geen roover zal haar dat ontfeheuren.

Maar zoo fy niet , met haar gemoed

,

Omhelftde hals van 't eeuwig goed

,

Zoo blyft fy wel in 't eynd'loos leeven,

Als 't al verandert, en vergaat,

Maar zulk een blyven is haar quaad

,

En 't word een naare naam gegeeven.

Heylig Antwoord.

Wantpet dien dag kp>nt brandende als een ooven : Dan
gullen alIe hoogmoedige . ende al tviegodtloosheyd doet

,

eenftoppcl%yn,ende de toekom (Itgs dag ^al\e in vlammeJetten
feyd de Heeren der Heyrfchaaren , die hen noch wortel , noch

tak laaten en %al. Ulieden daar en teegen
t
die mynen Naamt

weeft, %al dt Sonm der geregtighejd opgaan , Malach. 4*
vers x. 2.

Hoe
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XLIX.
Hoe naar is het duyfler !

Het licht der recbtvaerdi^en^alfich vzrblydett, maar dz
lampe der godtloofen %al uytgebluft worden. Prov*

13. vers 9-

Laat
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Laat ons dan afleggen de wercken der duyfter-

nijfe^ en aan doen de ivaapen en des lichts.

Rom. 13. vers 12,

N
Kjtn gefongen worden op , Pfalm 24»

u word het duyfter oopenbaar

,

Dat flus in't licht verhoolen waar;

Sy komt van 't Noorden , noch van 't Suyden ,

Maar haar verborgentheyd die blykt

,

Om dat het licht der Sonne wykt

,

Wat mag dat wonder doch beduyden ?

O eeuw'ge Ziel! die uw gefigt,

Ontleent van 't tyd'lyk Sonnelicht

,

En leeft in waereldfe vermaaken

,

Van alderhande ydelheyd

,

En valfle lufl van deefe tyd

,

Beftaande in veelderleye fiakferi

:

Als eyndelingden Aavond naakt,

En van den Dag een eynde maakt

,

Door 't luyken van des leevens Oogsn

;

Dan word u 's waerelds fchoonen dag

,

Met al het foet dat in haar lag

,

Als afgefneeden en onttoogen.

Het licht , dat al uw leeven fcheen

Tot uw verquicking , gaat dan heen

,

En
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En haalt fyn lichte ftraalcn onder ,

Watblyft'erdan? Een naarc nacht

;

Die 't los gemoed zoo wcynig acht

;

En dat is ook een droevig wonder.

Maar zoo gy hier, tervvylgy leeft,

Uw geeft in 't licht des leevens geeft

,

Dat aaneemt , voor uw Ziels-beminde

,

En uw gemoed fich niet vernoegt

,

Aan 't geen de waereld geeft , en voegt l

Noch door fyn glans niet laat verblinden
j

Laat dan de Son vry onder-gaan

,

Zoo mi ft gy maareen bleeke Maan

,

Voor 't feevenvoudig klaarder fchynen,

Van 't Weefen Godts , een fchoone Son

,

Wiens opgang nooy t , met tyd , begon

,

En eyndeloos niet zal verdwynen

,

O onderfcheyd ƒ wat zy t gy groot

,

Naa 't eenig puntje van de dood

!

Wy willen u in 't hert betrachten :

En niet, foolos, en onbedacht,

Verwachten zulk een langen Nacht 5

De Moeder aller naare nachten.

Een ider , die den Morgen fiet

,

Die twyfelt aan den Aavond niet

:

Daar
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aoj

Daarnaabefchikt hy fyne dingen

:

Zoo is het ons genoeg bekent,

Dat alleleeven loopt ten end,

De wyIer zoo veel voor ons gingen.

Wie dan fyn doen wel ooverley d

,

En tot den aavond fich bereyd

,

Is wyf'lyk <n des Hceren oogen

;

Ontgaat, in 't fterven , fyngefigt^

De glans , van 's waerelds Sonne-licht 1

Hy word in fchoonder dag getoogen.

Heylig Antwoord.

Ikhen een licht in de waereld ?ekoomm , op dat een iegelyl^

die in mv gelooft > »n de duyjhrmfle met eriblyve. jban :

12. vers 46»

O Het
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Het word haalt dag.

