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V o N C K E N
Der

LIEFDE JESU
Van het Godtbegercnde

ZIELENVIER.
Bloemirjes der Salige Hoope ^ tot verheu-

gelykheid der Wandelaars^ langs den
Weg , na vfeden Ryk.

Een bebelfinge van vyftig Sinne-heelden , met hunne daar

cpjpeiende verffen , en beylige Spreuken,

Wy hebben hem hef» om dat hy ons oerft liet"

gehad heeft. I Joan. 4. ; c ''^T^X

t' A M S T E R D AM* \

By PiETER Arentsz. in de BeursSftrfttfrt^

in de drie Rapen,

1687.





VOORZANG.
Aan den

Beminden Lefer.

Wie Jefus liefheeft , buygd en, knield

,

In 't ftof ^ en voud zyn handen 't famen

,

InfynenNaam, foorykbefield.

De fchoonfte naam , van alle namen ;

Die noden \vy met oor , en oog

,

Op fchetfen , en befpiegelingen j

Gefpannen tot een Regenboog ^

Van vyfmaal tien veranderingen.

En offlch 't een en felve woordt

,

In overvloed komt mee te delen,

Soo dat men veelmaal Jefus hoofdt -»

Dat fal den lefer niet vervelen

,

Die defen Balfem in 't gemoet

,

Omlielft , en hout voor zyn beminde

,

Want Jefu s , is Godts hoogde foet

,

Gcluckig fynfe die hem vinden.

Dit Balfemwoordt voor adams wondt ^

DatwasbyPaulus, in zyn leven ^

Gelyk bettorven in den mondt

,

Dat tuygt het woordt door hem gefchreven.

^ 2 Noch



VOORZANG
Noch doet ons hier de Outheyt bey

,

Toen ^t waardig hooft was afgeflagen

,

De mondt , noch driemaal Jefus fey

,

Soo diep 5 in''r heyhg hardt gedragen.

ójefus! dievanEwigheyt^

In^tEwig, eynd^loos, ongemeeten,

Den grooten Soon des Vaders zyt.

En heyUg Hefdenhcht geheeten

;

Toen u gefpeel verdorven was

,

Woudt ghyfê i uyt Uefde niet verlaaten

,

Op dat d'Elende weer genas y

Ontfloot fich \ wonder boven maaten.

Godt heeft de wereld foo bemindr ^

Dathyfyn Fnigen Gebooren
Beminden Soon ^ en heylig kindt

,

Gegeven heeft , om ^t quaad te fmoren.

Godt gaf j om 't fware werck des Noots

,

NieteenderSoonen, maarden Enen:
Dat is wat heerlyks , en wat groots

,

Den armen Menfch tot heyl verfchenen.

Den Jerubyn, foo hoog en fchoon >

Uyt Godt gebeeldt , ^^an zyne Krachten

,

IsoockGodtskindt, en lieven Soon

,

Gekroont met koninglyke machten ;

Den



VOORZANG.
DenMenfch^ van Godtfoofeer beminde,

Uy t hem, en door hem fchoon gefchapeü

,

Is oock Gods Soon , en waardig kindr

,

Om vreugde uyc zyne deugd ce rapen >

Wie is dan defe ? hoog en waardt \

Van welcke fich het Woorc laat hooren ^

Op (ukken hogen fchonen aart >

Godt Gaf Zyn Enigen Gebooren?
Hier wordt geen Beeld'lykheyt betrachcj

Wy moeten 't Deel ,van ^t Heel verlaaten;

Het wefen Godts beftaat in kracht

,

En boven alle form en maate.

Verheft het beeldeloos geficht j

En fiet door Creaturen hene

:

Wy weten van een ewig Light !

Waar heeft dat Ewig uytgefchene ?

Godt is een fcherp V eterend Vuur :

Daar is den Vader, endenSoNE:
Betracht de wercking der N atuur

,

Die fal ^t , in haren Spiegel toonen

,

God is een ^VuuRjCen ^LiCHT,een <jEESt
Seer onderfcheyden in 't betrachten

,

Van Ewigheyt maar Een geweeft

,

Beftaande in driederleye krachten.

=^3 Het
3. Hebrcsn. \z, v. is>, b, i Johannis. :. v. 5 cEvangc. fohan 4.

Yers. i4.



VOORZANG.
Het heylig licht der Majefteyt

,

Niet hier ofdaar maar ongemeeten

,

Is ^t lieve kindt ^ van Ewighey t

,

Niet uyt te fpreken nog te meeten.

Dat is dien grooten eeuwigen Soon ,

Van d'ondoorgrondelyken Vader ,

De Well van al het Hemels fchoon

,

En aller vreugde en deugden Ader.

Het Licht is vrind'lyk , foet en facht

,

Eenuytvloet^ geven , mede delen

,

Gelyk een balfemende kracht

,

Om wrang en ftrang en fuur te heelen.

Dat was den Oly die daar vloot

,

Tot hey 1 5 van Adams fware wonden y

In d'allerhoogfte en diepfte noot

,

Als nergens uytkomft wierd gevonden.

Op dat de kranckheyt weer genas y

Is 't lieve kindt, van 't ewig leven.

Geworden dat het niet en was

,

En echter dat het was ,
gebleven.

Godt is geopenbaart in 't vlees

,

En als een Menichen foon bevonden

,

Op dat hy 't Vaders Hert bewees ^

Om 't overfware werk der fonden."

Siet



VOORZANG.
Siet Bruit , wie dat den Bmygom zy i

Geen fchoonfte van deJerubynen

,

Het moet hier alteniaal voorby

,

En laaten 'c Herte Godcs verfchynen.

't Is Jefus ! Ewig uyt de Kracht ,

Gelyk een Balfemdauw gereten _,

Die 's vaders vierigheyt veriacht

,

En maakt een lief'lyk vreugden welen.

Die heeft het ftrenge Toorenfiiur j

Dat in de Menfheyt was ontftooken

,

Met goet j en Soet , van Godts natuur 3

Getemperd, en de macht gebroken.

Dat is dien grooten Bruydegoom ,

Soo kleyn in need'righey t verfoncken

,

Datd'allerminfte, fondcr (chroom

,

In zyne liefde mag ontvonken.

Hier geldt nog ryk 3 nog groot , nog hoog 3

Nochgoudekruyn j noch wyfe reden.

Maar een eenvoudig heyhg oog

,

Om valfche hefde te vertreden.

Wat wordt den Minnaar overryk 3

Die fulck een Heffte mach gebeuren

,

De wereld is maar dreck en llyk

,

Met al haar fchyn en flechte leuren.

* 4 Hy



VOORZANG.
Hy felver is den grooten loon

,

En opgehoopcen buyt der fchatten

,

Fonteyn en Bron van alle fchoon

,

Van Hem^lfchgrooce niet t'omvatccn.

De Wyfliey t kieft het befte goet

,

Daar is geen beter deel te vinden

,

Als defe Perel in 't gemoet

,

Die fal een knoop van welvaart binden >

Die tyt noch Ewighey t ontbint

,

Laat vaaren alle beufelingen

,

Van ^t aarts gefinde hert bemindt ^

Wy moeten hoger tonen fingen.

Ach Bruydegom die 3 Jefushiet:

Wy willen u in 't Hart beminnen >

De wereld is de lieffte niet

,

Al fpeelt zy fchoon voor onfe finnen.

Ghy fy t de wereld die ons haagd

,

Al fchynr zy veel ^ ghy fy t ons meerder ^

^t Is loflyk die naa 't befte vraagd

,

Aan 's levens eynde gaat hy veerder >

De doot inyt hem geen welvaart af

,

Maar laat zyn Morgenfter verryfen

,

Uytvleesenbloet, dat duyfter graf.

Om 's hemels ruyme lucht te pryfen.

Dan



VOORZANG
Dan breekt zyn Son eerft helder door.

En laat geen avond meer verwachten ^

De Eeuw'ge Daag^raat doet fich voor

,

De vreugde klimt in alle krachten.

Laat and're Minnaars dit of dat,

Metluften^ willen, enbegeeren.

Om helfen , voor haar befte fchat

,

^t Is ydelheyd 5 en ^tfal verteeren.

Maar wie hetewig liefdenkindt

,

Van 't Ewig ^ Ey nd'loos , Ongemeeten j

In 't binnenft van zyn Hart bemindt

,

Die heeft de rechte Ichat befeeten.

N och roeft ^ nog dief , nog mot ^ nog Doot
\ Sal hem ontblooten , nog beroven

,

[
Alwat'erdrygt, hier is geen noot ^

Dat is een welvaartom te loven.

Treed aan , al die fyn heyl begeert

,

Wat laat men fich nog langer noden ?

Al die zyn rug de wereld keerdt,

I

Wordt defeRykdom aangeboden.
\

Gelyk het blofend morgen licht

,

Al die haar rug naa 't wefte keren

,

Soo helder daagt in ^t aangeficht

,

Soo doet de Sonnefchyn des Heeren.
^

5 Keerdt



VOORZANG.
Keerd uwes herten rug na d^aard

Dan fal den hemel u bedagen ,

Die altoos lichte ftralen baard ^

En haar ontmoet^ die na hem vragen.

O allerfchoonfte morgen Son

,

Van alle Ewigheyt gereefen ;

Wiens op gang noot met ty t begon y

Wie anders fou de heffte wefen ?

Weg onbedachte wereltling

,

Verheft op flechte beufelingen ^

Uw Liefden is een nietig ding

,

Wat fou men die ter eeren fingen ?

Ofvraagt ghy nog foo wel gemoet y

In uw gedachten gaau en fchrander ^

Wie, hy^ die onfe hefde voet

,

Dan foo veel meer is 5 als een ander?

Uw Lief, is Aarde 5 enonfeisGoDX:
Hier noden wy 't befluyt der wy fen

,

Wie deelder is van 't befte lot

,

Het mceft te lieven en te pryfen.

Ontfluyt uw innerlyk gehoor.

Om 't machtig onderfcheyt te horen

Op dat het ook uw luft bekoor

,

En van uw liefde wordt verkoren.

Wat



VOORZANG.
Wat brengt des werelts liefde voort ?

Een korte vreugd , en lange Elende

,

Ontfluytende een nare Poort ^

Wanneer men komt aan 's levens Ende.

Watmoeyten, onruft^ en verdriet.

Wat rook 3 en windt, en vlugge fchimmen ^

Voor Wat ^ en Vat, een ydel niet,

Behalven 't naberouwend glimmen.

Maar Godt , dien fchonen Bruydegom

,

Sal meerder geven als wy wenflen

,

De geur en fleur, der vreugden blom ^

I

Wiens opgang nimmer fal verflenflen.

Als aarde en Hemel fal vergaan

,

i En worden als het was voor deien

,

BlyftGodt, en^tGoedeEwigftaan j

Onwanckelbaar in werk en wefen.

Godt fchiep de Ziel tot zyn gefpeel

,

Om Ewig nevens hem te leven

,

Dat is te groot en over veel

,

Om voor een aartfe vreugd te geven.

Van defe Bruydegom en Bruydt

,

Song onfen boefem defe Sangen

,

Wy ftroyen onfe bloempjes uyt

,

Geliertfle kinderlyk t^ ontfangen.

Niet



VOORZANG.
Niet als een werck van nodigheyt ^

Dat ghy tot lering dienc te weeten ^

Maar tot een fpeling in de tydt

,

Van ^t vremde landt , door ons befeetcn ^

Opdatwy, langs de Pelgroms baan ^

Malkander Bloempjes mede delen

,

En wyl wy trachten 't huys te gaan 5

Met hcmelfche gedachten Ipeelen.

Soo anderen garen vrolyk (yn ^

In werels goet , en aarcfe dmgen

,

Inmommery, en valfe fchyn

,

En overvloet van beufelingen

,

Waarom fou onfe Eenvoudigheyt

,

Niet onderweeg j met groot verheugen

,

Langs 't pat 5 dat na de vrede leydt 3

Van ^t hemels wefen fpreken meugen ?

Daar 's menfchen hert mee is vervult ^

Daar vloeyt en loopt de mondt van over

,

Gelyk ghy altyt horen fult

,

Of goet, ofquaat^ ofryk, offober.

Van dit van dat , vandusoffoo^

Van weelde ^ wclluft en vermaaken

,

Van rook en windt , van kafen ftroo

,

Van dreck en flyk 5 enaartlefaakcn^



VOORZANG.
OfookvanGodt^ vangoet, van deugd.

Van liefde, goetheyt en genade.

Van hoop^van trooft^van vreede en vreugd.

Van 's Heren weg , en hemels paden.

Elck Weibron giet zyn water uyt

,

Ofdit, ofdat j al wat het leven.

Van binnen in 't begeren fluyt

Dat wil ^t ook in den uytvloet geven.

Een ander fpreekt van geldt en goet

,

Vanluft, van vrees, van kryg en vrede,

Vanwinft, van voor, oftegenfpoet,

Van zee ^ van landen en van fteden ;

En wyvanjefusj 't lieffte Kint.

Achjelus! Jefus! broot der Zielen I

Van alle hong^raars fecr bemindt

,

Die in de name Jefu knielen

.

O groote Ignati , kloek in fmart

,

Voor Iceuwe brulling fonder vrefe j

Liet ghy in uw door kerfde Hart

,

DeGoudeNaam, van Jefus, lefen^

^t Gevalt ons fchoon j en fmaakt ons foet >

Hy ftaat ook in ons hart gefchreven

,

Ofwy begerent in ^t gemoet

,

WantJ efus is des herten leven.

wy



VOORZANG
Wy willen vrolyk fyn in Godt

,

Al baart de Pelgroms weg veel fuchten

,

De hoop belooft , een dierbaar lot

,

En doet het ongenoegen vluchten.

Hebt goede moet die Godt bemint

,

Hy noemt fyn eygen felven Vader y

Wat fyt ghy een geluckig kint

,

Stap voort , ghy komt uw erfdeel nader.

Die een Monarg j van ^t aardfe Heel

,

Mocht vader noemen , door geboorte 3

Dat had een fchyn van groot en veel ^

Als ging hy in , door gulde poorten

:

Maar fwyg van fulcke klynigheyt ^

Daar 't leven y Godt mach vader noemen ,

Dien allcrhoogfte Majefteyt

,

In ewigheyt niet uyt te roemen.

Ach onfe Vader 5 die daar fyt

,

In 't Hemelryk 5 foouytgenoomen,
Maakt ons gemoet voor u bereyt

,

Op dat uw^ Koningryke kome ^

Ach vader! vader ^ goet en groot,

Ghy fult 11 kinderen niet verlaaten j

Al tobt de Duyvel, Hel^ en Doodt
Uw Macht is boven alle maaten.

wel



VOORZANG
Wel aan dan Pergroms w aar ghy wcond ^

Deer Godt geraakt tot open oogcn j

Dieuj hetSpocr, ten hemel ^ toondt:>

Maar wel gemoedigt voort getoogen 5

Tot dat \vy in het Vaderland1

5

Malkander vrindelyk ontmoeten j

En met een 't faam gevlochten handt

,

In ^t ewig vreugden Ryk begroeten.

En of \vy in ditjammerdaal ^

Malkander kennen 5 fienj nog vinden

Op 't ewig durend Bruylofs Maal

,

Daar worden wy bekende vrinden.

Ach Heer! wat Talmeer vrolykzyn 5

In Godt en gcddelyke dingen

,

En met de fchone ferafyn 5

Dat Hooge liet ^ van lielde Tingen

!

Weeft enden uflchen wel gemoet ^

Güdts liefde en kracht wül u geleyden 5

En zy een Lichter voor uw voet

,

Tot dat ghy komt van hier te fcheyden.

Wy treden met malkander voorts
Naa \ fahg landt van vrede en vreugde.

Beminde mede PePgroms hoort 3

Of u dit Bloempje wat verheugden ^

En



V o o R S A N g;

En uwen reuck verquicklyk werdt

,

Dat uwe liefde my wou lonen

,

Soo wenftmy Jefus in m yn Hert

,

Dan fult ghy goede vrintfchap tonen.

Dat hoogfte en diepfte Liefde Punt
Van 't Herte Godts , voor ons gegeven

,

Dat wordt u ook van my gegunt

,

In merg en been , van 't Zielen leven.

Vaar wel in Godt , het Ewig Goet^
Vaar Ewig wel in Jefus Name y

Op dat u al zyn heyl ontmoet

,

Jaa j aan ons Wormpjes altefamen

,

Om *£ bloet van Jefus Chriftus

,

AMEN.

J. LtJYKÈK.



V o N C K E N
der

LIEFDE JESU
van

Het Godt begerende Zielenvier.



i VONCKEN
Wat is \ Leven ?

Alle vleif venut gelyk^een kjeet •* want het vcrhont van de

Ewenaan, is dit: Ghy fult dendootfterven. Syrach. 14.

vers 18. Want alle vlees is als gras i enalleheerlykjjeyt def

tnenfchen is als een bloeme desgras. Hetgras is verdort , en

:{)n bloem is afgevallen, i Peir, .2, vers 24.



der L I E F D E J E S ü, ^

Mj/n dagen -^yn lichter geweefl dan een wevers

fpoei. Job,7. <j.

1^ ^'^ ogenblik ofPunt , re ru^ gekeeken ;

-^-^ Weg is de ty t y van dartig veertig jaar,

Gclyk een Pyl > of winde voorby geflreken ,

En als een droom , of 'c nooyt geweeft en waar.

Soo is 't , tot nuw j En evenTal *c ook yycfen ^

Aan 's levens Eynd , in 'c uurge van de doot

;

Heeft dan de Ziel geen rykdom , uytgelefen ,

Van hemels goet 3 dan is het jammer gi ooc*

Uyt is de droom, van alle aartfe dingen.

De bit're doot fnyt y al het fichtbare af

;

Weg gaat de geeft , en laar de wereklingen >

Het vlees en bloet , dat vaart in 'c duyfter graf.

Waar is de v/eelde en vreugt , van 't lange leven ?

Soo fwelt een Bel van water , cierlyk uyt

,

iVlaar , in een bliek > is alles weg gebleven ,

Degoudetyt, isüecht, vereydeltuyr.

Maar die geftaag , zyn linnen en gedachten >

In 't hemels goet , en 'c herte Godrs ïiet gaan ,

Om met dat foet ^ zyn bitter te verfachren ,

En trock zyn Ziel met fchone deugden aan;

Wel hem, als'cEynd, des levens komt voorhanden:

De nare droom , van 't aartfchen , is voorby

,

Zyn Geeft wordt los van kerker , en van banden

,

A 2. De



4 voncken
De ftryt is uyc y de moeyten aan een zy.

De doot mach vry > het dubbeld leven fcheyden
,

Vand'cwigheyt, enrydc, aan een geknoopt 3

Elck gaat zyns weegs \ De Ziel in haar bereyde

Hoogwaarde vreugt , daar zy op heeft gehoopt.

O onderfchey t , hoogwaardig t*overwegen >

Wat is *t gevolg , van *s levens Eynde groot

!

Godt meent het wel; Onsleyt'er aan gelegen.

Wat is op aard , gewiffer als de Doot ?

Heylig Antwoordt.

Icl{^l?en de opjlandin^e i en het leven : Die in my gelooftfal

leven , al waar hy ook^gejlorven : En eenygelyk^ die leeft ,

ew tn mygelooft , fal nietfiervemn der Ewigheyt^ Joh. 11.

vers 15. zC'

I

TOS-



der LIEFDE J E S U.

TOEZANG.
Stet hoe datghy dan voorfichtig wandelt , niet als de on-

ivyje y maar als de wyje, Den tyt uytl^opende y de-

tvyl de dagen boos :{'jn, Eph.f.vers 15. ló.

Toon: Als \ begint.

Als and''re T^yn in vreugdt verheven ^

Enfvillcn harengulden tyd 3

Van 't vluchtig en onfeker leven.

Door veePcrleyeEydelhnt ,

Soo laat ons met bedaarderfinnen ,

Bedencksn 't korte ^aar getal y

En wat daar in is t'overwinnen

,

En wat het namaals wefenfaU
Wat mag een weynig weelde baten ,

Wat helpt een weynig eyd^le vretigt ?

In '^ Eytitje moet men ^t al verlaaten >

DangeWer niet uls ware deugt.

O Deugt ! ofchoonjii Bloem o-p aarde ,

Wat is hy wys , en waarlyl{_ryl{ ,

Die u voor :(ynen fchat vergaarden

,

In flaats van aartje drec^^enjlyl^,

Gy fpant de kroo7i van alIe dingen.

En voert uw eyg^naar door den dood ,

In 'tfcboon getal der hemelm^en ,

Daar is hy ewig buyten noot.