Dewyk wy meten aanmcrcfan de dingen die men fict >

maar de dtngen die mzn niet enfiet. Want de dingen die

rnenfict%ijntyde/t{, maar de dingen dn: menmetenjiet %ifn

ecuwtg. 2Cor. 4. vers *8-

Vt
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De nacht is voorbygegaan , endede dag isnaaby

gekoomev* Rom. 13* vers 12;

}{an gefongen worden, op de 10 Geboodev,

JL/ e naare fchaaduw is aan 't breeken ,

Terwyl de fchoone Morgenfter

,

Syn blinkend hooft komt optefteeken,

Enbrengt den daageraad van ver.

O Sonne ! heer'lyk oovertoogen

,

Met purper, van het Morgen-rood,

Zoo kooninglyk , voor onie oogen

,

UwMajefteyt isfchoon, en groot:

Maar, in het Ooft, vanonsGeloove,

Verry ft een andre Daageraad

,

Die uwe fchoonhcyd gaat te booven

,

Hoogwigtig , fonder perk ofmaat :

Als die de ichaaduw eens doet wyken

,

Van 't grof verduyflert vlees en bloed

,

Dan zal geen nacht ons meer beftryken

,

Gelykzy, hierop Aarden doer:

Uw heerlykheyd gaat op en onder;

En maakt een willelbaare tyd

,

Daar dag en nacht , elk in 't byfonder

,

Sich oover d'aarde heenen fjpryd >

O z
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Maar deefen dag , die wy verwachten

,

Weet, eeuwig, van geen ondergaan,

Maar blyft in fyne volle krachten

,

Oneyndig , Tonder wancken ftaan.

O fchoone Dag ! wie kan u roemen

Naa waarde van uw heer'lykheyd

;

Wie kan uw glans genoegfam noemen,

Van zulk een hoogen Majeftey t ?

O Jefus ! laat het doch gefchieden

,

Dat haare draaien , door 't geloor

,

Alle aardfe fchaaduw weg doen vlieden

,

Als ofmen een gordyn verfchoof

,

Wy kyken uyt , naa 't faalig Ooften,

Metuytgeftrckten hals en hooft,

En hoopen op het fchoon vertrooften

,

Dat ons de waarheyd heeft belooft

:

Wat achter blyft ; dit zal gebeuren;

Noch maar een wyltjcn in geduld

,

TotGodt omfluytfyngoude deuren

,

En alles heerlyk word vervult.

Heylig Antwoord.

Ï^
nis dit is de belofte , die fa fint belooft heeft

,
[na*meW(\

2, het eeuwige keven, i Joan. 2. vers 25

NA-
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xyian den Beminden Leefer.

Toon: Pfalm 118. 140. Nierea. Revelje vous.

[Nj ü luft het my, u voor te maaien ,

Het geen men van den Heemel feyt ^

Naa dat de vrienden Godts vernaaien j

Gekoomen tot befchouw'lykheyd,

Godt , is een Weefen , ongemeeten ,

De vuile aller eeuwigheyd •,

Nooyt uyt-te-denken, noch te weeten,

Oneyndig y fonder plaats of tyd

:

Die Al , beftaat in * Seeven Krachten * a?oc 4 . s.

Waar uyt,deswaereids Schepping vfeot,

Daar wy het werkbaar Ses > betrachten j

En 'tSeevental den Cirkel floot.

Zoo ook , de Seeven hooft-Planeeten

,

Met welx natuur en ey^enfchap,

Al 't figtbaar weefen is bcfeéfien

,

Als in den ganfchen boom het fop.

Elk kracht des faads baart fyns gelyken.

En uyt den wortel fpruyt den- bloem $

Op dat het fienMoos, figtbaar blyke,

De figteloofen grond toe roem.

O 3 't Uyt-
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t Uytwendig , is een werk des Heeren

,

't Inwendig is den waaren grond,

En felfs den Schepper, om te eeren

,

Daar alle weefen uyt ontftond.

Een grond,, beftaande in Seeven Geeften,
; Of Seeven krachten , in malkaar j

Gelyk, geen minfte noch" geen mcefte,

Als of'tmaar Een geftalte waar.

Dat is een onophoud'lyk fpeelen ,

En liefde-worft'len ^ onder een

,

Omhelfen , kuffen , vrindlyk ftreelen

,

Eenjaa, en Amen, fonder neen.