O deugtfoo tipyt en breet te roemen.

Wie kan utv booge waarde noemen l

A ^ NidC



V o N C K E N
Niet cntydig.

Qcdt trooft ons i laat lichtcniiw aanftcht y Joo^encfenwy,
Pfalm. So. vers ^. De Hccre is Godt , dic omiicrlicht.
P/alm, iiS. vers 17» De rechtveerdige moet dat licht al-
tQts^ opgaan. Pialm. 97. vers ti. Den vrcmen gaat dat
iicht üp m de duyfternis, Picilai. ui. vers4.

Geneejl



dcC'L lEFDE JESU,

Getuefl my Hcere , foo falicl^genefin worden.

Jer. 17. 14.

Gelyck de Son d*onrype vrucht bsfchynt

,

En met een fchat van vrindclyke krachten ,

Doorbalfemt , dar de wrange aart verdwynt

,

Tot fmaak der geen die op haar rypheyt wachten,

Sooook, mynGodt : De Ziel ^ in haar natuur.

En wilden aart, uycAdamsboom geboren.

Is wrang enwreet i door bittert, ftraf, enfuur*

Onaangenaam om 't proeven tebekooren.

Wat eyft haar noot ? Wat anders , als de Son ,

DieEwig, uytde Alle-kracht ,
gerefen ,

Met vrind'lykheyt de ftrenge macht verwon 9

Zyn balfemkan d'onrype Ziel genefen. t,
Ghy moet het doen. O Godt I mynSonnefcheyn ;

UvvGoet, enSoet, en angftverquickend leven ,

Moet myn Natuur een temperantze zyn ;

lek moet myn Suur , en ghy uw Soetheyt geven.

O Godt , myn lief, doorftraalt ècn wilden aardt."

Wy fuchten > om in uwen prorf te fmaaken ,

Als vruchten , door uw heylig licht herbaardt

,

Op dat wy ook uw vrindlyk hert vermaken.
O Godc



S VONCKEN
O Godt myn lief, myn fchoone morgenftonc >

Maakt ons een vrucht , die fmaakt in uwen mondt.

Heylig Antwoordt.

Voorwaar, itoonvaar fegh icf^u , ten :(y dat imandt we-
derom geboren worde , hj en kan het Koninckinke Gedts
niet :{iefi.

TOEZANG.
AIjoö liefheeft Godt de wereldgehad , dat hy :(yn eenigge-

èorenenSonegegeven heeft. Joh. 3. j^»

Toon: Als 't begin rj

Het zieltje dat was fyanl^^, en neygdenfich totjlerven ,

Waar was tot haarder hu/p , diegroten Mcdccyn

,

Om voor te Zoomen 't lang > ia Ewige verderifen ?

Dat moeft de diepfle liefde > tiyt V Vaders herte :{yn.

Op dat het Zieltje tog in Ewigheytfou leven »

Wi:rdt defe Mcdccynfoo wonderlyk bereydty

Om V angftelyke vuur des levens m tegeven.

Tot eengeneefing kjacht > voor alle Ewighcyt,

Het grootjie wonder cjuam , uyt d'ewigheyt te voren

:

Godt , en de Menfcheyt , wierd , in Eenheyt openbaar'^

Dat was Immanuel , den menfch tot heylgeboren-y

Nachgmg het wonder voort , tot dat het vaardig waar:
In armoed , l^leynheyt , (lecht , gelajlert , en belogen ,

Belaagt,geplaagtjvervolgt,gebracht in an^ft^en.noodt.
Gehaat,verfmaatibeJ'pDt,gegee(]elt,en bejpogen ,

Gepynigt , en gekjicld , gekruyficht , engedoot,

H»og waardig Mcdicyn , in Ewigheytgeprejen

!

Wat



der L I E F D E J E S U. f
Wat deed den Vader al > om^yn ver/oren kjnt \

Van hooft > tot t.cen verjeert , m et balj^m te^enefen ,

Hoe heeft dten grooten Godt, ha imrmpjejoo bemind /

Caap ksancks vuur Ziel
,
gaap . Iaat u niet langer noden ,

Neemt defe Medccyn , van liefde toe bereydt,

Uipfcer vervallenfiandt , foo mtld^lv{ aavg/^boden ,

Op datgy wordt herfield , tn alle Ewigh-jyt,

Vie 't luft die k^omt en mcmt , de deur , van heyUftaat open^

Wat vraait de Bruydt nog langina 's Bruigom f rootgewaat?

Vat hcmcb purper was het Goudt om u te kopen»

Behalven dit , was uw Elendigheyt geen raat.

Heb lief verIcfte Ziel , heh lief ^ die u beminde ,

Hy is defchoonjïe, jaa, van alle die daar :^yn

,

Begraaft uwfchat in hem » gyfiiltfe ewig vinden.

c^ch 'Jefif^ ! Bruydcgom , en Zielen medccyn !

JVat :-yn 'r voor plaatfen , die als mordenJierre blinken l

O Bruydegom des heyls ! ons weten telt'er vyf^
'/ Zyn liefde telkens » die ons onheyl deden fincken ,

Vyf''^vonden van het kf^tys , aan '^ overheylig lyf

:

, Viejiaan tot een triomph , om e.'wig op te halen

,

i Eenfiofy vanprys enlof, voorst hey lig aartgefcht

,

!
Icr-wyl uw Majefleyt , mctgloet en glans van Jiralen ,

Het hert tot vnugd vcrwe\t ^ in Godt , dat liefden Itcht^

A 5 't Ver-



%é V o N C K E N
^t Verborgen goed, Treckt ons gemoed

DetPyl dan alle defe dingen vergaan , hoedanige hehoorden

ghy te :(yn in hejligen Ivandcl en Godtfaligheyt, z Peer. cap.

5» vers. II.

E(^^



der L I E F D E J E S U, X\

Een dingh is mdigh. Luc. i o. 42,

Neen Alles, watmenfiet,

Ghy zyc inyn lieffte nier.

Ket Ewi^ Niets; iers y boven alle finnen.

Een A L , daar 'c al af^^uam 9

Wat ooyc bcginfel nam
,

Is'rgoeten foec, <Jat wy foo Teer beminnen.

AlishccRykdertyt

,

Byfonder groot en wyc

,

Noch is het ons te naauw > en eng van palen :

Wat baar ik menig fucht >

InGodt, die riiyme lucht,

J\Iyn adem tocht in \ Zielenvuur te halen.

'c Is waar , ó werels Ryck >

Wy zyn , in uwen wyk

,

En 't vrcmde landt van uw gebiet , geboren

,

Maar 'c vuur der Ewigheyt

,

Beilooten in de Tydt

,

Wilfich, ind'as, van 'c vlees niet laten fmoren.

Ghy ftaau wel op uw Recht

,

DatonsGemoet, als knecht.

En onderdaan , fou danfen , naar uwpypcn ,

Maar hier in zyn wy fiout

,

Hoe feer ghy 't regen hout >

Opbsn, en boet j oaiGodtnaa'charttegrypen.

OGodt-;



ft VONCKEN
OGodc, myn waardig pant,

Myn rechre vaderlandt >

Hoe lange ach ! hoe lange Tal *c noch duiiren

,

Dat m^n verlieft gemoet

,

In 't grove vlees en bloet

,

Naar u , myn lief > fal voncken ende vuuren ?

Want alles wat men fiet

,

Is myn beminde niet.

Heylig Antwoordt.

Waar u fcbat h daar fal cok^uw herte :^yn. Luc. c:{p. 1

1

vers ^4. JVat baat het een Menfch Joo hy de gehele wc

reldtPtndty en lydtjchad^ :(yner Ziele^ Ófwat[al een Menfc

geven tottojfing v&n:{)n :{iel ? Matth, cap. 16. vers ZC.

TOE-



der L I E F D E J E S U, ij

TOEZANG.
Wiprediken Chrtfium dengekjuycigden, i Cor. I. v.i 3

.

Toon: Laat krygen en fchanden*

Wie hangt^erfoo deerlyli , gtteyflert y gejchonden >

B^gos verwig , vülftremcn en 'wonden »

Totfmaatheyt enfchande , aan 't kruyshout verheven ,

Wat heeft hy , wat beeft hy misdreven \

2.

Vat ij'er hetflachtlam , foo heyli^gehren ,

Tot brekjn^ 3 en lejfing van tooren:

Syn misdaat is liefde , uytvloeyen engeven y

Dat kpfi hem , dat l{oft hem :(yn leven,

K^fl dat hem :{yn leven , diefchoonfie van allen 9

Hoe is hy in V i'yden verval/en }

Ofis het uyt liefde > en heylige minne ;

IVatfalby daar mede. dan wmnen ?

4.

jVat anders als h leven der Ewige Zielen

Die droevig in Sond n vervielen y

Op dat hy dtefchiilde verfuene en boete

Soo druypcn ;^yn handen en voeten,

5'

Jchjefus , b?yninde , hoogwaarde , enfchoone,
Wtefal u , wiefal u bdonen ?

Vw weldaat diegaat ons vermogen $e boven ,

J^ willen u pryjen en loven,

Soo



Ï4 V O N C K E N

Soo als de monde is.

Werckp niet om dejpyfe die vergaat , maar om defpyfe die

hlyft i tot in het ewi^c leven , ivelcke de7i fone des men-
fcben u geven fal > taant defe heeft Godè den Vader verfegelt^

Joh.cap. <j. YcrS27#



der L I E F D E J E S U, Jj

Ick^ben het hroodt des Levem, Joh. 4, vers 48.

Myn Vlees is waar'lyk Spys

,

Myn Bloedt is waar'lyk Dranck;

Wie van my eet , fal Ewig leven»

O Woord , als Broot , en Wyn

,

Van Goddelyken klanck

,

Uyt 's Vaders Hert , de Ziel gegeven.'

Jaajefus! Godc , mynlicf,

Wy hebben 't wel oehoort

,

Het luft ons door een ftaag begeren ,

Te fpyfen van dat foet

,

En vriendelyke woordt

,

Wild ghy den honger fteets vermeren ;

En doet myn ziel uyt u

,

Met hemels wefen aan ,

Op dat zy't beeld derGodtheyt dragc.

En 't vlees , als groeve fteen

Met gondt mag fwanger gaan ,

Tot ghy 't onreyne af fult vagen :

Soo wordt de menfcheyt door.

De Godthevt weer vergoodt »

En in zyn eerfte graadt verheven >

Om Ewig in Godts hert

,

Bevrydt voor noodt en doot,

«i Als



i6 VONCKEN
Als in zyn Element te leven.

O Eni^ Element

,

Van cynd'loos goet> en foet^

Enfchoncwond'ren, bovemaaten*

Wy {icn met hoop en vreugd ,

Uw weelde ic gemoedt

,

Wanneer wy dtio. vier vcrlaaten.

Ach hemels woord, als Brood, cnWyn,
Laat ons uw Gaft gcftadig zyn.

Heylig Antwoordt.

IcJ{ ben dat hvende Broodt , datup den hemel neder^edaalt

is: Soo letnant van ditbrooteet s diefalinderEtrigheyt

leven. Joh. cap. <J. vers 51. Die m)n vlees eet en mynhloet

drinckp i die heeft het Em^e leven: enick^falhemo^ivecken-

tenuytcrjlcndage. Vers 45.

i

\

toe'



der LIEFDE J E S U. Fol. 17TOEZANG.
JQ>mt herwars tot my alle die vermoeyt en beladen ^yt ,

ende ickjal u riiflegevcn. Match. II. 2,8.

Toon: Sulammithc.

Ach boe vrind' iy lil laat ds Heere ,

Zyn liefden IVoord , u)ts Vaders hertgebcren >

Het tnenfchelyInleven horen

;

Offy hemfchooa , beminnm > mch begerm ,

Ew haren rug toe kieren :

Hy laatfe roepen , en volgt haar of de hielen j

Keert maar weder , lieert maar weder , k^^ert maar widcr

arme Zielen,

Gaat niet veerdzr 3 in *t dooien ,

TVant voor u heen > wordt anders nietgevonden ,

Als *t Eyndt van 'tpadt der Zonden
,

En achter dat , foo heym'lyl^en verholen )

Leyt Ewig L eet verfcholen:

Waarom Èkndig > daar heyl wordt aangebeden ?

}{eert maar weder , lieert maar weder , keert maar weder ,

op het noden.

Soec^tgy weelde, en vrede ?

Gy moet het cfuaad der Zielen rug toe keeren ,

En 't aanftcht na den Heere -*

Uw levens Weg , recht anders om betreden ,

Tot Sy wordafgejnedcn ;

Van valdt uw Ziele , haar vader in :ryn armen ,

Van genade i van genade ^ vangenade y

en Erbarmen.

Laat uraden i o Leven\
Van (PEewigheyt^ ver/{noopt en vafl verbonden ;

En dient niet meer defonden

,

T^iaarhem die u het wefin heeftgegeven >

Entot :^yn l^int verheven ;

Want hier bifeyden y is jammer en Elende

,

•J^^adr wy keren , tfaar wy kenn > waar tvy kecim ,

Ofo7is H'cndcn^

B He'



Fdl.iS V O N C K E N

Het fcheelt veel

De Sonnc wanneer mmfe aahjcJjouti veïk^^n.U^tGodt y in

hafenop^Ang: Sirach. 43. vers i. En dit ifdcverkciidt'

^in^ y die r^>y van hem gehoon hcbUr, , eyi wy u verkondigen ,

dat GOOT een LIC H T ;> , engamgeen duyjiernifem
hem en is. i Johannes cap. I. vers 5

.

Gelooft



der LIEFDE J E S Ü. Fol. i<p

Gelooft in hetLICHt y op datgy kinderen des lichtï

meugtyn, Johannis ii, 3<j.

/^ Solus ! Punt , van groote heerlykheyt r

^^En fchoonfte kindc , van alle tydelingen ;

Die met uw Licht 3 en Glaas van Majeilcyt j

Als een Tinftuur > geluckigd aüe dingen ^ ]

Wat beeldt ghy fchoon myn al'erliefile af!

Wacliefae? Jaa ! Wieanders? Alsdiefchonc;,

Die u ontflack , en aan de wereld gaf

,

Om, als een Hert in haar natuur ce wonen.

Hy is het Hert , in d*ewigc A L L e-k R a c n T 5

Die Vader hiet 3 oneyndig , ongemeeten ,

Die 't leven der gcftalren foo verfacht »

Dat fy van niers als louter vrtugdc weten :

Soowatghydoeten wercktj hier in der tyt.

Tot Treugt en deugt > tot vruchtbaarheyt en leven ,

Dat doet myn Lief in 't ruym der Ewigheyt

,

Wiens groote nooyt bedacht word , nog onfchreven»

Maar ach ! hoe wordt het onderfcheyt verhaaldt ?

Gelyk als ghy, Godts licht komt uyt te beelden >

Soo heeft men ü met houte kool gemaaldt.

O Sonnefchyn van Goddelyke weelde l

Oneyndig licht , van 't vaderlyke vier

,

Dat Jefus hiet ; van Ewigheyt geboren

,

Door 't Ewig ruym vaa 't hemelfche ileficr

,

B z Ah



Fol.20 V o N C K E N
Als honingdau , door aller Eng'len Koren!.

Wie anders , ibu der Z ielen liefde zyn I

MynGodt, mynGoedt, myn Element en leven,

Myn Morgen Sccr , en held're Sonnefchyn

,

Het luft ons hert , u cwig aan te kleven.

Heylig Antwoordt.

M aa.^t tl op , wordt verlicht , want uw licht komt : En
de heerlyk/jcyt des Meeren gaat over uop, Jefa. 6. ï.

En aldaar en fal geen nacht ^;» , en :^y enfit/lengeen keerje
noch licht der Sonne van noden hebben : Want de Heere Godt
verlichtfe: en :^y fullen als koningen hezrCchen in alU ewi?'
hep, A-poc.22. YcrS5.

^

TOEZANG,
t)ie den Sone heeft > die heeft het leven, 2 Joh. ^ . I2,

Toon.* O Chriftus Iaat den dageraat.

Watgy bemint, datminick^osk^;

Ach allerdiepfte Grondt , Fontyn en Ader I

Onnoemelyke kracht , en Vader,
Uyt wien ^tgewas , van V al en al ontlook,

Dat Kjndt des Luchts , van Ewigheyt
,

Soofchoongehoren uyt uw Vterigheyt ,

Wa^ir tngyjchept uw hoogjle welbehagen ,

Dafis hetgeen ,

Vaar wy na vragen
,

- V Bloempje dat ick meen.



der LIEFDE J E S U. Fol. 21

Dat Kjnt , datfcboonfle liefden Kjndt ,

Vat u 3 van Etvigheyt m '/ licht verkjaardi ,

En uyt het noem'loos o-pcnbaarde ,

Waar ingy '^ Eyndt van uur hegeren vindt i

Vat ts de Perel en 't Juweel ,

Vat wy begzren tot om herten deel

:

Ach Vader lief, helitfc het ons tegeven , ;

Opdat :(yn licht i

In cm niêch leven
,

Voor uw Aangeficht,

Sytgy dat Ewig Baren niet ?

Vyt wient verborgzntheyt dat alle dingen
,

AUuythaar diepjie wortel dringen.
Waarom gy ook^met recht een vader biet :

Enfytgy metfoo na ah vert

}

Oo\ in het middelpunt van V menfchen her: ;

Ach laat dan ook^aldaar uw uitverkoren ,

Beminden Soon,
Toch :(yngc6doren

,

Als het hoügfiefehoon ,

Ach Jefus kpftelyl^kleynoot !

Gifyt de Bruyt , ofBruy^om j den Beminde 5

Het lufl ons , u in 't hert te vinden ,

Daar ons begeren , u, doorfuchtm noot,

Trecl{aan , o levens vorji treek aan ,
Dat alle Deuren voor u opengaan ', s

U boort de plaats , doet al bet vremde wykpn 5

O Majejieyt
\

Opdathethlyke,
Datgy ksntngfyt.

Bi nzr



Fol.22 V O N G K E N
Het twcde is beter.

Alsficrvcnde , enfict wy leven, z Corinth . cap. <r.Vc 9.

Doodei



der LIEFDE J E S U. FoL u

Doodet dan uwt leden die op de éarde ^yn- Colof. J • f,

Iaa Lichter, of wyu niet hoorden*

Wy iien wat uw gellake doet ;

En uyt uw werckelyke woorden ^

Verrtaan wy u i in ons ge moet

:

Gy fterfc 3 om uyt uw door re geven 3

Terwyl uv/ duyfter lyf verdwynr ,

Een beter, fchoonder, fynder leven

,

Dat uyt uw ondergang verlchynt.

En of wy 't niet met onfe handen ,

Bcgrypcn , als uw wcfcnthcy t

,

Daar 't foete licht , door 't vierig branden,

Sich in de kamer uyc verbreydc

,

Noch fyt gy beter voor de finnen ,

En aangenamer in ons hart 5

Soo dat wy> door 't verlicfe winnen 3

En krygen helder wit, Toorfwarr.'

Alsfoo de ftomme dingen fpreken >

Hoe fouden wy nier wyf'lyk zyn !

En luyft'reM naa haar krachtig preken

,

Soo helder als de fonne fchy nr.

Waarom en fouden wy niet fterrcn ?

Aan onfe valfche levens aart

,

B4 Vol



Fol 24 VONCKEN
Vol dmyflerniiTen en verderven >

Soo aangeboren > als vergaart ;

Opdatwy, door dat grofverliefcn,

Verkrygen fynder levens Geeft >

Veel aangenamer in 't verkiefen >

Alsd*eerftelompheytisgeweeft :

Wiens onberaftelyke wcefcn

,

Het gryp'lyk overtreft , foo veer ,

Als 't licht , dat uy t de kaars verrefen

,

Veel fchoonder is , als was^ of fmecr

:

En wy in Godts genadige ogen

,

Verfchyncn , als een vrind'iyk licht

,

Dat doodj en duyfternis ontvlogen

,

Mach ftaan voor 't heylig aangeficht.

Ach E wigc oorfpronck van ons leven

,

Wildt ons uw kracht en wyshey t geven.

Heylig Antwoordt.

Voortradr t voorwaar feg ick^u , in dien het tarwengraan
in de aarde met en va/tenfterfi, jooblyjt hetj'elve al-

leen : maar tndien hetfte^'ft ,
joo i^rengc het veel vrucht voort,

Joh^i2. vers 24,

TOE-



étï LIEFDE J E S U. Fol is

TOEZANG.
Toon: Hoe dus bedroefleewerk.