Niet hoog j oflaag j ofhier, of ginder,

Ofdiep, ofbreed, ofnaa, ofwyd,
Ofgroot, ofkleyn, ofmeer ^ ofminder,

Maar door de ganfche eeuwigheyd

;

Een vuile., nimmer uyt te fpreeken ;

Daar d'eene kracht uyt d'ander gaat

,

Nooyt van malkander af geweeken

,

Oneyndig, fonder perk, of maat.

<Dat zyn die Seeven Wónder-bronnen j

^ Dia uyt de Bron derNaam'loosheyd,

^;an
;
^lle eeuwigheyd begonnen j

Én -buyten alle plaats en tyd.

Die Seeven , maaken nu te faamen

,

De
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De Chriftallyne Wonder-Zee -

y
t a Poc. 4 , *.

Een fchoonheyd j die men nooy c , met namen

,

Voor 't oor, genoegfaam, oopen dee.

Daar alle Verwen in verfchynen j

Zeerheylig, wonderbaar j enklaar,

En weederom, gelyk verdwynen,

Door'tliefde-worft'len in malkaar.

Gy moet uw aards begrip niet krencken

,

Of gy iets beeld'Iiks vatten zult :

Maar , van die Seeven Geeften dencken

,

Gelyk de Lucht de waereld vult:

Verdubbelleert fyn Geeft in Seeven ,

Die eenig in malkander zyn,

En haare onderfcheyding geeven

,

Op 't lichten van de Sonnefchyn

:

Met wifïelbaare heemels Cleuren ;

(Gelyk het voor een kleyn gedeeld,

Met Reege-boogen komt te beuren
,,

Als'tdoorgebrooken blikje fpeelt.

)

Zoo vullen Goodes Seeven Krachten.,

De grondeloofe eeuwigheyd j

Nooy t af te meeten met gedachten y

Beflooten noch in plaats noch tyd

:

Die worft ' len eeuwig door malkander

,

Gelyk een heylig liefde-fpel,

O 4, Daar
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Daar nu den eenen, dan den ander,

Sich oopend, als een Wonder-Well.
Nu fchynt hec Blaauw te feegenpraalen,

Als Priemas : in den liefdenftryd ;

Dan komt het Groen , dat ooverhaalen,

En ftrekt fyn Triompheenng wyd;
Nu komt het Roode door te breeken *

Dan 't Silver Wit , zoo reyn en eel

;

Dat ooverweldigt , en geweeken

,

Den Primaat laat aan'tgoude Geel,

Dat is de fchoonfte van haar allen •,

De Verw' derheyl'ge Majefteyt

:

Endoordatonophoud'lyk wallen,

Beftaat de vreugd, in eeuwigheyd.

Of u dit wonder quam te vooren ,

Het is nochtans zoo wonder niet ^

Uyt deefe Moeder zyn gtbooren,

De Cleuren die het oog hier fiet.

Als gyfe uw hcrte brengt te binnen

,

Zoo denkt niet, datfe fimpel zyn,

Maar laatfe fchim'ren, op uw finnen *

Als glans en gloet ., enjdaare fchyn.

Gy hebt wel, by Sint Jan, geleefen,

Van 't Heemelfe Jerufakm

,

Syn heylig, koft'lyk wondervveefen,

Te
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Te hoog van toon , voor onfe ftem.

Van Peer'len , en van Goude ftraaten.,

Als helder glas, of Chriftallyn
_,

En Eed'le fteenen , booven maaren

,

# Van zoo veel naamen ., fchoon en fyn

:

In fulcke fchoone Steen Colleuren,

Vertoont fich'tganfle Heemelryk,

Te wonderbaar , om naa te fpeuren

,

Waar is een ding j hier by gelyk?

Daar is het Goud geen lyf'lyk weefen,

Maar fweevende, als een klaaren geeft j

Ach fchoonheyd , nimmer uyt-gepretfen.