O Tent van vlees en bloedt !

Dte wy dus lang bsfaatzn ,

Ahvrec/nt voor onsgemoet i

Soo wy u eens verlaatcn ,

Hoe lufiigfal da: rnymcn l

Soo hccckjt een leev}ercl(^uyt ,

En dryft op :(yne pluymcn >

Daar hem geen trali jluyt,

O i{pningl)ke hoop \

Hoe baijemt g-i het leven ƒ

Of^veelden honing droop

,

Menfout^er niet voorgeven^

Ach l{pn men "t haar verheelden \

Kn dat het wierdtgelooft >

Diefich in aartje weelde^ï

Verdiepen over 't hooft.

O rtiymtefonder Endt !

Elcliblicïlje komtgy nader ;

Gyfyt ons rechte EPment^

Otis Vaderlandten Vader •

e^ch dat wy onsgeduldcn

In "'t (lot van vlees en bloet ,

Tot Godt ons Endt vervulde 5

En 't deur
t
jen open doet.

B < Of



rdit; V O N C K E N

Of op, of onder.

Vsmcdey-i u vooy dên Heere , en hfafii verkgm. Jac. 4.
vers I o. Hoetvel cnje uytwendt^eMenfch bedorven wordt ^
(co mrdt nochtans de inspmdiievernim i van daze tot daze.
2Cor.4.vcrsi6. ^ "^



der LIEFDE J E S U; Foliy

Die heinfchen vernedert ,
[al verhoogt Wdrdc»,

Luc I4versii»

Wy wsten 'c wel wat ghy wik feggcn ,

O diepte , daar men water fchept l

En ons gemoer komt voor te leggen ,

Wanneer men aan uwketing rept

:

Uw Scheppers fyn aan een verbonden

,

Wel vaü , met menig eyfcr Oog ,

Dies, als den enen gaat 12 gronde,

Soo ryft den ander naar omhoog

;

Zyn fi'ncken doet den ander ftygen

;

Soo is , ons dubbeld leren > mee.

Dat wy van d'eeifren opgang krygen ,

Verknoopt ran aangenaam en wee

't Inwendig, en uytwendig leven, •

Hangt met een kering aan malkaar *

Om vad malkander aan te kleven ,

Als of 't maar een geftaltc waars

Soo dat, door 't willende bewegen»

OPtEen, oPt Ander, ryftofdaalr;

Naa dat de wille is genegen >

Dk aan de levens ketifl? haaldt.

Als



FoLig V O N C K E N
Als vlees en bloet wort op getogen

,

In welluft , weelde en Eydelheyt

,

In luft van finnen > oor, cnoogen,

Het rechte leven defer tydt y

Dan gaat de arme Ziel te gronde

,

Metalhaaringefloten kracht.

En word , als in een put verflonden ,

Dat fich onthoudt.een nare nacht.

Maar als men 't vlees doet nederfincken

,

Dan ryft de Ziel , als uyt haar graf*

Om als een morgen Ster te blincken

,

Voor hem , die haar het wefen gaf.

Dit moet gefchiên van alle wvfen

;

Weg vlees en bloet , finckt na de grondt

,

Dan fal *t inwerrdig leven ryl'en ,

Als ofhet van den dode opftondt

:

Dat hangt natuurlyk aan malkander ,

Gelyk alsd'Emijiersin den Put

;

Als d*ene finckt , foóryfl: den ander,

Want dit gevolg wordt niet geftut.

Dies laat het logge vlees vry dalen

,

Al die voorfichtigheyt beoogt >

Soo fal den Geeft zyn adem halen

,

Waanneer zy wordt in Godc verhoogt.

Hy



der LIEFDE J E S U^ F0I29

Hy is te pryfen en te loven

,

Die 't befte deel verhef c na boven,

Heylig Antwoordt.

Want die infijn felfs vleefch ^aayt % faluyt het vlees ver^

derffentjfe mayen : maar die in dengeefifaayt , fal uyt

dengeeft het bwige leven majen» Gal. 6, vers 8.

De



Fol. ^0 V'ONCKEN
De gonft vergroot. '

Id-i èen dorjlig getveefl en gy helft my te drir^ckcngegeve}

Match. 1^, vers 35. Voortvaarfegge kk^u , -vcorjoovcc

py dit een van dcfe mync minfie broeders gedaan heh > foo het

gy dat my gedaan, Matth. 25. vers 40. Geefl den gene di

'iet van tihidty fprackjdengever des ewtgenUvens. Matth^

5, vers 4.2.



der LIEFDE J E S U. FoU^ï

Die getrou is in V minjie , dieisoohjnhi$S^^
getTDu, Luc. IC. IQ^

Al was het maar een koele Dronck

,

Van water , uyc oprechter harten ,

Daar ghy eens Pel^roms dorftig rn:iartea ,

Om Jefus wille , mee bcichonck »

Gy fulc uw lonmg niet verliefen,

O vrindelyke hemels woordc

!

Van fulck een waaren mondt gehoordr,

VVy willen u rot Heer verkiefen.

Eenklynedicnft, en groten loon ;

Voor water , wynen > nooyt vol prefea ,

En hey lig Bloedt, van hemels w^efen»

Der klare Liefde ; Och ! hoe fchooa

!

Ach Jefus ! weibron aller vreugde,

Fonteyn van alle goet en foet

,

Ontfluyt en opend in *z gemoedt

,

Den Bron der aangename Deugden.

Dorftgy, naar onfe broeder plicht 3

Van trouwe liefde te betonen

,

En wildr een water Dronck belonen ,

Met Segen > van een groot gewicht >

wy



Fol5i V O K C K E N
Wy dorften ook naar uw genade >

Als naar een levende fonuyn

,

Van hey lig water, hemels reyn.

Daar 'c Zielenvuur fich wilverfaden.

Uw foetheyt werckt in ons een doril

,

Door foo veel honing foetc woorden

,

Die wy van uwe liefde hoorden *

Gelyk een kindt aan 's moeders bord.

Wy dencken aan die fchonc Reden

,

Die 'c Vroutjen uyt uw monde vernam

,

Toen zy om Jacobs water quam ,

Soo vervanhuys, en ftat getreden :

Zy wift niet wie den ey fcher was

,

Tot uw genade haar quam te leren i

Het levend water te begeren

,

Dat hete Zielen Dorft genas : .

Dat water van het ewig Ieven i

Dat uyt uw heylig hert ontfpringr ,
'

En 't bange levens vuur door dringt

,

Wil uw genade ons Ewig geven.

HeU



der LIEFDE J E S U, Fol. ^
Heylfg Antwoordt,

Die een "Propheet êntfangt in de Namen eens- Profheten ,

fal den loon eenr Profheten ontfangen : en die een rech^
veerdigen ontfangt in den naam eens rcchtveerdigen 3 fal den
ioon eens rechtvterdigen ontfangen. En fco wie een van dtfi

khne ti drincken geeft aHeeniyl^ enen Beker kput water , in

den name eens Dfcipels , voorwaarfegge il^u » hy enfal ^yr?

Uongeenfins verliefen, Matth. cap. lo. vers 41. 42,

Noch



V o N C K E N

Noch haalt het over.

Het gdove nu is zen vafle grond der dingen die men hdtft ,

en een èewys der faken die men niet en fiet. Hebr. 1 1

.

vers VI. Want al dat up Godtgeboren is , overivint de we-

rcldt : en dit is de overwinninge die de wereld overmndty

namentljk onsgelove. i Joh. f. vers 4.



der LIEFDE J E S U, FoL ^f

Myn K^ninckjyck^ en /V nkt van defe Wereldt,

Joh. ib\ vers i6.

Het Niet weegt fwaarder als het ïec

,

Dat is een wonder , die het fiet

;

Hoe kan 't een wereldling bevatten I

Noch echter is het klaar en waar

,

En voor de wyfen openbaar

,

Die trachten naa verborge Ichattenv

Het Iet om hoog , en 't Niet om laag ^

Dat is een wönderlyke waag >

En onbegryp'lyk voor de linnen j

Die haar begeerte knopen vaft

,

Aan alles wat men flet en taft i

En 't aartfche voor het hemelfch minnen.

Maar 't edele verlicht gemoet

,

Met vaft Geloof , en Hoopgevoct

,

Siet metbedaartheyt fwaarder wegen

,

Dat voor de wereld is een Niet >

Om dat men 'c met geen ogen fiet

,

Een Iet , daar 't al in is gelegen.

En daarom fijnfe dwaas en fot

,

En voor de wereldling befpot

,

C % Maar



Fol.3<J V O N C K E N
Maar voor den Hemel fijnfe wyfen

,

By wie d*onfichtbaare Ewigheyt >

Het fichtbaar wefen defer tydc

,

Met zyn gewicht, als kaf, doetryfen.

Want dcCc wereld gaat voorby

,

En 't Eynde fchuyfc haar aan een zy >

SoodoordeDooti als in *t Gerichte;

Maar 't Wefen dat men hier niet fiet

,

Verandert nooyt , noch cwig niet

,

Dat is een groot en fwaar gewichte.

Het hiec een Niet , en 'c is het A L >

En meer als imand fpreken fal y

Waar uyt het alles quam te voren ,

Wat ooy t , of ooyt , het oog befach >

Wat is a of was, of komen mach,

*£ Is al uyt defe grondt geboien.

Daarom 6 blinde wereld ling ,

Al is 't, vooru, een wonder ding ,

En ook belachg'lyk voor uw finnen ,

Het is voor hem foo wonder niet >

Die uyt verklaarde ogen fier.

Om 'c ware goedt , voor fchyn te winnen

,

Gcluckig fijnfs die 't beminnen.
Hey^



der LIEFDE J E S U, F0I.37

Heylig Antwoordt.

n hek de tvereld niet lief, noch "t^ene in de wereld is :

^ jjoo iemand de -wereld liefheeft 3 de Itefde des Vaders en j>

ntet: in hem. JVant al dat in dz wereld t^- s namcntlyk^de be-

geerlykjjeydt des vlejches , en de Begeerly-^heyt der oogen , en

de grootsheyt des levens , en is niet up den Vader , 7naar is

uyt de wereld. En de wereldgaat vocrby , enhaar begee-flykj-

heyt : maar die den wille Godts doet , blyft in der Ewigheyt»

I Johannis. cap. 2. vers 1 5,15^1 7.

E

't Ver.



Fol.^S V o N C K E N
't Verheugt de Engelen.

Wy
dwaalden alle alf Schapen , wy /^eerden om eenyrge-

h'i "^ V^cn »'#• Jefaia. 5 3 . vers ^.

E»



der LIEFDE JESU, Fol, 59

En vreejï niet
, gy kjyn kjiddeken^ Luc. 12. 32»

TTrie was het Schaapje , dat ging dwaien.>

* '^ En dolen , buyten fpior en palen •,

Door *cwoefte velde, en wilde woudt,

Soo veer van huys , in vreemde Oorden

,

In prykel van een wreec vermoorden ,

Wyl fich den Eeter daar onchoudi: ?

Ickwashetfelf* en ging al verder ,

Maar ghy myn aldergoeEfte Herder 3

Hebt my foo irouw'lyk op gefocht

,

En eyndeling met vreugd gevonden ,

Eer my de Wolf noch had verllonden

,

En op uw fchouders t'huys gebrocht.

Nu lufl ons naar uw ftem te horen ,

En naa te volgen uwe fpooren j

Op dat wy 't Zielverquickend Gras

,

Met koele heniclfch dauw > befeetcn

,

In uwe groene beemden eeten ,

By't aangename bloem gewas ;

En onder uwe hoede fchuylen a

Voor die> van heeten honger huylen t

C 4 E^



Fol.40 V O N C K E N
En jancken naar onnofel bloet

,

Maar foo wy van uw Stafniet wyken >

Sy Tullen van den roofniet ftryken ,

Al fijn(e noch fooi eer verwoedr.

Ach goede Herder onfer Zielen

,

Wy willen volgen op uw hielen >

Uw Stem is honing, brootcnwyn^

EnOlyj Melck j en alle Tegen,

Bewaardt ons dicht op uwe wegen >

Dan fullen wy gcluckig fijn.

Geluckig mach het Schaapjen hcetcn »

Dat onder uwen Stafmach eeten ,

En drincken uy t de koele Beek

,

Van klare liefde, uytGodtsHerte ,

Een balfiming voor dorftend fmerte >

'cMoftveelzyn, dat hier by geleek.

Hoe fouden wy hem ni^t beminnen ,

En Tpeelen liadig met de finnen

,

Op al zyn vrind'lyk goet en foec >

Die ons foo liePlyk quam te vooren

,

Toen wy j foo ver van huys verloorcn ,

Elendig waren in 't Gemoedt.

Dat uwe Stafons verder leyde

,

Tot dat wy in de groene weyde

,



der LIEFDE J E S ü, F0I.4.1

Van'cheylig, Talig Pa radys ,

In wyte en eyndeloofe breete ,

Niec uyt te fpreeken , noch te meeren >

U Ewig geven lofen prys.

Heylig Antwoordt.

Myn Schapen horen mynflemme , en ieJ^ks^ defelve > en

:(y volgznmy^ enici^geefhaar het Emigs leven: en^y

en jiilten niet verlorengaan in der Ewigheyt 3 enniemantm

J^i iUjelve uit m)n€ handt rucken. Joh . I o. Y. 27,1 S,

C 5 Dis
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Die Godt vertrout , Heeft wel gebout.

Siety de Untman verwacht de J!^oJ^eIy';£vruch des ijtnt^

,

Unckmoedig :{ynde over defelve , tot dat het den vroegen

enfp^den regenfal hebben ontfangen, Jac. 5. vers 7.

I

Ver-



der LIEFDE J E S U, Fol.4.1

Verwachtende defaü^e hope, Titüm. 2.13.

De Boumaii waagt het fayen >

En fmyt zyn befte panc

,

Veiioren over 't landt

,

Op goede hoop , van fchone vrucht te mayen :

Was innand daar ontrent

,

Sulck wefen niet gewent

,

Hy meenden 't radt der Sinnen mofl hem drayen.

Soo willen wy 'c ook wagen ,

En fmyten 's werels ilyk ,

Met al zyn dreck en ffyk ,

Van Eydelhcyt en vlefelyk behagen ,

Des ouden Adanasbuyc >

Van onfen boefen uyc >

Want dit vcrlie s fal goede vruchrc dragen.

Al kan hy 't niet verfinnen

,

Die zyn gedachten fpant >

Om door een gaauw verftant >

De wereld fchat , en 'c weelden Gocdt te winnen^

Wy fijndcr in geruft.

En letten onfeluft?

cm



Fol.44 V O N C K E N
Om 'c ware goet voor fchyn en rook ie minnen»

Vergaard: geen fchat op aarde »

Gaf iemandt ons te raat

,

Inwysheyt, Tonder maat.

Die alles wilt , in zyn gewicht en waarde :

Soo wie fijn woorden houdt >

Heeftop een Steen geboudt

,

Enftaatgeveft, of *t woeden* onweer baarden.

Hy kenden ons bederven ,

En wift dat onsgcmoet

,

Vervult met werels goedt

,

Niet wasbequaam, om 't hemels goet te erven.

Hy maakten ons een Spoor $

En ging ons felver voor

,

Al wie hem volgt fal 't Ewig heyl verwerven*

Wat mocht het iemand baten

,

Ofhy de wereld hadt

,

Gewonnen tot een fchat,

Enmofti helaas! het Zielen goet verlaten 1

Hier {eyt de wysheyt neen

,

't Was beter hier geen fteen

,

Alsdatwyfoo, hetfichtbaar Al, befatcn.

Och Jefusonfen Herc >

Schynt klaar in ons Gemoed t ?

Op



der LIEFDE J E S U, FoUj
Op dar wy 'z ware goede ,

Uyc fchyn verlies , in d'Ewighcyt begeren ,

En ooften 'c groot gewin >

Der lange Rykdom in ,

De Ziel toe vreugd en uwe naam ter ccren.

Heylig Antwoordt.

Die :(y7t leven liefheeft, fal 'tfelve vevliefen : En diefijn

leven haat m defe trereld y fal 't jelvel^swarefitotbet

Ewige leven. Joh. 12. vers 25,

Nu



Fol4ö V O N C K E N
Nu fchynt het klaer.

De wije namen Oly in haare vaten mtt haar Lampen,
Matth.25.vcrs4.

Vtff-



acr LIEFDE J E S U, Fol.47

Vm Naam u een Oly die u^ftgefiort worde,

Cant. i.Tcrsj»

\T7ac fprack dien alderwyften mond

,

' * In wien men nooi: bedroch en vondc ?

Was 'c niet , hoe dat wy fouden leercn ,

Van zyn alwaarde Majefteyt

,

Sachtmoedig en Oormoedighcyt >

Al die haar Zielen ruft begeeren ?

Wat fou dat fchonen Oly lijn ,

In 's levens Lamp, om klaren fchyn,

In 's Bruygoms heylig Oog te geven l

Wy .waren immers garen wys.

Om ook dien konincklyken Prys ,

t'Ontfangen , in het cwig leven.

Jaa Overheylig Zielen broot

,

LamGodts, dat hemelfchbloet vergoot,
j

Wilt ghy ons geeft'lyk voecfel wcfen

,

Op dat het bitter en het fuur

,

Der wrange en wrevele natuur ,

Door uwe foetheyt word genefcn.

Ons Zielen vuur is feer beluft

,

Naar uw beloofde vrede en ruft >

En tracht uyt uw fontyn te drincken,

Van



Fol4S V O N C K E iq

Van 's levens koele waterbron ,

Wiens Wel van Ewighey t begon ,

Op dat zy 'c viiurig recht laat fïncken.

Ghy fytdat heylfaam Vrouwen Saat

,

Belooft 3 om 'c heyloos Slangen quaat

,

Op zyn vergifte kop te treden :

Dat moet gefchicden in ons hart

,

Op dat het uwen Tempel wart

,

Daargy, oGodt, wordt aan gebeden.

Ach Jefus 1 alderhoogde Soet

,

Verfinckt u diep in ons Gemocdt

,

En word in onfen Grond geboren

,

Dat ghy der Zielen Perel zyt

,

Die uyt ons hart , in Ewighey t

,

Niet wykt , ofweder word verloren.

Wie fpreekt der Zielen Rykdom uyt

,

DieGodt, tot Bruydegom , ofbruyt.

Voor cynd'loos Ewig mach verkrygen ,

Benevens *t ganfche Hemel ryk >

Waar is een Ding, hierbygelyk?

Waar fprcken geldt, hier moet men fwygcn,

Op Maagden , 't is geen flapcns tydc >

Eer ons (Je gulde Eeuw ontgleydt >

Godts liefde laat ons alle noden ;



der LIEFDE J E S U, FoL 45f

Al wat de wereld geeft en biet

,

Verdwynt tot roock en eydcl niet.

Ons word wat hogers aan geboden.

Ach God'lyk , heylig hemels Bloed »

Weeft ghy den Oly in 't Gemoedt

,

Op dat de Lamp des levens Ichyne

,

nAIs van een wel bedachte Maagt >

Die haren Bruydegom behaagt

,

En 't nare duyfter doet verdwynen.

Heylig Antwoordt.

Laat MW lendenen omgordt :^yn en de Kleffe brandende. En
Jyt gi de menfchen gelyJ^, die op haren bere wachten ,

wanneer hj -wedar kpmen Jal van de Bruyioft , op dat ah hy

ksmt en kjopt , ^y hem terjiont mogen open doen. Salig fyn de

Dienftkncehten y welci{e de hire aU hy /^omtfal walgende vin^

^f». Luc.i2« vers 35,26,57,

Se;>



Fol.fo V O N C K E N

Soo veel te waardiger.

Gf/y^ ^^w Hert fchreeuwt nd de waterjlromen ; alfo»

'Jcbreeu-wf myn Ziele eet u , o Godt. Myn Ziele dorft na
Godt, nadenltvendtgenGode, Pfalm.

-f
2. vers 2»

Alle



der LIEFDE J E S ü, Fol.fï

^llegy dorjiige , kpmt tot de wateren, Jcfa, ^5:. vers r,

/^ water beek van Criftallyn »

^^Soo koel by hete Sonnefchyn >

Die 'c Oog tot op uw grond laat kyken ,

Terwyl gy van de hoogten af>

Daar'c wellen uwen oorfprong gaf.

Door groene Beemden heen komt ftrykcn ;

Wat fyt gy fris , voor 't dorflig hart

,

Dat in het wilde woudr, benarc.