Die eeuwig blyft, en zyt geweefti

Nu gaat, in myn gedachten, onder,

De Sonnefchyn , van onfen tyd :

O^Glaafe Zeeivan zoo veel wonder,*a poc ' 4 ' **

Met glanffend licht der Majefteyt,

Als helder Chritrallyn , doorfcheenen

,

Wat flonck'ren al uw deelen fchoon ï

Gelyk die hoog geverwde Steenen

,

Op 't lichten van dien grooten Soon:

Het fchoonfte kind, van alle dingen

>

ü 5 Voor
r *Het eerft e fondament was Jafpis*. het tweede, Sapphirus :het derde,

Chalcedon : het vierde, Smara^dus: her vyfde, Sardonix: her lefte, Sar-

dius ' het feevende ,' Chryfoluhus : het achtte , Beryllus : het n«gcn-
de, Topazion : het tiende, Chrvfophrafus : hetei.de, Hyacinthus*.

het twaalfde, Amcthyftus. Apoc. 21. vers 19 »/.a o.
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Voor wien de Serafynen, al,

Met zoo veel duyfend itemme, fingen ,

Een vreugd , die nimmer fincken zal.

Sy feggen ; Heylig , Heylig , Heylig ;

Terwyl, dat alvervullend-licht,

Oneyndig , eeuwig , nergens deylig j

Haar fchynt in 't heylig aangefigt,

En fchittert door baar herten heenen,

Dar fich hec leevens-vuur vertoont,

Als een Robyn, met glans doorfcheencn

,

Die in 't Cihriftalle lighaam woont.

Dan oopent, een der Seeven Geeften,

De groote word'ren> fyner aart,

Als zynde primas j of de meefte

,

Die nu Figuuren formt en baart

,

Van Paradeyfle Heemels-fruyten,

Gefwollen van verborgen kracht,

Op alderhande wonder-ïpruyten

,

Door 't liefde worft'len voort-gebracht.

Zoo gy haar aardryk wilt betrachten j

Verbeeld u geen gelyfden romp,
Door 't dryven van de wrange krachten

Gcfchapcn tot een ronde klomp >

Maar toont, den fpiegel van uw leeven,

De held're lucht, het aller meeft,

En
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Een atvcrvullend geeft'lyk fweeven,

Gelyk een klaare Waater-geeft

;

Daar duyfe,,d eed'le blo-mpies Cleuren;

En flick'ren, in het helder licht,

Elk eeven fchoon , om uyt te keuren j

Voor'tSerafyns doorglanlt geficht:

Die gaat in decfe Gaarden pluycken.,

En vlecht een fchoone roofen-hoed

,

Die wil hy tot cieraad gcbruyken,

En gaan fyn fpeelgenood te moer.

Wat zullen fy malkanderen feggen ?

Dat Godt zoo wonderbaar'lyk is

,

Te groot en fchoon > om uyt te leggen j

Rondom volmaaktheyd, nergens mis.

Dan word het heylig hert ontfteeken ,

Om met een heer'lyk lofgefang,

In kracht van vreugden uyt te breeken

,

Dat gaat in eeuwigheyd fyn gang.

Want) door het worft'len* en beweegen<,;

Der Geeften Godts, in heerlykheyd!

Is nu een ander opgefteegen

,

Als Meefter, in den liefden-dryd:

Dan gaat de eerfte Beelding onder,

Terwyl^ uyt-d'eyndeloole Kracht,

Een ander triosmpheerend wonder,

In
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In heyligheyd word voort-gebracht.

Dat is een eeuwig vreugden-leeven j

Een eeiiwig wonder, fonder end,

Daar alle krachten ^t haare geeven

,

Waar fich den Engel keert, of wend

,

Dat is een waereld , om te minne

,

(Dat onfe droeve waereld fwicht.)

Den V a a d h r is het Vuur daar inne

,

Den Soon, het Majefteytfe Licht,
DcnHEYL'GENG£EST,hetLuGTiGfweven.
O Waereld! voller heyligheyd,

Hoe luft het ons, in u te leeven

,

Vervult met glans van Majefteyt!

Wat feggen dan de faal'ge Zielen

,

Die , door den Dood, uyt vlees en bloed j

Dit duyfterjammerdal ontvielen

,

En foncken in dat eeuwig goed

!

Sy fcggen, Heylig; eer zy Goode:
Syn lof en prys zy onbepaalt,

Die ons op deefe Bruyloft noode,
En eyndeling heeft t'huys gehaalt.

Elk brengt fyn tnompheering mecde ,

Men fingt, en fpeelt, en jubileert

,

Met oovcrmenfchelyke reeden

,

Op dat de vreugd , in Godt , vermeert.