Van jagers, en van bitfc honden,

Benaut > vervolgt en Teer geplaagt

,

Lanckwylig , op, enafgejaagc

Ten laatften uytkomft heeft gevonden

;

Nu hygt en fwoegt en janckt na vocht 3

Op dat het fich eens laven mocht

»

En 'c afgefloofde hart verquicken ;

Hoe (alft gy fijn verhitte borft

,

En laaft ayn overgroote dorft

,

Op dat hy niet behoeft te ftickcn.

Soo fyt gy voor 't gejaagde Beeft »

En foo is Godt voor onfen Geeft ,

Vermocyc van al het vinnig jagen

,

D i Die



Fol. ^2 V o N C K E N
Die fuchtcn ende vluchten moet

,

In 't wilde woud van vlees en bloec,

Belcydt , mee foo veel loofe lagen.

Ach JefuSj koele watervlicc.

Die u foo vrind'lyk aan ons biet >

Wy willen uyc uw beekjes drincken,

Tot wy den jager dcfcr tydt >

Ontvloden , in de Ewigheyt >

In uwc volheyt gans verfïncken.

Dan is de bange jacht gedaan

,

En 't lange ruften gaat weer aan

,

Geen dryverkan ons meer beroeren

;

Wy grafcn in een groene beemd ,

Daar nooyt een tydj de fleur afneemt,

En ons geen vyand kan beloeren.

Nu jaagt hy ons, en meent het quaat*

Maar 't komt de goede wil te baat

,

Die vluchtende in des vaders armen

,

Sich uyc de wildernis ontwart

,

En fchuyit in Godcs genadig hart

,

Van licht en liefde, en erbarmen.

Daar fal de levende fonteyn ,

Eenewige verquickingzyn.

Weg eydelhey t , van 't aartfchc leven

,

Wj



der LIEFDE J E S U, Fol. 5|

Wy foeckcn in uw ryk geen ruft ,

Maar fïjn op hemels heyl beluft

,

Om naar 'c Beloofde lande te flreven,

Heylig Antv/cordr.

^09 icmandt dorjiet ^ die kome tot my tn drincke. Joh.

^7. vers ^7. Soo wie gedroncl^en fai hebken van het

ti^ater dat ic^hem^evenjal , dte cnjalm Euv^hcye niet dor-

fteyi , maar het water dat ic'^hemjalgeven ,
jalm hem wor-

den een Fontjne van watzr
,
jfrtngendetotinhttEwigeU'

ven^ Joh. 4. vers 14.

D i Die



^^ VONCKEN
Die anders wil y Heeft ftaag verfchil

Gyhegeerti en hek niet: gy Benydt enyver([na dingen],
ende en kuntfe niet verkrygen : Gy vecht en voert kryg y

doeh gy en heBt niet , om datgenieten bidt. Gybidt, engy
^

tn ontfangtniet, omdatgy ^ualyl^l^idt , op ddtgy hetinuit^ l

welitifien doorbrengen[out, Jac.4, versz^j, f

So$



der LIEFDE J E S U, Pbl. f 5

Sooyemant achter mj 'wil l^omen die ver/êochenc hem
felven. JLuc. P. 23.

E lek feyt al wat : Bevinc fich i^t ,

In *t midden van een foelie vliet

»

Dat krachtig opwars is genegen

,

In wederwillen van de vloed

,

Die ftadig na beneden fpoed 9

Soo heeft hy 'tganfche water tegen :

Maar hout hy 't wederwillen {lil >

En wil gelyk de vloeying wil >

Dan is zyn ongemackgenefen ;

Dan lal den ganfchen duytfen Ryn

,

En al zyn dropjes met hem fijn

,

En 't fal als enen wille wefen.

Ach droevig menfchelyk gcmoedc

,

Hoe leeft en ftreeft gy tegen vloct >

En ftroom , van 't groote God'lyk Willen !

Die uwen wille tegen gaai

,

Want hy is goed en gy zyt quaat ^

Hoe kan dit anders als verfchillen ?

Al is de brede wyde vloet

,

Van d'Eyndelofe Godtheyc , goedt

D 4 Noch
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Noch is zy quaat voor uw begeren j

Om dat fy ewig voor fich gaat

,

En nooyd verenigt met uw quaat

,

Koch haren loop niet kan verkeeren.

Maar wild gy noch geluckig zy n ,

Verlaat uw eygcnwilligmyn

,

Dan fyt gy van de laft ontladen

,

De ganfche Godtheyt is u meê

,

En dryfc u eynd'ling in de Zee >

Van 't ewig leven vol genade.

Ach Stroom van alle ewigheyt

,

Die niet , als goet en vrindlyk fyt

,

Hoe foeckt gy 't alles meê te liepen !

Gclyk het ook geluckig wordt

,

Wat fïch in uwe ftroming ftort

,

En van uw dryving wordt begrecpcn.

Heylig Antwoordt.

TT7;ff met my niet en is , die ir tegen my^ eniviewetmy

\\ niet en vergadert, dievcrflroeyt. Matth. ii. v. 50.

TOE-



der L ï E F D E J E S U, Fol. 57

TOEZANG.
Toon: Uy t liefde komt groot Icydcn*

Godt is een etvingeven

,

Een volleJiroom vangoet ,

Zyn liefde drift ten leven ,

Vloeydt weg 3 met de[e vloet ;

Verlaat de wereld en :(ynfchyn ,

Enjiaal{t het wederJlrevzn y

G)jultgelttckig fijn.

Gcluckig boven maaten ,

Die V Goalyk^willen kjefi ,

En alles wil verlaten ,

Waar door men Godt verlieft^

't Was immers eydelheyt en niet

»

Ofwy '/ hier al hefaaten

»

Waf ons de wereld biet.

Neen overgoude dagen ,

Wy treden in u voort »

Op dat wy "t kven dragen i

Door d^opgeflooten pQort
,

^

En onsgeen naberou door klaagt

,

J^iaa>r "'t ewig welbehagen

,

Al *t Ie:t naar achter vaagt.

D 5 Eca
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Een quade grond , Een korten ftondr.

Een iegflyk. ^'^ ^^fi ^^^^ woorden hoord en diefelve niet en

doet r die fal h een dwaas Man vergelel^en worden , dse

fijn Huys op het jant gehout heeft , fprack^ Jefus de Ewige

tpysheyt, Matth. 7.versa(J,



der LIEFDE J E S ü, FoL5'9

Byfal opfijn hujs lenen , maar bet enfal niet beftaan,

Job. S. vers 15.

\ /^^ ebou dar niet op Chrifti woorden (laat
,'

^^ Als is 't tot een Paleys verheven >

't ïs Eydelheyt , zyn fondement is quaat >

En *t fal (ich eyndeling begeven.

Al fat men (acht 3 op een fruwelen ftoel.

En Gouden berg van alle weelden ,

En had van rouw ofwedom geen gevoel >

Maar al wat fich het hart verbeelden

;

En dit Gebou ftond op de fchoonfte voet j

Zeer wel beley t en vaft verbonden

,

Gelyk de geeft van defe wereld doet

«

Door fpiüs vernuft en gaauwe vonden s

'cWas Eydelheyt : Wanc ofhet niet door fout.

Van ói^^c ofgene quam te leyden

,

Die duyfenden op winften zyn betrou:

,

Noch ook door woelle oorlogs tyden
,

Verterend vuur > of hoge water vloet

,

Ofop gefwolle wilde bareo
,

Als 'c onweer fel , en rafende verwoedt

De fchatcen rooft , die op haar varen ,

'-- Noch



Fol.tfo V O N C K E N
Noch is *c vergeefs .* Soo komt'er eyndling toch ,

Van middernacht 3 fhel opgedreven»

Een Onweer , fwart» en fwaar, van wee, en ach !

Welks drygen 't fondement doet beven,

Saavaft, gebouw, dat op eenfanrgrondftaati

Hier moeten al uw delen kraaken ,

Als defe vlaag op uwe lenden flaat >

En donderbraakt uytzyne kaken.

Wat Storm is dit , foo byfter en foo fwart >

Men placht hem altyt D o o T te heten,

Baa> Monfter, voor een wereltlievend hart.

Wat hebt gy al ter neer gefmeeten !

Daar leythetal j opcncnflach, enftootl

Wie wys is , bout op Chrifti woorden

,

Soo heeft zyn huys in Ewigheyt geen noodt»

Wysfijnfej die naaweyheyt hoorden.

Wie iffer nu dan foo verftandig niet

,

Offoo met blintheyt in genomen ,

Die defcn Buy niet in 't gemoet en fiet

,

En weet dat hy gewis fal komen ?

Ach arme iVIenfch ! waarom dan foo gedaan ?

Waarom gebout op fulcke gronden

,

Die tegen Doot en Hel niet kunnen Haan ?

Hier wordt gy immers flom gevonden.
oOC



der LIEFDE J E S U, Fol6i

Sooniec, fooniet, al die zynhcyl begeert.

Moet op de vafte fteenrots bouwen

,

Hoe Jefus heeft gewandelt en gelecrc

,

> Dat fal hem cwig niet berouwen.

Heylig Antwoordt.

De Ryke Menfch fprak; Enick^faltotmynZiekfeg^in,

Ziele gy hebt veel goederen , die opgelecht 2[yn voor vele

jaren , neemt tufte , eet , drinckt :(yt vrolyk^, Maar God»

fèyde tot bem , gy dwaas , in defe naehtjal men uw 7.iele van

ueyfcben: en 'tgeengy bereyt hebt ^ wiens [al hetfijn} Al'

Jqo [is V met dien] , die hemjelvenfchattcn vtrgadert tn niet

ryk^enisinGode. Luc.12. vers I9,20;2I»

1^

Alles



¥ol6% V O N C K E N
Alles heeft zyn mondt.

Wanf uy( degroote en fchoonhep der fohpfelen wordt de

eorfproncksljl^e werekfncefler derfelvehejchout d^ar bi
ftergelek.en :(ynde, Wysheyc if. vers 5,

Aan
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^anmrfckp de Leliën des veltf, Matth . 6, vers 28.

Als wy door groene beemden gaan

,

Daar veelderhande Bloempjes ftaan >

Die tot ons, al iet willen fpreken ,

Mee wit, enblaauw> en roodt en geel

,

Vermengt , befprengt , 'fo fchoon en eêl.

Hoewel > hoe naau, en dicht bekeken

;

Terwyl zy haren geeft van geur *

Door 't aangename Lyf , van kleur

,

Soo hart verquick'lyk van fich geven j

En'cwinrje, vegendeover 'c Hof

,

Met bloeyfel reuck , het ruyfend lof >

Der hoge Popelaars doet beven >

De morgen Son fooheer*lyk blinckt

,

En koele dauw van kruytjes drinckt

By'ttuyt'ren , fluyten , fingen, quelen.

Van 't luchtig vluchtig pluym gediert.

Dat tuflchen Aarde en Hemel fwiert *

En dotr de tackjes heen gaat fpelen j

Dan dencken wy in ons gemoet

:

O Paradys , wat fyt gy foet

!

Otn
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Om dat wy hier een blickje fpeuren

,

Van d'uytgeYlocyde licfdens kracht

,

Die als een fpiegel word geacht

,

Op dat wy *t goed , voor 't quadc keuren»

Sy preken al van haren Grond

,

Daar alle wefen uyt ontftondt >

Gclyki als uyt geboore krachten;

Die ons met haar vcelvoudigheyt,

Soo fchoon en wonder uytgebreyd >

*t Onfichtbaar wefen doen betrachten.

In dit gefchep > van Tydt , en-Maat,

Is Lief, enLeedt, enGoet, enquaat,

Ineen vermengt, en uyt geboren,

Macr in den grond der Ewigheyt

,

Is 't ewig durend onderfcheyt.

Als dach en nacht, van Liefde, enToorcn.

De Duyflernis die Tooren hiet,

Bcgrypt het Licht des levens niet

»

Soo ook , haar bofe Crcatuuren >

Die y met de Hel verborgen zyn

,

Gelyk de Nscht , in Sonnefchyn ,

En dat fal cynd'loos Ewig duuren.

Wat is de wy fe vader goet y

Die met een ftroom van foo veel foer.
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De menfchen daag'lyx komc Begieten ,

'c Zy datfe vroom , ofgod'Ioos zyn ,

Zyn regen en zyn Sonnefchyn

Laat hyfe al te faam genieten.

Wie vraagt , waarom ditfoo gefchiet f

Godtis de Liefde, en anders niet j

En wyl in 't fïchtbaar Al > en Leven ,

Zyn liefdens kracht is uytgcvlocid

,

En halfin def c wercldbloeydt,

Soo kan hy niet , als 't goede geven.

Daarom, oMenfch, wiedatgyfeyt,

Befpiegelt u , in dcfen tydt >

Eer dat den Spiegel wordt verbroken p

En uwe Ziel in 't duyftcr Naar

,

Daar 't Goede nooy t word openbaar ,

Van Godt moft Ewig fijn vcrftooken.

Dat is de Hel, een ewig quaaJt>

Daar 't lieve licht nooy t in en gaat

,

Valt iemand daar , wie wil hem redden ?

'tIsbuytenGoedt, het Ewig Goedt,

Bedenckt u dan wat dat gy doet

,

Helslydcn, is een onfacht bedde.

Daar om is defen tydt van Goudt

,

Die onfe Ziel den Spiegel houdt

,

E Daar
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Daar Goct en quaac fich openbaren ,

Op dat wy *c berte vatren aan

,

NaaGodt, de ware Rykdom (laan ,

En ewig wel voor qualyck varen.

Heylig Antwoordt.

Sht kkjjeb u heden voor gefielt , het leven , en het Goedt

en den Doet en bet quade. Deur. 50. vers if

.

TOEZANG.
Toon: Sooals':be|;iac.

Wy
willen Godt cm hertegeven ,

£72 treden 'r aartfche met de voet ,

Op dat ons 'r Ewig hemels leven
,

Inflaats van 'thelfchc quaat ontmoet.

Ach hoe veel[choondcr is het da^en ,

Van 't Somerdaa'ij'r Morgemeodt >

Ah V njpen van de Ooftcr vlagen ,

'By doncl{er nacht
, foo naar en doot,

Elcl^fpreel^t en preekt van V ecrfte wcfcny

Als van haar Moeder > en dengrondt

IVaaruyt j^y in ^t begir.fel recfen ,"

ïVant alles heeft ;^yn open mondt

.

n
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HierPaan wy nu > g^i.jk^genoodsn »

Om aan te vatten wat ons luft ,

Vanrcchts en lingts ons aangeboden ,

Eer ^t licht des levens yf^rdtgcbluji.

Soo Uatom tt^el en tir/sVyk keuren ,

Het blydigsedt voor 't droevig tjnaat ^

Wyl V ons uyt liefde mach gebeuren^
En voor 't begeren openfiaat,

Tcntyn en wortel aller wefen ,

Brengtgy den reehten honger voort >

Vat alle onlnjl werdtgenefen ,

En alles l^omtgelyk^hst boordt.

E Z Om
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Om een beerer.

Werpt vau u wech dl uw èvertredinge waar doirgy evertre

dzn hebt, Ezech. iS. vers 31. Deufylgyuyt gedaan

bebt dten ouden menfcb met :{jn wersken» Col. 3 , vers 9,

Laat
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Laat om dan afleggen de werelden der duyjlernh,

Rom. 13. vers 12.

Qtortuyt, uw Water op der Aarde >

^ Soo vul ick uwen Kroes met Wyn

,

Seer goec en foet , en hoog van waarde.

Dat fal uw immers berer zyn.

Soo rpreekt > Godts Liefde ook rot myn j

En alle j Dau wy fouden haten

,

Al wat de wereld roemt en eert

,

Verachten , fmaden , en vcrlaaten ,

Wat zy bemindt en feer begeert.

Nu hoord i wat ons de Wysheyt leert

:

Giet weg, de Wereld uyt uw Harte,

Soo Ichenck ick u den Hemel ia >

Die baart geen naberouwend fmarte ,

Ach i overvloed > van groot gewin !

Wech Eydelheydt , uyt onfen fin.

SictMenfch, watisdenEys, des Heeren?

Hy heeft geen Menfchen dienft van doen %

Maar zyn genade, is een begeren.

Om ons, alskind'ren, optevoên.
Opdat wy 't altyt, jeugdig groen >

Genieten in het Ewig leven:

Es Hy



F0L70 V o N C K E N )

Hy wil maar dat wy wyf*]yk zyn

,

Een flechter voor een beter geven >

Een dreckig voor een fuyver rcyn

,

Een lampje voor een Sonnefchyn.

Is dit noch waardig t'overwcgen

,

Ofneemtme n noch bedenckens tyt >

Op fulck een wind > en grote fegcn ,

Voor 't derven van de Eydelheyt

,

Pie> alseenftroomi daarhcnegleyt ?

De Gulde Poorten (laan ons open >

De goede Vader nood ons al

,

Op dat wy van zyn Goetheyt kopen

,

Den Hemel, voor het jammcrdal.

En vaft liaan, vooreen fware val.

Ach Vader 1 dat wy u beminnen

,

En tot een balfcmendc kracht

In 'tftrenge levensvuur gewinnen ,

Die haar geftalte foo verfacht «

Dat zy , van vreugde , ewig lacht,

E^nopflygtj in een jubiJceren ,

Met lofgefang en danckbaarh eyt

,

Om 't fchoon der vreugde te vermcerer.

,

In 'c Hertc van uw MajcAeyt

,

Door d-Ewige diepte uyt gebreydt,
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Jaa Vader laat ons dat gebeuren ,

VVy willen 'r , en gy wik het ook y

Wys zynfe , die voor damp en rook

Dat fckone licht des levens keuren.

Hey lig Antwoordt.

en jrcede , 7ieer^edruc\te , en^efchuddt , en overlopende

' matefai men in mvenfihêotgeve*, Luc. 6, vers 3 S.

Ho^
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Hoe onbedacht.

En weet ^ niet dat de vrindfchap der wereld een vyand^^

fchap Gedts is ? Soo wie dan een vrind der wereldwil

fijn , dic wird een vyand Godts gefield, Jac. 4. vers 4.
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'Zyt nuchterenen waakt, l Petr. 5. vers S.

A 1 Tachtjes jMenfch , foo luftig niet in 't leven

,

XxOf Weelde , uw Kroes, met overvloed^befchenckt

,

Gyfyt, helaas! met groot gevaar omgeven j

Het is hier niet foo veylig > als gy denckt.

Daar treter een, vanachter, op uw hielen.

Te byfter naar , en donckcr van geficht >

Zeer Monftreus , voor wereldlyke Zielen ,

Dat alle baa, enlelyk, voor hem fwicht.

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

In uw verderf, enloerenop uw quaadr,

Xerwyl zy u by haren teugel leyden ,

Op dat gy vlug , op qiiade wegen gaat.

Nu flaat eens (lil j Raapt uw gedachten t'famen

;

Al vergenoeg , al vergenoeg van huys

:

Gy fyt een Menfch , en foud u reed'lyk fchamen 3

Om ringt te fyn , met fulck een hels gefpuy s-

Sy blyven wel voor uw geficht verholen ,

Alsdungefpens, enguyg*lenomuheen.

Maar haar bedrog , doet u elendig dolen ,

Rampfaligkind, helaas! waar wil dit heen ?

E f "Waar
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Waar wil dit heen ? Dicbly fal droevig Ende !

Maar 't is noch tyd 5 flet, metbcdaarcheytom>

Hy isu na > die drygt met grootc Elende ,

En u verfïenft ^elyk een beemde Blom.

Nu {yt gy moey , en Cierlyk uyt geRreken ,

En donckt u wel het fchoonfte kind te fyn

,

Maar die verguld wil jammerlyk verbleeken

,

A!s \ overdeck van Eydelheyt en fchy n ,

Door t!w Gevolg , aan *c Eynd word afgenomen.

Hoe foo ? Wat aars ? als lelykheyt en vuyl

,

Affchuw^iyk graan en fwarc om voor te fcfaromen

,

Gedompeld 3 in een diepe modder kuyl.

Hier foud gy wel een aartfchen Engel fchynen

,

Maar 't Monder dat daar in verholen lecht

,

Wierdop een baar , als 't masker fou verdwynen

,

O Wee ! o wach 1 die uyt val was te flecht

!

Sooniet; och neen; treed uyt den kring der bofen.

Vlucht van 't verderf> het jammer word te groot

,

Al is de wech i foo fraay beftrooy t met roofen >

't Is Eydelheyd , zy ruyken nade dood.

Wy noden u , om onfe wech te minnen ,

OSufter, komt, geefonsnu eensde hand.

Treed aan, treed aan > word onfe fpcelnootinne»

In'toverfchoonenfaligvader land.

Hcy-
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Heylig Antwoordt.

Soo onderwerpt u dan God: wederftaat dinDiiyvdenhi
[al van u vlieden, 'JSaaks tot God , en hyfal tot u naa*

J^en. Jac,4.Yers7,8.

Hcc
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Het beft, Op 't left.

Ende daar :(yn Hemelfche lichamen en daar :(yn aartfebl

lichamen : maar een andere is de hezrlykjjeyd der hemel* ^

Jche , en een ander der aarffche, i Cor. i f. vers 40.

Maar



E
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Maar wy hebhm defe Schat in aarde vaten,

% Cor. 4. vers 7.

en houte kroes j vervuld, met roode wyn

,

Verdonckerd , en verbergd het fchone

«

Maar geeft dat Nat , een Vat van Chriftallyn

,

Soo fal 't zyn cierlykheyt vertonen ,

Noch meer als 't licht zyn glans daar ook toe doet>

Soo is de Ziel in 't aartfche vlees en bloet.

Al iszy roo: , of geel van deugden goudt.

Haar fchoonhey t is voor 't oog verholen

,

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

,

Dit doet het menfch'lyk oordcel dolen >

Dat op de glans van defe wereld boud

,

Den vromen is als and'rc , krom en oudr.

Maar alseerlang het aarden vat verbreekt

,

En dat zy over word gedreven >

Uyt defe kroes , daar zy v erholen ilcckt

,

In'theyligfah'g vreugde leven.

En dryfc in 't Vat van hemels Chriftallyn

,

Dan blinckt haar deugd gelyk de fonne Ichyn.

't Is beter hier voor Hecht en recht te gaan

,

En 'c hart met deugden te verryken

,
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Als had men hier een konings mantel aan j

Daar 's Werels oog op quam te kykcn ,

Wy achten 'c mooy en Cierfel waard en hoog ,

Dat kofl'Iyk is in 's Bruy'goms heyh'g oog.

AI wat hier blinck: en troots in hoogmoed praald

,

Het is gering en klyn van waarde ,

Wanneer de Dood y den Efel'c mooy afhaald >

Daar leyd het al in (lofen aarde >

Dan is, helaas 1 't inwendig leven bloot,

In plaats van wyn , als water uy t de floot» ^

O Jefus ! kracht ^ die altyd wond'ren doet»

Gereet om 't krancken te genefen

,

Wy noden u te gaft in ons gemoet y

Laat uw genade met ons wefen ,

Op dat door u , het water in ons hart

,

Tot goede wyn , van deugt veranderd warr.

Hcy-
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Heyl] g Antwoordt,

Daar i: eenlyatuurlyl^Uchaam y en daar is oft^efiely^

hebaam. l Cor. 15.44. Dcchhetgeejielikeenisnkf
ccvji 3 maar het natuurlyke 3 daar »aa hef^eefleij!(e,y,:^^

V'in fullen de rechtvaerdj^e blinekengslyl^de Sm , 1» VJ^
tii/^^rj^s haarf Vaders, AiarLh. i^, vers 4;.

Hn



foLga V O N C K E N

Het mach geen qiuad.

üAt mydewdtervloedtnietoverflromeny en laat d& diep'

temy metverjlindin. Pfalm. ö?, vers 16.

De
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De Heere bewaart allt degene die hem liefhebberij

Pfalm. 145. Tcrsxo.

Al bruyft de wilde levens Zee ,

Daar wy , in vlees en bloedt op vaaren y

Wy hebben onfen Jefus mee ,

Die fal onsfchccpje wel bewaaren»

Hy fprack wel eer een cnckel woordt »

En ftrafcen weer en woefte winden 5

Zy waren (lil en fweegen voort 3

Zyn liefde kan de toren binde.

Laat hobben tobben wat'cr wil 3

Laat ruyfcn alle norfe vlagen

,

Naa onweer word het wel eens ftil

;

Wy willen 't met de Meefter wagen.

Al is den afgrond fcer ontfteld

,

En gaapt , om 't leven te verdrincken 3

Soo lang als Jefus ons verfcldt

,

En hebben wy geen noodt van fincken,

Hy is getrou in alle noodt

,

En fal ons fcheepje niet begecven ,

Maar voeren over hel en doodt

,

Aano d'ever Yan het ewig leven.

F Steek
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Steek afin Zee, vnn 'c vreemde lande.

Daar Vlees en bloed > wel isgebooren ,

Maar 'c is een fchrale dorre ftrandc >

Daar wy geheel niet t'hiiys en hooren.

Aan d'overzyde van dit meer 3

Is 't vaderland Tan ruft en vrede

,

Al tobd het fcheepjen op en neer >

Gy h ebt de ^oede Jefus mede

,

Die Tal het Ctieten daar het hoordt , ,

En brengen in behoude haven»

Die foo niet wil > moet echter voorde

,

Op 's levens Zee > metftadigflaven.

En eyd'le onruft , voor en naar

,

Beftormt vaa vlees'lykheyt en fonde ,

In ewig prykel en gevaar >

Van jammerlyk te zyn verfioncie

,

In d'ewige afgrond Tonder grondt

,

Wie kan de diepe fincker houden ?

Ofredden uyt der hellen mondt >

Die op zyn eygen fclfs betrouden l

En ofhy lang op defs Zee i

Van 't haaft vcrdwynend fidubaar leven

,

Hadflrooin, en weer, en winden mee.

En wierd voorfpocdig voort gedreven 5

Helaas.'
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Helaas / wat feu 'c ren laatften zyn ?

Wanneer den liorm des doodts gekomen ,

Gebied , dat alle hulp verdwyn

,

En alle troöfl word weg genomen :

Daar finckc het fchcepje droevig heen 3

En haald zjn hoogfie topjcn onder

,

Dat gifl'ren foo voorfpoedig fchcen 9

Word nu een feer vervaai lyk wonder*

Acb neen dat niemand fu!x gebeur

,

Men is wel wys in aartfc dingen

,

En flaat zyn tyd'lyk leven venr l

Defe overvaart ie niet geringe :

Men lade Jefus in zyn fchip ,

Die kan de baare Zee gebieden 3

En hoeden ons voor iandt en klip 3

Soo fal geen ondergang gefchieden.

Ach broeders, van myn's vaders huys 5

Laat Jefus met u fcheepje varen ,

Wy fagen u foo garen t'huys

,

Op dat wy tTamen vrolyk waren ,

Van defe groote reys der ty t

,

Ia h Vaderland der Ewigheyt.

Hcylig Antwoordt.

e Hccrc fal u bcwaten van alle quaadt : uwe Zielefal
hybzvarm, Pfalm. 121. vers 7.

F ^ Des



V o N C K E N

Dies te verder.

W^nt otife lichte vcYdruckjn^c^dic [eer haajl vriorh-j\j^a.

werc'it om een^antjch Jccr uyincmcnd ^ii^ig geivi:

der heerlycl;/jeyt, z Cor. 4. vers 1 7.
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De Heere is tnyn helper, Hcbr. 1 3 . vers 6.

T Toe felder achter uy t gcroaen

,

-*- -'-Hoe fnclder naar het doel gevloo;en ,

Dies, ofdc vyand wocld en trcckt.

En maakt veel ftryts en Zielen Anarte ,

Te meerder dringt men Godt na 't harre

,

Zoo dat zyn quaat ons aoedt vcrweckr.

Wy willen voort , wie fou ons binden ?

Ter plaats daar wy geen ruft en vinden.

Ach ! Doelwit , van ons Zielen oog !

Wat doen wy menig diepe fuchten ,

Naar uw genade en liefde vluchten ,

Gcfchooten van des herten boog !

Al zyn wy vreemd in defen lande >

Vetuyt met vaft gevlochte banden ,

Aan *c grof verduyfterd vlees en bloede >

Noch gaan wy voort , met onfe finnen ,

Naar hem , die wy in 't hart beminnen

,

Den Bruydegom van ons gsmoedt.

Daar zyn verfcheyde lievelingen
,

Elck poogt en oogt naa zyne dingen

,

F 3 Daar
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Daar 't fchatje Icyi , daar woonde het hart,

Ea daar wy lieven in ons leven ,

En doelwit daar de finnen ilrc ven ,

To: dat*ec wel getroffen warde.

Ach ! Zielen fchat van groote waarde i

Al wonen wy > in 'c vlees , op aarde j

Gy trekt het leven , daargylcydcj

En laat ons in het vlees niet ruften ,

Op dat wy met vcrhevc lafien

,

Scaag doelen naa de Ewighcydt.

Heylig Antwoordt.

Sali^ is de Man die verfoec'^in^: verdraait ; Want als hy

!pci)r»cft[al^zweeftfijn , foojal hy de kjons des levens om-

fanden, tvelcke de klere belorof$ hcefi dtsgcenen dis hem lief

hebben, Jac. i. vers 12.

TOE-
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TOEZANG.
Toon; Jerufalem 6 fchone Scar.

Ecnjêmer vlaagfe doet ^ecn eiuaat >

Al valt het neder , onder r^egeti

,

l'Vannéer men ndn :^yw oogwit gaim ,

Soo diep in ban , en Zielgelegen.

Wie is gsYttfl y op ^i vreemde pat ,

Tot aan den Avond ujt te rufien >

Eer hjfijn weg ten eynde tradc ,

Vatfalgeen wyje Byeyjèr luften,

"Behouden '/ hup , ofl?j :(yn vrtnit ,

Laat ajgejl'jofiheyt achier wege ,

Als hy fich tn de ruft hevindt

,

J{an hy de moejtcn wel vzrveegcn,

Offoo hy daar nog aan ged?nc!{t

»

Het IS totjijne meerder vreugde ,

Dte 't heyl van ruft .T^yn voctfel brongt

,

Voerleden leedt , doctgoedt en deugde.

Watfal V eengrooti weelde :{yyi
,

T>e Velgro7ns weg te overdend^n !

Bedaa'^t van 's Hemels Sant/efchyr: ,t3 'Il
Vaar sr.sgccn moeyten meer lal kjenc!{^.n.

F 4 Het
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Het leven fproot, UytChrifti doodt.

W:
aarom :qt ^y root aan uw^ewaadt ? en uw kjeedren ah
ems die in de wjnperfe treedt ^ Jefai. c> 3 . vers 2^

Myn
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Mjn liefjie is hlanck^ ea roof. Canr. 5. vers lo.

Alsis'cecndoornc, fclin'tfteckca.

Daar iich de tecre handt voor waclir ,

Noch komt'er ccn vcrborge kracht ,.

Soo aangenaam , uyt voort te brcekea.

Van kleur en geur foo hoog en fchoon ,

Dat zy van duyfcnd fpand de kroon.

Ach Roosje , dat foo foec in *t ruykcn ,

Met fchoon bedoude blaatjes gloeydr ,

Ofgy op fcherpe doorne grocydt,

Gy fy t het waardig om te pluykeh

;

Wy lieven u voor allen, 'imeclii

Uw foctc reuck verquickt den gcefi:.

ï^och doet gy ons gemoed betrachten ,

Hocji eertytSj opecnfchraleooordr»

De lydens doorne brachten voort

,

Blocdtrofen , hoog van verf en krachten ,

Soo aangenaam foo fchoon en groot»

Dat zy verfchrickten hel eo doodr^

Hoe wasdac Bloempje toch gehectea ?

Soohoogenmajefteyts, van kleur,

F s Soo
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Soo ryk en yo! , van bafem geur

,

Ofmag men dat geheym niet weeten ?

Zyn Naam is W" o N D £ R b A A r , en ichoon:

'tWasGodt, enMenfch, ineen Persoon.

'c Gekruyfte Lam , met foo veel wonden

!

Ach j onfer Zielen Bruydcgoom ,

Enallcifehoonfle Roofeboom

,

Soo goedt en foet voor doodt en Tonden !

Hier was de liefde ronder maat

,

Hy dee veel goet, en leed veel quaadr.

De handen die de Zeeg'ningdeeden
,

Rontom fich heen ^ aan alle kant

,

De voeten, die 't verwoeftc landt,

Teikondigden , de lieve vreede ,

Van eynd'loos heyl en ewig goedt

,

* Zy dropen al 5 van heylig bloedt.

"Bloetroode roofen , waardt te minnen
,

Gefypeld uyi de doornc kroon ,

Soo heylig en foo hemels fchoon ,

Uv7 foet kon *t helfche fnur vcrv/inncn ,

Dat fich 'm Adams Ziel ontftack

,

Tosn hy fich van Godts liefde brack.

.

Dit was de Bloem , uy t 's Vaders harte,

Zyn allerdicpftc liefdens kracht >
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In Jefus name voortgebracht j

Die uyt de doorne boora , van fmartc ,

Zich opende , en bloejden voort

,

Dat hel en duyvel wierd verftoordr.

Ach roofebloedt , uyt heyhg weefen

,

Valt j met uw hemelfe Tin^hmr

In myn verduyllerd Zielenvuur ,

Op dat haar kranckheyt wordt genefea ,

Enzy, helaas.' fbofeer verbleekt

^

Nu weder 't guldc hooft op fteekt.

Ach Roos van Saron ! luyn beminde ,

Myn Tortclduyf , mynrchocnfteüff ,

Die ick , in myn gemoed verhief,

Hoe lull het my u rechtte vinden

!

Nu fijchc ick noch in 't wilde wQqdr

,

Gelyk een Duyf op 'c dorre hout.

Daar fynder veel die my bclaagen •

En fecr misgunnen 't hemels goede

,

Dat ick verfluytinmyngcmoedr.

En foccken my de buyt t'ontjaagcn ,

Van jaar op jaar , en dacb , op dach s

Dat baard in my , foo menig Achi

Ach Godt , myn lief myn over fchonc ,

Ick hou aan u , houd gy aan my
Die



Fol.92 V o N C K E N
Dit leven gaat wel haaft voorb^

,

Dan hoop ick in uw Hart te wonen,

lek in het uwc, en gy in *c myn ,

Dan fuUen wy vereenigt zyn.

O Rofe boom , vol fchone bloemen

!

Wie kan uw hccriykheyd volrocmcn

Heylig Antwoordt.

'ck^hen een B^pfe van Saron , een Lelie der dalen. Can.

2. vers I,

T O E S A N G.

Toon: O Kersnacht.

T6cn Godt , tn '? vleef , fich openbaarde

,

Was 'tfchoonjle Peere!tje ep aards :

Sfpy^Jiil ai tvat van wonder roemdt i

Wie k,4n daigrootjïe wonder[preken }

Hier moet de Son , en Maan verkleefden i

En alles wat'er wartgenoemdt.

Veel Koningen , en veel Propheeten ,

Mei uytgefireckje hoop hefeeten ,

Befaagengaaren dijen dach,

O Menfcben , die cp aarde 'Wjonde
,

Toen fich den Schepper Mc7jjchclylitc6nde y

JVat tras '/ een wondet datgy[ach !

Dacir
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Vaar ever , laatfich imand hooren ;

Hetgeen dat ^uam tot onfe ooren ,

En dat toyfagen , met om Oog §

Entaflen^ met onfe eyge handen

;

Soo fpra ci^ hy , die van liefde brande ,

I« '^W O O R D T ^fƒ levens , fchoon en hoog^

Jaa Vrindt hoefoudtgy andersfeggen ?

Gy placht op :^ync horjl te leggen
;

Dien alIerl^ofielyliften berji !

O ! iich\ hoe wort dcgeeji omlooiden !

En 't vondeend Zitlenvuur ontfiooken ,

In d'allerfchoonjie Jefus dorfl,

Jaa Jefus ! lief, myn overfchone ,

Het lufl ons dicht hy u te witnen ;

En ofgy niet op aarde s[yt ,

'Noch woondtgy ons niet in de varte

,

Maar , door 't Geloof, in onfe harten ,

Gelooft ;{> Godt ^ iniwigheyt.

Daar



Fohp4 ^V O N C K E N

Daar leven is y is hoop.

enadig en barmhariig is de Heefe , Unck^msdig engrooi

'vang9edcYtierentbejt, Pfalm. 14.5^. vcrsS.

Smaalt



eer LIEFDE J E S U; FoI,p^

Smaadt , en fiet dat di Beere goet is,

Pfalm. 34, versp.

' 'r/^^ ekrookte rieten falhy niet verbreekec,

V-ÏNoch 'c rokend pit , fal hy , niet bluffen uyt i

O levens lucht ! Om 't voncken aan te fteeken ,

i Wat fuyft gy foet , en hemels van geluydtl

Komt al tot my , belaften , en beladen

;

Soo vak een dauw > van meick, en honing graadtf

Hy wilfe al verquichea , en vcrfaden >

I Die Over *t Hart , van Godt begeren (laat.

'WaL hoorden zy , die waater uyt haar Ogen

,

Als tot een bad > der heyl'ge voeten nam ?

Diezy, raethair, ootmoedig quam te drogen j

Haar fcbuld verimolt , in Jefus liefde vlam.

Hebt goede moet > klynvonckje, vanBegceren*

Dat Hch naa Godt , en zyn genade ftreckt 5

Uw glimmen 3 is.een liefden kracht , des Heereii >

Door zyn genaadc , in uw gemoed verweckt.

.

Wie fey ter neen ? Om *t vonckjen uyt te doven i

Het is te laat , uw Sonden zyn te groot ?

Ky g-aa voorby ; mea fal hem niet gelove»

;

Het is hem niet , die- ons zyn liefde bood»

A!
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Al wat'er arygdt , tot twyfd , en vercagen ;

Wy heggen neen j dat is den Vader niet :

Maar wat ons lockt, entreckt, naa God es behagen.

Dat ïszyn handt , die ons zyn huipe biedt.

Neen Zielcn-vonck , laat niemand u verfchricken ;

Godt is de L I E F D E , en 'c enckcl , fimpel Goed;
Waar (oud hy u , mee doven of verflickcn ?

Al wathy heeft , is lief'lykheyt en foer.

Saaydgy maar; Ach ! en Ochl Myn Goi/ myn Leven
Myn hoop ! myn heyl / myn troolt , en toe verlaat \

Hecfal een Ooft , van goede vruchtc geven ,

Want zyn genaa*, doorfegend Tukken faad.

Sant Jan, gy hebt de Liefile fchoou befch reven \

Seer hoog ca diep , uyt een verklaarden Geeft >

Door heylig vuur > in 't Liefden Punt verheven

,

Wyl gy ook fyt , het lieve kindt geweeft

;

G o D T is een Licht: dat fcheldt door onfe Ooren

Enkljnckt in *t Hart , gclyk een Eng'len Toon ;

Jaa liefden kindt ; ons luft noch meer te hooren 5

Godt is een Licht , volkoaien klaar en fchoon ;

In 'c welcke , gans geen Duyfter > word gevonden :

Dat 's Tonder vleck.' Haleluja, myn Lief!

Soo blyfc het fwart , in 't ewig wit verflonden j

Een Son * die Cch , van ewi"hey t verhief -

"^
,

Myn

%

k
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Myn Son y myn Lief, die 't duyfter doet verdwynen 1

Gaatop~, in *c Hare > o Zielen bruydegom !

Ooi myn gemoed met klaarheyt door te fchynen , ^

En fpreyd üvv-Ticht in 's levens cirkel om.

Wat noch al meer •» borftleggerj Godts beminde ?

Noch hoog , en fchoon ! noch veel i noch over veel

!

Hyfeyde; Godt is Liefde: diehemvinde,

Grootisdelchat , hoogwacrdig is haar deel.

Godt is een licht , en Liefde : fchoon 3 om' hooreii l

Die met zyn Ziel , in 't Licht der Liefde blyft^
;

Pie blyft in Godi , en is uyt Godt geboren,

* Gelyk het xkint der liefde, liePlykrchryfc.

Heylig Antwoordt.

Want dm Sone dts Mcnfchcn en is ntctgci^omen em der

menfchen Zielen te verderven^ m-i/ir om te behouden,

Lijc, 19. vers 5 er.

%s
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Spys na den Honger.

Aller O^en wachten «p u : engy ^eefi henharefpyfe t^fynerl

tyd. Gy doet uwe hand epen en verfadt^t al -watdasr]
ücji [nauw] walbehdgcn, Pfalme 145. vers If,id.

VerA



der LIEFDE J E S U, Fol. 95?

Verfadinge der vruchten is hy uw aangeficht,

Pfalm. i^. vers II,

Tn en ider foekt naa zyns gelyken

,

--' Elk leven , neemt en eet zyn broodt

,

Van 3 daarzyn levens krachte ryken ,

De Moeder > daar hy uyt ontfproot

:

Sooook, ons fichtbaaraartfe leven.