Een
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Een vreugd j die eyndeloos zal duuren.

OMlCHAEL en U R I E L ,

Hoog kooninglyke Creatuuren

,

Wat luyden uwe Chooren fcheli

Zoo word de Godheyd fchoon geprecfen.

Zyt gy der Zielen broed 'ren niet?

O jaa j hoe zoud het anders-weefen ?

Een hart en Ziel , al wat men fiet.

Een foet en vrind'lyk gunft betoonen>

Het luft de fchoone Serafyn,

Den throon der mensheyd by te woonen,
Om dat'er zoo veel wond'rcn zyn.

En 'tgrootfte wonder in haar midden,

Daar fich het Beeld der Mensheyd toont

:

Dat alle Eng'len hem aanbidden -,

In wien de volle Godtheyd woont.

De fchoonfte Vorft der kooningryken.

Ach! dat men 't driemaal Heylig hoort!

Hier moet des Heemels glans befwyken,

Voor't Weefen van 't geformde Woord:
Wiens ongebeelde heemcis Weefen

,

Vervult de ganfle eeuwigheyd

,

Nooyt uytgefprooken , noch volpreefen y

De Kracht en Glans der Majefteyt:

Die ider Vuur-Ziel, ïn'tbyfonder,

Als
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Als tot een bpeelgenoot, geniet:

O aldergrootfte en fchoonfte wonder,

Van alle wond'ren di- men fiet

!

Hetaangenoome, plaatslik Weefen,
(DaarGodt , fich felf mee heeft Gebeeld,

Om ons van fonden te geneefen

,

En'tafgebrooken weer geheelt,

Dat is den Throon-Vorft, aller Zielen,

In 't derde Eng'len Kooningryk,

Die fich aan haar vtrloflcr hielen ,

En achten 't waerelddom voor (lyk.

Maar naa fyn ongebeelde krachten j

Is hy 5 het Al-vervullend-Goed?

Ver booven finnen en gedachten

,

Volkoomen Godt, in elkx gemoed.

Dat is de Saak , van alle laaken ,

O Menfchï dat Godt uw Weerga word:

Alle and're heyl'ge Ziels vermaaken

,

Zyn Toegift , in uw fchoot geftort.

Maar ach/ wie kan die toegift meeten;

Dat alle rot-m , van vreugde , fwygt,

Daar dcefe wreelde word belbeten ,

Van hem , die zulk een Deel verkrygt

:

Hoe koft'lyk zal het zyn te ontmoeten ,

Die Zielen Gods, in heer'lykheyd,

Van
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Van'theylig hoofd j tot aan de voeten >

Bekleed met glans van Majefteyt /

Die, eertydSj als gefonde Booden,
Door-licht met Jefus heyl'gen Geeft,

Het afgeweeken Mensdom nooden

,

En trouwe wachters zyn geweeft.

Die groote Zielen voor den Heere

!

Doch niet ontfach'lyk, maar gemeen ,

Om d'alderkleynfte hoog te eeren

,

Als fpeelgenooten onder een:

Wat zullen fy ons al vertellen j

Van Godt j en'tGod'lyk wys beftuun

Elk heeft fyn wonder voor te ftellen ^

Vervult, met heylig liefde-vuur.

Volmaaktheyd weet van perk nocfy ende,

Maar voegt ons heug'lyk aan de hand
,,

Die wy hier onderweegen kende,

Nu faalig, in het Vaaderland.

O Paulus / wat gy faagt , en hoorden a

Is voor het aanfigt oopenbaar,

Die aldergrootfte Wonder-woorden >

Daar in uw tyd geen tong toe waar.

Wat zaPtdan weefen, myn beminde,

Die veelderlye heemels-Aart,

Der HeyPgeEng'len, op te vinden .,

Al,
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Al, fchoone Broeders, lief, en waard i

De ihelheyd wacht geen traage voeten ,

Maar gaat, gelyk een blixem, door

^

Om deefe en geene, te begroeten
_,

In \ een , of 't ander Eng'len Choor.

Wat zai'teen vriend
;

lyk weldoen maaken.,

Die groote Vorften, in haar ïhroon,

Omglanit, met flick'rend helderblaaken 3

Van Cleurend licht, en noem'loosfchoon j

Door-gloeyt , van 't god'tyk liefde.voncken

,

Te fien , in zulk een kleynheyd ftaan j

Zoo diep , in Deemoed _, neer-gefoncken

,

Eenvoudig > fonder trots of waan !