Een klyne wereld , in zyn maat %

En kindt > van 'c groote voort gedreven ^

Uyt wiens Materi 't ookbeftaat,

HetMaagfej) Magineet« begeren 3

Treckt uyt den groten Moeder aan ,

Op dat het leven heeft te teeren

,

En in zyn weefen mach beftaan ;

Dat 's goedt , en wel , en wy bedancken ,

Dehoogfte, die het alles geeft,

Den wortel aller ftam en rancken

,

Uyt wien dat alles 't wefen heeft

:

Soo iffer noch een ander leven >

Dat in het leven defer tydt »

Met Elementen ftof omgeven

,

Als in een kas ^ verborgen lydt

:

G % Dat



Fol.ioo V O N C K E N
Dac honoerdt ook naa 7.y ne Moeder >

Gelyk een Deel , van 't ewig A L ,

Den frrooren aller dingen voeder

,

Dieewig was, enblyvenfal.

DaL tracht fich dieper uy t re ftrecken

,

Wat d 'aarde geefc, is hem geen brood c>

Hy focckc een wefen aan te trecken ,

Van 'c wefcn j daar hy uy t onifproor.

Godt is zyn wereld, enhetwefen,

Voorzyn bcgeerende IVIachneec

,

Dat zyncn honger kan geneefen ,

Wanneer hy ftadig van hem eer

:

Met luchten , bidden > ende fmecken ,

Vandach, opdach, en jaar > op jaar >

In liefde , en aandacht onbefweeken ,

Aan defen tafel > voor en naar.

O Godt 1 oBroodt, van 't geefl'lyk leven.

Maakt gv der Zielen maag gefont

,

Om rechte honger luft te geeven >

Tot opening , van 's harren mondt ;

Op dat wy drincken ende eeten ,

Inwendig waffen tot uw beeldt

,

Da- mee uw goeden geeft befeeten

,

Voor 'l vadei-lyke aanlicht fpeeldc

.

Ge



der LIEFDE JESU, Fol. loi

6elyk een Kindt , uyc u gcbooren >

Om 't cwig vredeti woordc te hooren.

Heylig Antwoordt.

AÏig [^yw] die hongzrenen dirfien [na] de gerechtjgheyt'i

' waju :{yju llenierjadigt worden» Matth. f. vers 6,

G l Ni^t



Fol.ioz V O N C K E N
Niet fonder hoop.

eh gy dien gefun , die mjn T^isle lief heeft, CaiHel^t gy dii

^ vers 3.

lc\
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Icl^fal hemfoecken die myn 'Ziele liefheeft,

Can. 3, vers 2.

Gelyk een Tortelduyf, in 'c woud ,

Die zyne Weergaa heeft verlooren ,

In eenfaamheyt , op 't dorre hout

,

Zyn toon van treurigheyt laat hooren 5 }

SoofwerftdeZielj als vreemdelinge

En acht ! en tracht naa haar beminde
,

Die haar in Adams val ontging ,

Ofzy 't verlooren weer mocht vinden.

Wat fuyft en ruyll'er meenig vlaag

,

In't wilde woudtj van 't aartfe leven !

Hoe dwaaldt zy om 1 nu hoog , dan laag

,

En wil geen moet verloore geven.

Ach Bruydt , of Bruygom ^ van de Ziel \

Wat moet zy ver zyn uy t gevloogen

,

Toen haar die reyne luft ontviel

,

Soo grofen jammerlyk bedrogen !

Wat moet zy ver veriworven zyn >

In 't doncker bos > vol wilde boomcn ,

Befchaduwt , voor de fonnefchyn j

Soo naar i en fwaar ^ om uyt te komen !

G 4 O Tor-
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O Tortelduyfje houdt maar aan »

Gy Tuk uw Weergaa noch wel vinden ,

Het fal uw foecken niet ontj;aan a

Hy foeck u ook , als zy n beminde.

Alloerdt den Adelaar in'c woudt >

Beluft om duyve vlees te kluyven

,

SoQ gy u aan de liefftc houdt >
*

Hy fal uw veertjes niet verftuyven.

Een wachter heeft u in het oog

,

Zyn liefde fal u welbewaaren.

Of't fchcen dat gy alleenig vloog

,

In 't wilde woudt , van veel ge vaaren 5

Gy fyt nochtans foo eenfaam niet 3

Daar fynder veel die u beminnen »

Ofgyfe niet voor ogen fiet

»

Zy houden u voor haar vrindinne :

Bebalvenhem, daar gy 't op munt,'

Doorv^iena zyu, haar dienft verlecnen,

Den goeden Jefus, 't hoogRepunt,

Diegy, enwy* in'cfoeckenmeenen.

Den wachter ïfraèls fluymert niet

,

Zyn liefden oog lal op ons waaken ,

Tot wy ontvlogen al *t verdriet j

In 't overheylig \ eylig raaken :
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Om weder zyn vrindin te zyn >

En fpeel genoodt , gelyk te vooren

,

Eerwy^i door 'ceygen willig myn,

Dh fchoiie Bruydegotn verlooren.

O Tortelduy fjc * houdt maar aan

,

Gy fult uw weergaa noch wel vinden ,

Hy foeckt u ook * als zyn beminde

,

Hoe foudt gy dan malkaar ontgaan ?

Hcylig Antwoordt. /

Biddctf en ufalgegeven worden: foeelity-engf ffilt vin-

den : kjoppet , en u [al, opengedaan wwrden. ïVant ckn

jeT^clicl{ die bidt > die ontfangt : en dtefoecl{t y die vindt , ht

dis kjopt j dienjal epengedaan wrrden, Matth* 7* 738. j

G 5 Dro-



Fol.ïo^ V O N C K E N
Dromen is bedroch.

D e menfche is de ydelheyt gelyk^' ^;w dagen ^jn sis een

Voorhgaande [chaduwe, Pfalm, 144. vers 4.

Sem
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So» en laatom dan nietjlapengelyl^als de anderen»

iTheff. y.verstf.

Wat is het wonderbaar ! Och harm /

Scrackwasickryk, nubenickarm.

My droomda , van veel mqoys , en weelde^;

lek was een groot , aanfienlyk man

,

En had een Konings kleding an ,

Byal, wat fich het hart verbeelden.

AFs vlaag > by vlaag j was myn gewin.

De welvaart vloeyden tot my in

,

'k Was vrolyk , met myn ryke vrienden

;

iVIyn landt was breedt , myn Gaarden wydc,

By allerley vermaaklykheyt

,

En had veel boden , die my dienden.

Men noemden my geftadig > Heer *

Elck ftreek , en boog fich voor my neer.

'Myn woon paleyshadtgulde falen •

lek fat op felp ; *t was j knechten dien

:

Myn Eyl're kift» waswel voorfien.

Een put te diep , om leeg te haaien.

'c Was alles hcer'lyk , wat ick fach :

Met wierd ick wacker ,* daer ick lach >

In'tftoii befoeteld, en vergeeten j

Een arm» clendig, kreupel man 5

Noch
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Noch gelde, noch broedt, noch kleedVen an

5

Veracht, verfchoven , en verfmeecen.

O Bedelman i war preekt ghy fterck !

Ghy wereld'ling komt hier te kerck

,

Ofghy uyt uwen droom mocht raaken j

Daarin ghy diep verfliiymcrclcydt, .

En maaldt en dv;aaldt in eydelheydc

,

Eer u gebeurde , een droevig waaken.

Want fiet ; al flaapt men noch loc vall f

En gaat in eydelheydc te gaft

,

E» droomt van alle moye dingen ,

Die 't oog begeerdt , en 't harte lufl j

Zeermackryk, vrolykengernfi:.

Daar alle weelden 't hart omringen ,

De flarcke doodt ftem roept foo luyt
j

De Geeft ontwaakt j de Droom is uyt :

Men leydt ontbloot , van alle deugden :

O noodt! O overnaarenoodt,

Wat is uw armoed fwaar en groot

!

Wat helpt een eyd'le droom , van vreugde ?

Wordt wacker , al die flaap'rig fy t

,

En waakt in defe gulden tydc

,

Van opgefioote hemels deuren ,

Waar door men langs de weg van deugdt ,

Gaat in , tot eyndeloofe vrcugdt 3

In eeuwigheyt , bevrydt voor treuren.

Die 'c oog van *t innerlyk gemoedr

,

In
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In heyPgc aandachi: open doet >

En wandelpt op des Heeren wegen

»

Verfmaadt de vreugd, van korten duur ,

Wanneer hy komt aan fterrcns uur

,

Soo vak op hem een groore fegen.

Zyn geeft ontwaakt uyc defe tydt

,

In 't eynd'loosgoedt, der ewigheyt.

De langft e welvaart is te kicfen.

Een drooin , \an weelde , is wynig waarde

:

Wie fich een Hemel maakt > op aardt

,

;\-

Die moetfe > cyndeling , verliefcn.

Al wat voorby gaat en vervliedr

,

Dat is het waare wefen niet

;

Wat ewig vaft (laat , fonder wanckcn

,

Is waardig dat men 't lieft en mindt

,

Beoogt 3 betracht, enfoeckt en vindt.

Wie 't haagdt , en waagdt , fal 't f:ch bcdaflckeii.

Ach Jefus ! hcylig Zielen lichc,

Schyntonsgeftaadigin'tgefichr,

Op dat wy wacker xyn , en waaken ,

En nictin 't logge vlees ^ en bloedt >

Bedömt ^ en duyfter van gemoedt

,

In flaap noch fluymei'ing geraaken.

Heylig Antwoordt.

Wane wanneer fy fulkn fc^gen , h^t is vrcdi 3 enfcndcr

gevaar : dan fal acn haa[Ug verderf haar Qvsrkomsn,
iTheiT. 5. ver^. 3.

j

Schva



Fol.iio V O N C K E N
Schyn bedriegt-

Dort aan de gchzle wa^enrujiige Goda op datghy J^onuet

fiaen tegen ds Itjiige omlcydtngsn des Duivels, Eph.
6, YCIS. II.

Ge-
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Qelyk^ de Slange Evam door hare argbliftigUp h^
'droegen heeft. %. Cor. 1 1. 5.

/^ ! ftommetific, waart gywys,

^-^^Hoe fou den Hengelaar ftaankykcn

!

Die u beloerde , zyn maag tot fpys

,

Ghy foudc zyn fchyn goed wel ont ftrykcn,

Hy fteld fich feer bekoor'lyk aan *

En toond hem goed en mild ^ in *t geven »

Maar 't is uyt loos bedrog , gedaan

,

En *t koft uw befte lyf , en leven.

Wift gy den Angel in het aas 3

Dat beetie feu u niet bekporcn

,

Maai* door onnofelheyt , helaas

!

Gaat gy > elendiglyk verlooren.

Maar ach ! waart gy het noch alleen

,

Soo onvoorfkhtig , in 't vcrgaapen

,

En droevig lot , het ging noch heen ,

Om dat gy tyd'lyk fyt gefchaapen

:

Maar die verftandt en w^Chey t heeft g

En laat iïch foo door 't aas beloeren >

Dat imand hem bedrieg'lyk geeft ^

Dat is elendtg ilecht vervoeren l

Dea



Fol.jiz V O N C K E N;
Den grooten Heiiglaar ^aat op buy r

,

Langs d*oever van het mcnfch'lyk leven ,

En werpt zyn Helfchen Angel uy
t

,

Me: fchyn van goed en foet omgeven.

Wat hapt , en fnapt'er menig Ziel ^

Naa \ aas > van ej^delhcyt en weelde ,

Dat hem voor zyn begeerte viel :>

Door Oogen , ooren , en verbeelden !

Den Viller doet het cierlyk voor

,

En we^t den weerhaak toe te winden ,

Op dit hy toch het hart bekoor ,

Om 't Ewig leven te verflinden»

Datisclendig, en bedroeft'.

Van 't qiia-ad: des Angels wel te wccten

,

En van 't gevaar j die 't lockaas proeft ,

En noch te gapen , en te eeten !

Het vifie weet zyn onheyl niet

,

AVyPt ftom , en dom in fulckc faaken 9

Onnofcl komt in zyn verdriet

»

En aan zyn levens synd te raaken :

Maar 't leven uyt de ewigheyc

,

Begaaft , met licht j verftandt , en finnen >

Tot waare wylheyt^ en beleyt >

0:11 't evv'ig Goed , voor 't qiiaad te winnen

,
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Diö 't met zyn Geeft bcgrypen kan ,

Doorleering, fpreeken, eiivermaancn.

Niet meer een kindt, maarVrou, ofMan,
Gcnodigt op des hemels baanen ,

Gewaarfchoudt, vooreen fchcrpe haak

i

Van droevig quaad en ewig lyden

,

Verborgen in het aarts vermaak ,

Van weelde, wclluft, enverblydenj

Dat die fïch noch verlocken laat

,

Door voorgeftelde beufelingcn >

Dat is te droevig, entequaadc.'

Eens iVlenrchen Ziel is nier geringe

!

Betroudden loofen Heng'laarnier,

Omenfch/ te groot, om klyn te achten!

Of gy 't verderfniet voeldt en fict

,

Als 't raakt en haakt , komt wee en klachten*

Hy is voorfichtig van gemoedt *

Die Oogt 9 en poogt naa hemels goedt.

Heylig Antwoordt.

Öcn duyvel] dh was een Menfehen mêcrdervan den ie-

ginne, ende en is in de waarhe)dt nietjlaandc gcblc'

^]'f«: want geen waarheydt en is in hem. Wanmer hy de

i^ughenjpreek} > foofpreel^t hy uyt ^yn eygen : ivant hy is een

lu^enacr ^ aide Vader dcrfelver [leugen}, Jofia. 5. 44..

H 'fis
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^t Is wonder.

OHeere wat is de Menfche , dat^y hem kend } het kjm
des menjchcn > datgy het achtet ? Pfalm. 1^4., vers 3

Sict de Hemelen^ jaa de Hemel der hem9lmmfouden unit

l/tgryftn, 2Par, ff. versie.
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Syn Grootheide ;V ondoorgrondelyJ{, Pfalaa^'

145-. vers j.

Als ick myn Oog verhefom hoog

,

En fie den blauwen hcemelsboog

,

Befaayd met foo veel duyfend fterren

,

Nooycafgekeeken, nochgeteldt.

En wyfoo voort i door'cruyme vcldcj

Dien Cirkel om, foo breedten verre >

Dat myn gedachte ftuy t en ftoot

,

Dandenckickj Ach! wat fyc gy groot

!

Hier by , verryfen myn gedachten ,

DatdefeGrootheyt i diemenfiet,

Een puntjenis > en anders niet.

Wanneer wy 't Ewig A L betrachten :

En dat die groote iMajefteyt

,

Beflooten, noch in plaats, nochtydtj

Niet op te heffen > noch te noemen,

Op*tmenfchelykeStipefiet;

By 't ewig Groot , foo klyn als niet

!

Wie kan dat wonder ooy t vol roemen \

DatGodt, dat Eyndeloofe Groot

,

De klcyne Menfch foo vrind*Iyk noodc

,

H % T«:
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Tor zyn gcfelfchap , en vrindinnc

;

Om mee te deeleii , in zyn vreugde

,

• Bekleed ^ mee heerlykhevd en deugde ,

Als twee Gelieven, in 't beminnen I

O Godt ! oneyndig , ewig goede

,

Wat is uw wonder groot en Toet

!

Wat mach den VV^orm noch weyg'rig wefcii /

Van fulcken groeten Heer gevrydt

,

Gelockt j en vriendelyk gevlydr >

Als Bruydt > genoodr , en uyt gelefen I

Verfocht een Koning , op zyn Troon ,

Met Schepter ftaf , en goude kroon *

Envoetflavin, tot zyn beminde.

Wat riep de wereld ovcrluydt

,

Dat groot Geluk , en Wonder uyt

!

Wie kon de bruylofs vreuo;de bdnden !

ivïaar war is dit ? een eydel niet

,

By 'c geen de Ziel ven Godt gefchier

:

O Menfch ! bedochtgy uwgenaade !

En overley zyn waarde recht

,

Gy fond e , om 'c we reis klyn en flecht

,

Die groote bieding niet verfmaade.
Hoog
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Hoogwaardig G R o o T^ dat niemand weec

,

Hoe hoog, hoe diep j hoe wydt > hoebreedcj

Oneyndi^^j E\vig, on^emceten!

Baard gy de wysheyc in ons Hart

,

Dat defe faak gewogen wart

,

En niet door eydelheydt vergeetcn.

Hcylig Antwoordt.

De Hemel is my een Troon 3 en de ^Jardc een voet bano!{^

myncY ifoeten, A61. 7. vers 49. Envcrvullcic^mc»
den Henicl en de Aarde \ Jerem; 23 . vers 24,

H J Wii
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Wie kanfe tellen?

Want god heeft denMenfche^ejcbapfn tot onverderffcljl{;

heyt •• en heeft hem gemaa'^t een Beeldt van tgne ejgim

2S[^^««r- Sap. 2,. vcrs25.

Dl
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Ve genadengifte Godts is het ewige leven.

Rom. <J. vers2^.

Belofcen van het Ewig leven ,

Door 'c Woordt des levens ons gegeven ,

Dat als een ftroom van wysheyt vloodt *

En bracht een volle Zee van fcgcn ,

Hoe noodig fy t gy t'overwegen >

War is uw waarde , fchoon en groor /

Temeer, wanneer men 't ewigdetven,

Vereenigt met het cwig fterven

,

Van eynd'loos quaadt , voor eynd'loos goedt

,

Van Godt j en Henjelryk gefcheyden

,

Elendig , fonder maat van tyden ,

Dat is een Spiegel , voor 't Gemoedt

:

Op dat de finnen hier vcrgaafen ;

Soo alle hondertduyfend jaaren

,

Van ooft 5 of weft een vogel quam,

Envanhetgruys, der ganfche Aarde

,

Die Godt door zyne fchepping baarde ,

Alleen, een E Ni cfantjenam 5

Dat foii noch aan een cynde loopen ;

Maar die op fuik een cynd moft hoopen ,

H 4. I«
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In jammer, en verdriet van tydt,

Hoe fou zyn Hart in wanhoop fmcken ,

Van fulcken bitVen Kroes te drincken !

Dat 's maar een bliek der Ewigheydt :

Eenftip, een puntje, en noch minder,

Want Ewig vind geen eynde vinder.

Ach / dat het ons ter harten gaat

!

Ons gaat het aan, ons fal het treffen !

O / onderfcheydt ! niet op te heffen

,

Van ewig goedt , ofewig quaadt l

Schrick menfchen kind , en rept uw voeten >

Op 'c padt > van ware deugdt en boeten ,

Den tydt, van overleg, is kort:

Wie falfe , aan 't eynde , weder haaien ?

Niet lang te drygen, en te draalen.

Eer dat de deur gellooten wordt.

Wie hier op aarde is in elende ,

Hoopt door het fterven , op een Ende

,

Van dach , op dach , en uur , op uur

;

Maar in het ewig Hels verderven

,

Daar kan der Zielen grond niet fterven 3

Zy is een Vonck , van Ewig vuur

;

Ge
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Gebooren iiyt het Ewig Baaixn ,

Der Krachten die begin'loos waaren ,

Een onoploflelyken knoop 3

Van d'ewige Natuur verbonden ,

Dies word voor haar geen Eynd gevonden ^

Daar is in ewighey t geen hoop.

Maar wil zy haar in Godc verbeelde

,

Dan fmelc haarftrenge macht in weelde

Haar vuur'ge wortel wordt verkoeld ,

En onophoudelyk genefen

,

Van *c liefden licht > en heylig wefen y

Soo dat zy niet , als weldoen j voeld.

Ach ewig We'ldoen ! falig leven ,

Dat Godt aan ider Ziel wil geven >

Die zyn beloften neemt in acht

!

Uv/ waarde is nimmerfuy t te fpreekcn

,

Om dat gy eynden fult noch breeken ,

't Is hoog en diep , die dat betracht

!

In dienwe aan li , een uytgang kenden ,

Dat gy noch eyndeling fout enden ^

Al v/as't , met 's werels laatfte fant

,

Kaa foo veel hondert duyfent jaarcn

,

H s Süo
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Soo fou 'c een onvolmaakcheyc baaren

,

MaarEwigi fchiiyfcdac aan een kant.

Daarom is dit, het groot Beloven,

Dat al, en alles gaat te boven i

Dat ons den Mondt der Waarheyt fey t j

lek geefmyn fchapen 't Ewig leven

.

Een waarde! nimmer op geheven !

Gelooft zy Godc , in ewighey t.

Hcylig Antwoordt.

Het is u beeter vermincl^t tot het leven in te gaan , dan ds

twee handen hebbende y hene tegaan in de Helle , m dat

cnuytblujfchelyk^vuur. Daar haren fVcr?n niet enjicrft^en het.

vuur niet u)tgebluji en wordt. Mare. 9. vers 43. Endcje

(uilen gaan in de Etvige pyne 5 maar de reehtvcetdige in dat

Img^eUven, Matth.zjf. vcrs4(5.

TOE-
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T O E S A N G.

Emig , Ewig
j fonder Ende ,

In verheuging , ofElende 1

Hangt den evenaarm V Hart ,

Om het onderjcheyt te wegen ,

Want daar leyt om aangelegen y

Eyndeloot is machtig vart.

Heeft de wereld eengewichte
,

In het flervenfalfe lichten y

Watjoo diep hedomineld laeh ,

I\pmt dan helder voor de ogen >

Schaduw heeft het Hart bedrogen ,

Dat het Oog niet k^laarderfach.

Neen dat moet ons nictgefchicdcn ,

Laat ons V ewig quaad ontvlieden
,

In den arm van "t Ewig Goedt >

Diefyngunji heeft a angzbooden

Nevens fulcl{ een vrind lfli_nooden >

£w/y» dcuYcn o^en doet.

Voor
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Voor dit een ander.

gende met cnje waenjlede 3 die u)t den Hemel js ^ overkjcedt

te worden, zCor. 5-. Ycrsz,
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Doef aen den Heere fefum Chrijlttm, Rom. 1

3

. vers I4..

A Is ick myn fichtbaar beeld betrachte 3

•^--^Enoverdcnck j metmyngemoedr,

Soo vind ick Adams vlees en bloedr

,

Verknoopt van tydelyke krachten :

Dat trock ick uy c de wereld aan 3

Om 'c vier der Zielen mee te kleeden

,

Van myn geboorten dach , tot heden ^

Heb ick daar mede om heen gegaan.

Ach rchoonftc Jefus ! myn Beminde l

Waarom dan , loud het minder zyn ,

Ontrent uw Wefenheyt 3 en myn

,

VVyl 'c aartfche 't Hemels niet kan vinden ?

Syt gy den tw-den Adam niet ?

Uyt wien wy moeten zyn gebooren

,

Die ons her/leidt j
gelykrevooren^

En Hemels Vlees , en Bloed aan biedt ?

Waarom dan fouden wy niet dragen

,

Het Wefen van uw Lichaams Kracht,

Het vierig leven toe gebracht

,

Door 's Vaders hcylig welbehagen ?

Uw



PoLiitf V O N C K E N
Uw lichaam , moet ons lichaam zyn

,

Wyl Adams lichaam moet verderven ,

En 'c ryke Godrs niet kan beerven.

Jaa Jefus 1 Lief.' myn Sonnefchyn

,

Wy weiifen *c uyc u , aan te trecken ,

Op dat ons vuur dien Oly eet

,

En 'c heylig , hemels Bruylofs kleedt ^

Den Geed der Zielen overdecke.

Ons denckt aan uw beloofden buyt 5

Dat fulckc 5 die aan u gelooven

,

De Doodt geen levefal beroovcn >

Zy treden maar van Adam uyr.

Sou dat ons lu-^en niet bekooren 3

Om naar het innerlyk gemoedr

,

Uyt Jefus hemels Vlees en Bloedr

,

Gelyk een Kind , te fyn gebooren ?

OGodt/ die ons een Adam fyt.

Om dat uw Speekuygs goede Snaaien

,

In Adams val verbrookcn waaren ,

Diegy herfteld, incwigheytl

Uw Geefl: moet ewig in ons fpeelen ,

Op dac wy t'faam de vreugde deeleo.

Her-
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H
Ters ^.

Heylig Antwoordt.

etgeneuyt het vhes geboren /V,[^«<^J is vlees: en hetgeen

ujt den Geeftgclforenü > [d4t] is Geeft, Joao. cap. g.

O Gou-
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O Goude vryheyc.

och die ry!{ willen worden^vallen in verjoecl^jn^CiCjj [;«]

^dcn Strif;^ , €72 [;'«] vele divafe enjchndelicke 'begeeriickc

heden , 'wclc'^e dj menj'chen doen verfineken in verderfen on-

dcrg^nz. \ Tmi. 6, vers y.

Met

<r^
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Met de BandenJjjnerfóndetifal hi "vaftgehmdm
worden^ Prov. 5 . Vers i2.

Noch is zy vrolyk j en geruft

,

Helaas ! en laat fiolen forgen

,

Van dach tot nacht , van nu tot morgen

,

Door Eydelheydt in drot)aa gefuft.

Sywect> ranKeeiings, noch van banden,

In weelde en welluft onvermoeydt >

Soo fwaargekluyfterd en geboeydt >

Maar blindhey t overdeckt haar fchanden,

't Is droevig > die zyn qu&adt niet fiet

!

Soo placht een Slaaf, i-n angft bekneepen ,

Met eyl're ketingen te fleepen

,

In ^roote elenden ch verdriet /

Rampr^i^g Kindt ! gy fyt gevangen

,

Hoe v*f ^ .^ri vranck gy meent te zyn \

Uw vryhèyt is bedrog en fchyn ,

Noch fyt gy luftig in uw gangen I

Gy gaat uws Vadershuys voorby j

Helaas! hoe wilt'ereynd'lingkluyfen \

Uw afkomft is van Eed'Ien huyfe ,

Nu leyd' men u j in flavcrny :

I Vaoi
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Vanwelluft, eydelheyt, enfonden.

WaE is de Kecting fwaar en grof*

Van foo veelfchaakels> hart vaa ftof

,

Daar u de Weereld aangebonden

,

Gekneveld > en gekluyfterd heeft

!

De tweede deelde niet mis , in fwaartc >

Als dienden hy een groot gekaarte

,

Op dat hy u , niet lichc , begeeft

:

Dat is dien ftarcken bandt der Hellen

,

Die op geen klyn geruchje paft

,

In zyne fchakel haiken vaft ,

Door beufelingen niet t-ontüellen.

Nu komt'er noch een dar^e by j

Door foo ye'el krom gcdraayde bcx:hten

,

Van vlees en bloedt te faam gevlochten >

Dat is een rechte Slaverny

,

O Menfch ! leert uw elende weeren .'

Daar is een bande aan uw Gcmoedt j

Die treckt u tot een ewig goedt

,

Niet uyt te fpreeken , noch te meeten»

Al {yx. gy veer y gy fyt niet los j

De Godtheyt heeft u ook gebonden ,

En roept u, uyt den dienil: der Tonden *

Waar in gy maaldt , gelyk een Ros.
Gy
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Gy fyt tot geen Slavin gebooren ,

Maar rot een Koninglyke Bruydt

;

Breekt van de flaaffe banden uyt

,

Süo is u Hemels heyl bcfchooren.

AI fyn de banden fwaar en fterck

,

Indien zy uw Gemoedt verveelen

,

^
•

-

De Hoogfte fal u üerckte deelen

,

Soo fi^y het meendt > begint maar werck,

O Menfchen Ziel , fbo hoog van waarde l

't Is cydel , dat gy and*re diend ,

Godt is u allerbefte Vrindt

,

Die geeft u Hemels goede voor aarde,

Heylig Antwoordt.

J oorwaar , verzwaar [egge Ick^u , Eenygelick die defoti"

\l de dêet , is een dienftknecht derjende. En de dienfliijiecht

I bl^ft niet ewiglick^ in hethuyf , de Sone é^/yfi'er ewi^/icl^,

i dien dan de Sone u fal vry gemaal^ heihen
, JQoJkltgf

44rlic/{vry :{3n, Joan, 8. vers 34,3 5,3^.

Ia Vad
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Van twee, een darde.

Keerdt weder toe my , fpreekt de Heere dér hey'rfcharet

foo fal ick^ -weder tot u lieden lieren ^ fej/dt ds Heere dt^

ije^frjcbarm, Sach. i. vers j.

S»ecï
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Soecl^t den Heere terwyle hy te vinden h,

Jefa, 55. vers 6.

TTTie maakt dit bruyne fchadu beeldt

,

^ ^ Dat nevens 't lichaam henc ipeeldt

,

Gans niet c'ontreden » noch te myden ?

Wie ofhier van den oorfaakzy ?

Ofd'een , ofd'ander , ick ofgy ,

Offyn wy 't liever alle byde ? -

Want ofde Sonnelchyn daar is >

Behalvcn 'c lichaam is het mis i

Daar word geen fchadu beeld geb®oren :

Enoficklange riaa , en praal,

Behalven glans van Sonneftraal

,

Soo komt*er ook geen Tchim te vooren ;

Dies h^ngt het van ons beyden af.

Daar elck > hier toe , het zyne gaf,

Ick duyfternis , en gy het lichte :

Uy t dcfe twee , en anders niet

,

Ontftaat een oobetaft'lyk iet ,

Dat beeld'lyk is voor ©ns gefichte.

Dit is onlogenbaar , en klaar >

Wie 't hoordt , en fiet , die noemt h« waar :

O Menfch ! van wcrelfche gedachten !

I S Die
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Die *c Hart, vervulde, met eydelheydc

,

Soo fachc in aartfchje Roofcn leydt ,

Komt defen Spiegel eens betrachten.

Gy denckt, mefchien, inuwGemoedt^

DeGodtheyt, is> oneyndiggoedt j

Die 't fchone licht , der klaare firalcn ,

Van liefde 3 enbarmhartigheydt,

Soo mild en ryk'lyk uyt gebrydt >

Op zyne fchepfels aflaat dalen.

Dat is een Waarhey

1

3 die men weer

,

Zyn Liefde is grooter als gy meet >

Zyn W I L is faligheyt en leven 5

Een eeuwige uytgang , als een vloedt.

Van vrind'lykheyt , en Hemelsgocdr

,

pies biet hy G o d t , een louter geven.

Maar fop gy wilde verborgen zyn

,

En treedt nietin zyn Sonnefchyn

,

Hoe fal hy *t B'^^eld , van Heyl fqrmeeren V

En maaken uwe Saiigheyt >

Door '-c liefden licht i der Majefteyt >

Als gy u niet tot hem wild keeren ?

Syn Woordt van Liefde roept u aan 5

Komt in myn Sonne flraalen ftaan
J^

Dan wordt uw faligheyt gebooren :

Als uv/en wil in zyne gaat

,

pa ftii voor 't heylig fchynsn (laar 3
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Soo komt het Beeld van heyl te vooren.

GpdtiseenGoedj vaaewiahevt.

En heeft zyn armen uyt <;ebreydt ,

Na 't Zielenleven, met verlangen;

Wie *s werelscydelbey: ontwringt >

En in het Licht des levens dringt

,

Word , als een Kindt , v^n hem onifangen.

Eedencktu, iMenfchen kind op aard *

Die gaaren ewig fallg waard 5

Godt geeft het zyn j geeft gy het uwe :

Dan fal de darde faak ontdaan ;

Geluck 9 en Saligheyt 5 wellaan
j

Laatjons het tegendeel danlchuweii.

Heylig Antwoordt.

Sj
lieren my de neck toe , en met het 4atfgefïcht. Jer. a»

vers Z7. tVetidet u tiaa my toe , wordet bthcuden » alle

^y eynden der aarde: want ic^knGedt, enniomantmeer.

jefa, 45->^ersii.

I 4. Als
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Als^tbuytenxroedt, Is 't binnen foet

Bewaart u felven m de liefde G:)dts , verwachtende de

barmhartigheyt onjh Heercn pju Chrijii ten ewi^en Ie-

•oen. Jud. verszi.

Vet'
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Verbergtmy onder defchaduwe uwer vJeugelsn,

Pfalon. 17. vers S.

O!
naare, barre Winter Nacht,

Bekleedt met vrees en ftrenge macht

,

Van bitfe windt , en fpitfe vlagen

,

Terwyl het alles kraakt en klemdt

,

Het dunne waater kildt en ftremdt ,

Om> Man, en Ros, en al te dragen !

Dieu, ineenbeflootenmuur,

Ontfchuylen mach > by *c lieve vmir ,

Wat baard het weldoen j ruft en vreugde

!

Terwyl het biiyten vreeHyk kluyft ,

Onftuymig hageld , fneeudc en ruyft ,

Wat doet 3 dat derven , hem al deugde !

Hoedanckt hy Godti inzyn Gemoedt,^

Die hem foo veel genaden doet

,

En overkleedt i met milde Zegen 1

l)e gloed > van een gedookten Haarde^ •
'

Isdanfookod'lyk, cnfoowaardt,
'

W7 meugen 't varder over wegen.

Wat fal 't dan fyn > diet' t ewig naar

,

Oneyndig quaat en vreeflyk fwaar

,

I f Van
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Vafa Hellen angft > en bitrer lyden

,

On'tfchuyld in.Godts Barmhartiirheyt *

By 't lieve licht , der Majedeyt

,

Voor e wig t fonder maat van tyden !

O Hel ! ó ovcrnaare Hel

!

Hoe luydc uw Naam ioo ftreng en fel

!

Gy fyr het waardig , om te fchiiwen !

Die 'toverdcnckt , en wel betracht 3

Warit ewig > is een lange Nacht

,

Wie fou voor fulck gevaar niet gruwen •>

't Was nodig > dat het Menfchen Hart,

Hier over wat aandachtig wardt

,

Want hy bemind toch heyl y en vreugde :

Een fomer vlaag , van eydelheyt

,

Gaat haafl: voorby , m^t defe tydc

,

jVlaar dat menfich voorfach met deugden.

W^aarom , in d'uyterlyken Geeft

,

Soo fchrander , gaauw , en wys geweeft ,

Om fich voor 'c quade te behoeden ?

En over 't werck van groot gewicht,

Soo onbedacht > foolos, en licht.

Wie fal aan 't Eynd , de fchaa vergoeden ?

O Mens!
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O Mens 1 behoed a Zkl voor fchaa 1

De Ewigheyc , is ons foo naa 5

De Hel , is niet foo ver te foecken ;

Men wandeld in een groot gevaar

,

Haar Afgrond is , noch hier, noch daar,

In verre , afgelegen hoeken :

Maar waar wy fyn , daar is zy ook

,

Al fiet ons Oog geen vuur of rook

,

Zy is geen grof, maar geeftlyk wefen 5

Een Holle , ofverholenheyc >

Oneyndig ewig , uytgebreydt

,

Eendicpce ! waard, om voor te vrefen I

Soo groot als 't Licht des Hsmels zy

,

Dateynd'loosis> foo groot is hy >

Maar ewig > in de Glans verholen :

Wie dit 5 voor onbegrypMyk acht j

Die vraag ; Waar is de Swarte Nacht ?

Wy feggen ; In den Dach , verfcholen. .

Gelyk , in *t Woord te lefen is

;

Het Licht , fchyndc in de Duyfternis

,

£n blyfc , van 't felve , onbegreepen .*

Daris de Glans, van 's Vaders Hare,
Daar



Fel. 4.0 V O N C K E N
Daar *t Duyfter in vcrflonden w;irdt >

Hoe fcherp zyn Angel is geflcepen.

Daar is de Vqrft van Sonde en quaadt

,

Met alles wat het Goede haat.

Voor eynd'Ioos ewig, in gevangen

;

En waar hyzynefnelbeyt wendt

.

Hy nadcrd nergens aan een Endt

,

Al maakt hy noch foo verre gangen.

O Ryk ! 6 feer vervaar'Iyk Ryk !

En aller grouw'len plaats » en Wyk I

Daar foo veel helfche Ogen vuuren

,

Uyt holle winckels , van \ Gt(p\xys ,

By 't naar gefchuyfel > en geruys ,

Der monftcreufe Creatuurcn I

O Morgenftar ! waar fyt gy nuw >

Voor *t heylig licht foo bang ea fchuw

,

In fulek een diepen Nacht verfoncken !

Al nodigt gy ohs ook daar heen

»

't Gevalt ons niet , wy feggen neen

,

'cisbeeter, voor Godcs Troon 5 gebloneken.

Wy fchuylen voor dat ewig Swart

,

In 't ewig Wit , van 's Vaders Hart

,

DaaJi



der L I E F D E J E S U, Fol. 141

Daar is men voor het onweer veylig

;

Daar fal men ewig vrolyk zyn ,

En fïngen mee den Serafyn

,

Bat fchone Liedc , van, Heylig, Heylig.

Heylig Antwoordt.

Ende in haar enfal niet in kpmen iet dat ontreynigt j ende

grouwelickjo'eydt doet , ende leugen [[preekt] : maar die

gejchreven Xfn tn het boec!;^ des levens des Lams, Apoc,
11. vers 2.7.

Hcc



F.I0.14.2: V o N C K E N

Het werck pryft de Meeftcr.

Aanmercl^de Leliën , hoe ^y wajfen, Zy en arhydsn niet^

noch en[pinnen niet : en icl^fegge n y oof^Salomon in al-

lefijne beerltckjoeyt- sn is niet bekjeedt^cweefl als een van de-

fe-, fpracl;Jej!4s , delVysheytQQdti. tuG. XZ.versz;,



der LIEFDE J E S U, F0I.145

Hy doft my nederïeggen in grafige mjden,
Pfalm. 25. versa.

Gras groene kleed , van foo veel duvfend Spruytjes ,

Als een vercierd Tapyc

,

300 fchoon door mengt , met bloea-iniitjes en kruytjes «

Op 's Aartryks vloer 3 foo kunftig uyrgcfpreydc

,

Had ons Gemoedr maar Oren >

Wat fou men wond'ren horen

,

Van hem , die 'c al , foo wyPlyk Ichickt , en vleydt»

Elck deet zyn beft , om fyn fontyn te loven ,

En biet zyn uytdrückaan ,

Maar , och 3 Helaas 1 zy preken voorde Doven l

Wie kan de Spraak , van haar Natuur verftaau >

Toen wy > in d'eerfte Zielen

,

Het Paradeys ontvielen

,

Is ons j 't gehoor, vandefefpraak^ ontgaan.

Hoewel , die Godt , den wyfen Meefter vrefcn ,

En lieven in 't Gemoedc

,

Wordt dit gehoor, infeker graadt, genefen ,

Dat zy verftaan des Scheppers goed: , en foet j

Op dat Hy word g^prefen

,

Als corfaak aller wcferi

,

Ak



Fol. 144. V O N C K E N
Alsand'ren'tilcgs, vertreden met de voet.

Maar 'c veel , en Al » dat haar geftalte feggen ,

Wordt , van ons > niet bevat

,

Om datwy fwaar , in 's lichaamsgrofheyc leggen^

Dat ons ver.deckt > eenkoftelyken Schat,

Die Tch , naa 't hene vaaren ,

Den Geeft fal openbaaren

,

Na onfe Hoop , die 't in 't Geloof befar. p

O Paradeys ! hoe heer -lyk moet gy blocyen !

In *t Majeftey tfche Licht

,

Soo fchoon verweckt , tot onophoud'iyk groeyen ,

Door Sonnefchy n > van Jefus aangelicht T

By 't blick'ren ende Bloofcn

,

Van Leliën en Roofen
,

Dat alle fchoon , van defe wereld , fwichc.

Ach 1 vreugden daal , der uytgefloofde Zielen ^

Die tegen Vlees > en Bloedt

En *s Diïyvels Ryk j deoverhandtbehielen.

Om 's levens Kroon , en 't eyndelofe Gocdt ;

Wat moet het vreugde baareö

,

Die in uw weelde vaaren y

En over 't hooft, verfincken , in uw Soet l

Bloemryke Beemd , van ieder fchoon geprelen

,

Wat foudt gy anders zyn ?

Als een Figuur , van 't Paradeyfchc wefen >

Dat is uw grond , daad: is het alles ryn

:

Daar



^er LIEFDE J E S ü> FoKlJf
Daar quaamt gy uyt te vooren ,

Van Binnen uyt gebooren ,

Uwwortelis, doorluchcig, eel, cnfynr

Al wat wy fien , dat zyn geen vreemde dingen 5

Den fieneloofen Grondt»

Beeldt fich hier uyt , met defe tydelingen >

Sooals'cinGodt, zynWysheyt, Ewigftondc?

Dies fal het ons naa dcfen

,

Niet min, maar meerder wefen ,

Naa dat ons Eynd , de Geeft van 'c vlees ontbondt^

Dan hoeft de Ziel , niet naa 'r Geheym te vragen.

Als alles bloot fal ftaan \

En 't Hemels licht , de wond'ren fal bedagen i

Een Sonnefchyn , die nimmer fal vergaan .'