Weg fchroomen en ontfach'lyk beeven y

Vooreer, en ftaat, en hecrlykheyd

,

Men kent u niet in'tEng'le leeven,

Gy zyt een kind, van deefen tyd.

O ruymte! fonder paal _, ofende,

In eeuwigheyd , niet uyt te gaan 5

Waar dat fich uw bewoonders wende,

Sv treffen nieuwe wond'rcn aan.

Siet Menfch , komt u g^figt verklaaren j

En denkt, waarom ons Chrittus raad,

Geen Schat op aarden te vergaaren •,

Des Heemels Schat is fonder maat.

En
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Èn wylhetaardfe ons verduyftert i

En dooft het licht 3 vanonsgemoe'dj

De Geeft gevangen neemt , en kluyftert

,

En ophoud, van het eeuwig goed*

Zoo leert fyn wysheyd ons verlaaten ,

De yd ;

le dingen, deefer tyd^

Op dat \vy 't waare goed befaateri

,

By Godt, in alle eeuvvigheyd.

Hef op, hef op, gy hooge Chooren $

Hef op, hef op j een hoogen ftof.,

En laat het lied van Hèylig hooren,

Den leeven-Vorft tot prys en lof.

Jaa fingt maar voort
, gy .groote Throonen j

Wy (temmen A met u allen , in

,

En of wy noch op aarde woonen 3

Zoo maaken wy een kleyn begin.

Word ligt ó Aarde ! en aardfe dingen
.,

Word ligt j al wat de Waereld geeftf

By 't eeuwig Al, is 't al geringe

Wat fy in haaren omtrek heeft.

O PePgnms, in den vreemden lande ^

Wat weelde treed ons in 't gemoed

!

Zou ons ontftooken hert niet branden

,

Naa'tfaalig deel a van 't eeuwig Goed !

Dit hoorde ik onder weeg vertellen

,

p v*ii
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Van't Vaaderland, van ruft en vree,

En wyl wy gaan als reys-gefellen

Zoo deden wy 't u weeder mee

,

Maar, alswy'tfelver eens aanfchouwen,

Van aangefigt., tot aangefigt,

Dan zullen wy de handen vouwen,

En buygen voor dat heylig licht,

Ach Jesus; Jesus! Ziels-beminde

,

Gelyd ons door dit land der Tyd

,

Op dat wy u, voor eeuwig vinden

ln'tSaalig Ryk, der eeuwigheyd.

AMEN.

RE.



register:
Van de Sinfpreuken, en veiflen der

Sinnebeelden,

A
De gonft vergroot.

Al was hst maar een koek dronk* 3 1

.

Alles heeft fyn mond.
Als tvy door groene Beemden gaan, 6$

Hoe onbedacht.

Al Jachjes Menfcb
,
%o luftig met m 't keven, 73.

Het mag geen quaad,

Al bruyft de wilde leevens Zee. 8i«

Het leeven fproot, Uyt Chrifti dood.

Al is 't een doorne
, fel in 'tpzeken. 89.

't Is wonder.

Als ik mijn Oog verhef om hoog, ilf.

Voor dit een ander.

Als ik, mïjn fichtbaar beeld betrachte. 12 £

Ruften is gemackelyk.

Als koude word verwaimt. 161

De quaa -

y Is naa.

Ach Bruydegom van mijn gemoed. I9f.

B.

Wie kanfe tellen?

Bihften van het eeuwig leeven. 119»

P z Wat



REGISTER.
D

Wat is het Leeven i

Dit oogenblik of Punt te rug gekecken. 3.

Die God vertrouwt _, Heeft wel gebouwt.
De Bouman waagt het faayen. 4.3.

't Is al geen goud „ wat'er blinkt.

Vaar wand'ten twee gefellen. 14.7,

Het word haaft dag.

De naare fchav duw is aan't hreeken. 21 r.

E.

Die anders wil, heeft ftaag verfchil.

Elk feyt al wat: Bevind ficb iet. ff^

Het beft, op'tleft.

Een boute Kroes vervult met rooien wijn. 77

Spys na den Honger.
Een ider foekt na Jijns gely{en. 99.

G.

Niet ontydig.

Gdyk d* Son d'onrype vrucht bifebynt. 7.

Een quaade Grond , Een korten ftond.
}
t Gebouw dat niet »p Chritti woorden flaat 59,

Daar leeven is , is hoop.
hGekrookte RJct en K*l hynict verbreeken, 9 f.

Niet fonder hoop.
Gelyk een Torteiduyf in't woud. 103.

Het werk pryft den meefter.

Grasgroene kleed , van ^00 veel duy/endfpruytjes 143.

Noch
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H.
Noch haal: het oover.

Het Nkt weegt [waarder als h t let. %<;.

Dies te verder.

Hoe felder achter-uyt getoogtn. 83.

r.

Het tweede is beeter.

\aa Lichter of wy u niet hoorden, 22.

Anders om.
*tls onerdznilijk. Wt \ijn f.And. J 83.

't Is gevaarlik.

Inwandelde op der Hellen mond. 187*

M.

Zoo als de mond is.

Mijn vlees is waarHy.^ Spijs. IJ.

N.

't Verborgen goed, Trekt ons gemoed.
Neen, alles wat men fiet. II,

O goude Vryheyd.
Noch is %1 vroolijk en geruft. 129.

Voor vuur en gloed , Is waaier goed.
Noch Jlaal , noch fyoper wil hier gelde/t. I^g.

Daar fchuylt een Hang in 't gras.

Neen krwjpcr , die m't gras verfchookn. 16/»

Hoe naar is 't duyfter /

Nu word het duyjïer oopenbaar,
'

207.

Het
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O.

Het fcheelt veel.

O Sonnei Punt , van groote heerlykjoeyd. jp

Zoo veel te waardiger.

O waaterbeel^ van Chriflallyn. 41.

Schyn bedriegt.

O.' Jiomme visje t waart gy wijs. 111.

Als 't buyten woed , Is 't binnen foet.

O naare, barre winter Nacht. 137.

Een alleen , en anders geen.

O groote Zee %qo vrees*lij ^ in 't ontftellen. 157.

Het Eynde draagt de laft.

O Weelde f{roes . die my vermaakten. 175

Siet alles aaa , 't Zal eens vergaan.

O wonderwerk, van decfe tyd I 203.

s.

Om een beeter4
Stort uyt wt? waatcr cp der Aarde, 69.

Ooft, weft J 'tHuysbeft.
So meenigen ftap ,

%oo meenigen treetje naader. 171.

Heeden groot. Morgen dood.
Schoon groene grasjes die iJ^fcbouw. 191.

w.
Of op, of onder.

Wy weetetftivü wat gy wilt [eggen. 27.

't Verheugt de Engelen.
Wie was het fchaapje dut ging dwaaUn, 39

Nu'
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Nu fchynt het klaar.

Wat [frak. die alderwyjien mond ? 4.7»

Droomen is bedrog

Wat is het wonderbaar \ och arm! ioj2

Van twee 3 een derde.

Wie maakt dit bruyne fcbaaduw beeld. 135.

Noch ver,, noch wyd, Maar daar gy zyt.

WaaK woont mijn God.mijn lief,mijn ooverfchaone} I 79.

Het Licht is lieflyk.

Wat was de waereld fonder Sonl 199»

TWEEDE
REGISTER;

Van de toe-Sangen.

A.
Als andere %ijn in vreugd verbeeven. £
^Achl hoe vriend?lyJ± laat dz Beere. 17.
Ach neen, ach neen, al weetend God en Heere 181J

E.
Een Joomer vlaagje doet geen quaad.

, 87»

Eeuwig , eeuwig fonder ende. I2J.

Eieren aadem-toebt is een. 200.

G.
Cod is een eeuwig geeven

, 57

H.
Hu zieltje dat was lyank en neygdenfab mfterven. 8,



REGISTER.
I.

Jcfus, iefus\ \t\us, pfusl 164.

O.
Tent van vlees en bloed* 2?.

O fejus ƒ goeie Heere. 1 5-9.

O wonderkracht van h Noorden. 189

T.
Toen God in't vlees fob oopenóaarde, 92.

W.
Wie hangt*er %oo dcer'lyk genyftert

,
gefchonden ? 1$.

Wat gy bemind dat min *4 ool{. 20.

Wy willen God ons Hertc gceven. 66*
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