Ach dat wy 't overwegen

!

Op dat het ward verkregen ,

Want fulckeen Goedt , ftaat ons byfonder aan^

Heylig Antwoordt.

Die ooren haft , die hore wat de Geeft tot de Óemeinie

ft'ght. Die overwindt, ick^ [al hemgeven te eetm van den

boom des leven: , die in het midden van het Paradys Godts ii,

Aocp, 2. vers 7,

K hU



Föl.i4^ V O N C K E N

't Is ai geen Goudt , wat'er blinckt.

r ^™v—^

Die na dcnvkffche :(yn y éedencken dat des vleefches tf

maar die na den Geeft :(yn , [i^edend^e?]] dat des Gcejles

aV. TVant het bedcnckjin des vUejches is de doot : maar het be

dencken des Geejies if het leven , en vrede, Rom. %.$y6.
Vliet



dct LIEFDE J E S U, F0I.147

}4aar Vlist de begeerlickhedfn der joncl^h^t,

z Tim. z. vers 2Z. - , '

Daar wand'len twee Gefellen >

Door*s werelsj levens landt.

Die , t'famen , handt , aan handt ^

Gelyke jaaren tellen

;

Van Outs, gelyk als Een gewceft.

En hicL^er Vlees, en d*ander Geeft.

Maar ach / wat fou het wefen !

Haar vrindtfchap > dicmenfict.

Is 't rechte wefen niet

;

Of't lof'lyk werd geprefen

,

'tismommery, bedrog, enfchyn»

Wat fouden zy > voor vrinden zyn l

AI zyn zy t'faam gebooren 3

Noch is'er groot verfcheel

,

In 't een, of*t anderdeels

Daarzy, als Kind'renhooren :

d'Ëen is een Burger defer tydt >

En d*andér van de Ewigheyt,

DeTydeling, volluften ,

Leyd fyn Gel'^rchap voort j

K 2 Door



Fol.148 V O N C K E N
Door Weeldensruyme Poort,

Ett kat hem nimmer ruften ,

IVIaar wandelt voort, van dach, op dach

,

Dat hy fich niet bedencken mach^

Hy fchynt hem feer te minnen

,

De vriend'lykheyt is groot

,

"Waar op hy word genoodt.

Om hem in *t net te fpinnen >

Zyn vrintfchap deckt een flangen lift

,

Och / of den waarden Geeft dat wift !

Hy Yoerd hem langs zyn wegen »

Gepleyfterd , en bcmooydr

,

Met Rofen ovcrftrooydt.

Als was 't een g rote fegen
;

Soo word een Os ter doot geleydt

,

Op dat men hem tot fpys bereydr.

Aan 't eynde defer ftraaten

,

Daar woondt zyn oude vricndt

,

Die hy vrywillig dient >

Om'tGoedtj met hem, tehaaten;

Daar brengt hy zyn Gefelfchap by ,^

In 't naare Huys 9 van woefterny,

Daj



der LIEFDE J E S ü, Fol, 149

Daar ftort hy fyn gefelle

,

Terwyl, hy hem verlaat

,

En toe zyn Moeder gaat >

In d'afgrond van der Hellen y

By alle DuyPIen , en Gefpuys ,

Dat is een feer Elendig Huys

!

Een Huys , met Nacht befeecen ,

Van wocftheyt , (onder Endc,

Vol gruwel, enelendt.

Van alles Goedcs vergeeten /

Een Huys, tcdoncker, en te naar!

Och! ofdaargeenbewoonderwaar

!

Waak op, óGeeft'lyk leven,

In 't befte van uw tydt

,

Siet hoe men u verlydt

,

Gy moet hem weder ftreven 5

Want die gy meend getrou te fyn

,

Bedriegt u , onder valfe fchyn^

Verandert uwe treeden

,

Enfeght; è vlees! welaan,

Nu moet het anders gaan

;

Gefel van aarrfe leden , .

K 5 Wy



F0L150 V o N C K E N
Wy waren lang genoeg u knecht

,

En nu 3 verandert fich het Recht.

Dwingt hem, totuwbegeercnj

Wil hy niet willig gaan ,

Soo ileept hem achter aan 5

Met fpart'len en verweeren ;

Maakt hy wat Ipels , het is geen noodt

,

De Saak is u , te overgroot.

De hoop vertrooft u treureu :

Soo gy hem , met zyn vrindc
,'

Kloekmoedig overwindt

,

Denckt > wat u fal gebeuren

;

Gy fult een Kindt des Hemels zyn ^

En lichten als de Sonnefchyn

,

Godtfaluw Vader wefen ,

By wien gy ewig Tuit

,

Met vreugde zyn vervuldt

,

Een vreugde , nooyt vol preien

,

In 't vrind'lyk licht , der Majefteyt 5

In weldoen , en fachtmoedigheydt

;

Dat is een Huys van weelde ,

En vreugde 3 fonderEndt,

Op'd



der LIEFDE J E S U, FoL l$x

Op 't vafte fondement

,

Meer , als wy ons verbeelde

;

Dat fal u immers beter fyn ,

Als 't Eyndt , Tan fulck een valfen fchyn»

Heylig Antwoordt.

Want indien gy na dm vlefche leeft , foofuhgyjierven z

maar indien gy door den Gecjl de werckjngen des Ue-
haams doodt , fooju/tgj leven. Rom. 8. vers I g»

K 4
•

Voor



Fol.1^2 V , o N C K E N

Voor vuur en gloet, Is water goct-

Is een Lam wert hy ter flachtinge gelept endeah een

ifchaap dat ftom is voor het aangefjchtefijnerfcheerders ,

a^Joo en dede byfijnen mondt niet of^ Jfefa. 5 1 . vers 7.

Maar

A



der LIEFDE J E S U, Fol.i*;^

Maar iekfegge u , datg^f den boofen niet en wederflaat

:

Maarjoo wie u op de rechter wangeflaat , lieert

hem ook, de andere toe, Maith.

5. vers 39.

Noch ftaal , noch koper wil hier gelde ,

Wat wapens eyft dan defen ftrydt ?

Ootmoedig en fachtmoedigheyt

,

Daar 't Lam, de hclfe macht mee velde :

Toen 't fich in zyn gefpalkten mond >

Met leytfaamheyt quam op te geven ,

Daar 't heylig , vrind'lyk liefden leve

,

Met Soet , het wrange fuur verllond^

Hy dacht dat Beetje te verflinden ,

Maar toen hy *t in zyn maag befloot

,

Was 't hem een gift en ftarcke doodt.

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

,

Soo neemt het Soet het Suur zyn macht
,'

Soo kan het Goedt het quaadt doen bucken ,

De Liefde Toren onderdrucken

,

Soo breekt den Dageraadt de Nacht.

Geëerde vorft van ewige vrede >

En heldt van fulck een groten flach ,

Tot opgang van den faal'gen dach >

Soo koü'Jyk voor ons heen getreden

,

K 5 Of



FoJ.154 V O N C K E N
Gy fyt den koning van ons Hart

,

Bewapend ons met uwe krachten !

Om 't vuur met water te verfachten

Op dat het quaadt vermeefterc wardt.

Wanneer van buyten, ofvan binnen,

Pe Hel zyn kaken open doet ,

Met ftralen van een vierge gloedt.

Om in de Ziel te overwinnen

,

Dat wy dan met het finckend facht

,

Zyn opgehevenheyt ontmoeten

,

Op dat fich onder uwe voeten

,

Als ftof vernedert fijne pracht ,

Jaa foete Jefus , hoogfte Heere

,

Sachtmoedig lammitje, heyligkindt.

Dat alle ftrengheyt overwindt

,

Laat ons van u het ftryden leeren.

Gy fyt dat licht der vrind'Jykheydt 3

Soo goede, enfoet, een bron der vreugde.

En wortel van 't gewas der deugden

,

Jaa 't Harte Godts, vanEwigheyt.

Door balfemd ons met uw genade

,

Dan Tullen wy gewapend zyn

Voor aanloop van het hels fenyn

,

En al *cbelage vaa den quade,

,.Hcy-.



der LIEFDE J E S ü, Fol.if^

Heylig Antwoordt.

A /[aar icl^ fe^e u , Helft uwe vyanden lief, ^^gcntfe diz

JAÜL" vervlticci^cn , doet wel den genen die u haten , end e

Oidt Voor degene dUugetvelt doen, cndc die u vervolgen. Op
dat gy mengt ktn£ren :^'^n uwes Vaders die in dz hemelen is.

Want by doet fimejonne ofiaan ovcracoje engoede, en regende

over rechtvcerdige ende onrechtvcerdige, Macth. 5» 44, 45.

Eca



Fol.l5<f V O N C K E N

Een alleen , En anders geen.

A/ g4ve iemandt al hetgoedt vanfijn hu)s voor defe liefde l

menfoude hem t^cmemaal vsrachtcn* Cant, 8« vers 7.

Vele



der LIEFDE J E S U, Fol.Ï5'^

Vele wateren enJouden defe liefde niet gunnen uyt^

élufcben^ Cant. 8. vers 7.

Ogroote Zee foo vreeflyk in 't ontftellcn !

Dieahyd hobd en tobd en woeld »

En tegen foo veel kuften fpoeld >

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

Hoc ftreckt gy uw gebied foo ver en wyd

!

Wat hebt gy , woeft en ongebonden >

Van oudts een ryke fchat verflonden ,

Die in uw Maag foo diep verbolen leydt.

Maar fchoon hier by , het nat van al uw baren

,

Niet flegs , allen tot focten wyn

,

Seer kofl'lykfou verandert zyn ,

Maar felfs , dat al uw dropjes pecrie waren ^

En ider gruys , van al uw grondig fand >

Bcrold van uw beroemde baren

,

Noch verder ajs de fchepe vaaren j

Een Eed'le (leen , offchone Diamaat i

Als mede , al de Bergen uwer kullen ,

Soo hoog, en breed, en fwaar, en vaft

,

Wiens voeten gy bcfpoeld , en waft

,

Van haren kruyn , tot daar zy onder ruften ]

Van



Fo!.i5S V O N C K E N
Van louter goud , een onwaardecrlyk goed 5

Noch had ik liever , nevens fmerte »

Het Ëenig Peerekje, des herten.

Dat ick foo feer benain in myn gemoed

;

De liefde Godcs , het fchoonfte aller dingen

!

O aller fynfte Perelyn !

Noch fchoonder als de fonnefchyn ,

By uw waardy is alle ding geringe^

Myn Jefus , ach ! gy fy t de grootfte fchat

;

Ofimand 3 by geval van keuren >

De ganfche wereld mocht gebeuren

,

Noch was hy arm , by hem , die u befat.

Ach dat wy toch dien Percl niet verliefen

,

En datfe niemand ons ontraapt

,

Getrouwe waaker die niet flaapt >

U is de macht en wacht > die wy verkiefen.

Wat fichtbaar is vergaat tot t'fy ner tyd 3

Maar dit beminde en den minder >

De fchone Pcrel en zyn vinder

,

Die blyven t'faam , in alle Ëwigheyt*

Hey



de/ LI E F D E J E S U, Fol. i^f^

Heylig Antwoordt.

Wederom is het Coningryks ^^y Hemelen gelyt^eenCoop'

man diefchone peerlenJoecI{i : De welcl^e 3 hebbende een

Peerei vangroote 'waardegevonden , ging hene en verkocht al

tvat h) hadde , en kpcht dejehe, Matth. 1 3 . vers 45 >4.^«

T O E S A N G.

Toon: Pfalm. 6.

OJcfu! goede Heere 3

Leert ons denfchat waarderen 9

Die m den acker Icyd
,

Op dat hy word verInregen >

Vaar 't al aan i: gelegen ,

faadicgyjeiverjyt.

Wie wel begeert te varen ,

"^loet u in "'t hart vergaren >

In plaats van aartfefly^.

Uw vafthcyt is bejlendig
^

liet werels ts elcndig ,

En maa-^tgeen Zielen ryk,-

Kyk, ^y^fi wiensgedachten ,

V vGor haar rykdom achten
,

En houden voer haar goed :

Haarfchatjal niet bejwyken ,

Als anderejchatten wyl<^m 3

O penl van 'tgemoed,

Raftcïi



foluü V O N C K E N

Ruften is gemackel"yk.

Tot een onverderflfcl^e , eiioubevkcklkke \ en onverwelek

licks Erffenis , die in de Hemelen bewaardt is vooru

iPetri. Invers 4.

LifJ



der LIEFDE J E S U, Fol.itfj

Liefykjjeden :^yn in uw rechterhand eeumgljk^

Pfalm. i6. II.

Als koude word verwarm 1 9

En hitte word verkoeld >

Soo is 'c een Hef'Iyk wefen :

Als 't afgefloofde Ivf,

De foete ruft gevoeld

Dan is 't een lief genefen.

Als honger word verfaad *

En droefheyt word verheugd

,

Dat maakt een triumpfeeren :

Als 't goed het quaad verwind ^

Dat is de bron van vreugd

,

En 't lachgend Jubileeren.

Als 'c licht de duyfternis 3

Verbergt in zyn geweld

,

En opend alle dingen «

Dan word het fiende oog
,

Het wonder voor gefteld.

Om lof en danck te fïngen >

O uytgevloeyde kracht

,

En wefen defer tyd ,

L Soc



Fol.Kj* V O N C K E N
Soo nodig t' overwegen

,

Om dat ghy een Figuur ,

Van 't swig wefcn zy t

;

Men meet u toch ter degen.

Bedenck eens rrouwc ziel j

Wat u gebeuren fal,

In 'ccwigfalig leven;

Als gliy het aarden vat

,

En 't aartfche jammer dal

,

Ten laatften hebt begeven

!

Uw levens wortel fal

,

In *c eynd'loos , altyd Nieuw ,

Een'ewig weldoen voelen

;

Alsof 'f begin der vreugd

,

En deugd , no®y c op en hieuw 3

Van warmen en verkoelen :

Van blvtfchap , uyt verdriet

,

Verfadiging , sn ruft

,

Totlufta en welbehagen.

Van 'c aangenaam des lichts

,

Wanneer zy 't duyfter bluft

,

ïn *t harrverheug'lyk dagen.

Van allesdaar het leed ,

Mcr liefgebalf^md word.'

hl



der L I E F D E J E S ü> FoL l6^

En dat fal ewig blyven 5

Gelyk een fchone bloem ,

"Wiens opgang nooy t verdord ;

Wie kan dat heylbefchryven ?

Maar ach / wat lal dat zyn

,

Tot God gekeerd gemoct: ?

Wat i^het voor een wefen ?

Dat haar met al dit geen

,

Van onophoudelyk foer

,

Gediiurig falgenefen ?

Dat fal God felver zyn

:

Dat alle weelde fwicht

;

Zyn eygen Hert en leven

;

Van alle kracht des hcyls :,

In 't vrind'lyk liefden licht

,

Een eynd'loos ewig geven.

Vloeyd toe met u gemoed j

Al die op aarden zyt,

Tot defe Ziels genade

,

Op dac ghy uwc Ziel

In alle eeuwigheyd

,

Gelukkig meugd verfaden.

Gelukig is de Menfch >

Toöfulck een heyl genood :

L 2 Ach



Fol.itf4. V O N C K E N
Ach dat z 3' 'c al bedach ten I

En 'c werels , flecht , en kieyn 5

Om 't Hemelfch fchoon *en groot,

Verfnnaden , en verachten !

Wat is'c, al watteris,

Dat met de tyd vergaadr

,

Voor *c ewig Zielen leven ?

Maar wat oneyndig blyft.

En i n zyn wefcn ftaat y

Dat kan vernoeging geven.

Wel aan al die het hoord >

Verkieft het befte deel

,

En laat het minder vaaren i

Het ganfche Hemelryk

,

En Godt , is machtig veel

,

Jaa alles, en geheel.

Och laat ons dat vergaaren.

Heylig Antwoordt.

Ende Godtfa f alle tranen van hare Ogen affvijfchen-, ende a

Doot rnfal met meer ngn : noch rvuwe^ nochgekj-py me
moeyte en Jal meer :(yn : wantde terfle dingen ^(ynwech gi

gaan. Apoc. 2i,vers. 4.

TO



der LIEFDE J E S U , Fol. i^^

T O E ' S A N G.

Toon : SuUmite,

JefuF , Jefur ! ^eJuT , ^efuf !

Ach laat ons toch , dtefchoonjle Naam herhaten

A'fchynt het ê>uyten palen ,

Watfouden wj , om iemand , daar nageven ?

Want Jefus is ons levc?i !

Den liefden Oly , tot heling en verfachten ,

En den Ba/fem , en den balfem , en den haljem

der klachten,

2.

yaa heminde der Ziele !

Wy hebben hoop , om eens , eerlang , na dcCcn ,

Uw lofenprys te wefen ,

"Met hoger tong ontf^oi^en door tiJ{rachten

,

Bereykt metgeengedachten
,

Om u te heffen met hemelfc ^efangen ,

Ewig , ewig , eivig ewig , ewig eivig

is lange.

Laat ons eeten en drincl^cn
,

Van Jefus Naam , ^/(?w allergrootflenfcgen ,

-<4/r PePgroms onderwegen y

Tot wy i eerlang , uyt deje wereldfcheyden ,

In 't levenJonder tyden ,

Om in Godts Harte , voor eyndeloos te wonen ,,

fejus y pjus y fefus , ^efus , fefus ChnJlfiS

mynichorte.

L 3 Daar
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Daav fchuyldt een Slang in 't gras.

REddet my, HcTe» van myn: vyandcn hyufchufle icl^,

?ialm.i43.5>.

En
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Ende ic!{fal vyantjchap fctten tujfchen u y ende tuff'chen

defe vrouwe, GcneL 3. 15.

"^Tecn krüyper , die in 't gras verrcfcoien

-** De bloeme plucker fcer vervaard

,

Als ghy u fchichtig openbaard ,

Van daar ghy bochtig laagt verholen ?

Ghy fcyt het mooye diertje niet.

Al komt ghy voor de oogen ffeepen s

Met fulckcn bonten rug vol ftrepcn «

Och neen , men fiet 11 liever nier.

Maar fyt ghy waardig om te fchuwen ,

En maakt ons , uw naabyhcyt > bang ^

Wy vinden noch een nader Slang »

Veel nodiger om voor te gruwen ;

Hy is het pit van uwen dop

,

Die door de eeröe luft onftooken >

In onfen boefem leyd gedooken
,

Die heft zyn hooft foo dickmaals op t

Dat doet ons naa Godrs herte vluchten

;

Om van het quaade vry te fyn ,

Verbaaft voor dood'lyk hels fenyn 9

En om den flange trcder fuchten

.

L 4 Ach
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Ach Jcfusallerlicffteheer

!

Onfc arme Ziel j tot heyl geboren >

Om 'c werck desduyvels te verftoren ,

Vertreed hem daag'h'x , drukt hem neer.

Weeft ghy den koning in ons herte j

Op dat uw liefde en vrind'lykheyd

,

Dien wrevel worm ter neder leyd,

O balfem Oly onfer fmerte /

Tot dat wy naa het veelmaal , ach 1

Naa fuchten , vluchten , vrefcn , fchromen

,

Het fondig flangen hol ontkomen

,

Verryfen in eenfchoonder dach >

Om Hemelfch bloemitjes te pluyken >

In *c heylig falig vaderland ,

Mee alle Cierlykheyd beplant

,

Om fchoon te bloeyen en te ruyken

;

Daar fal het vry , en veylig fyn ,

Getn Hang van buyten noch van binnen ,

Dat is een Beemde om te minnen

,

Een Gaarde , fonder quaad fenyn.

Ach goede Jefus , myn beminde

Dat uw genade ons geleyd ,

Door 't wilde woud van defe tyd »

Tor wy uw eens volkome vinden

,

In
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In 't ruyme veld der ewigheyd ,

Daar alle vromen fich vermeyden ,

In onbedenck'Iyk hoog verbleyden»

Soo hoog en diep, foo breed en wyd.

Ach Jerusliefmynoverfchone*

Wat is het goed by u te wonen.

Heylig Antwoordt.

Ende tujjchen urnen :{Adeyende tujjchen haren s^ade: datjehe

fal u den l^op vermorfelen^ endegyfult het de verjenen ver-

morfelen. Genefis. 3. If

L s Ooil
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Ooft ^weft^t'Huys beft

Mnakt mi herent den wegh dien ick^tegaan hcbbc» tvant i^

heffe myne Ziele tof u op. Pfalm I43. S. Leerdmyuw
p^zibehaagendöen^ trantgbyjytmyn God: utvgoede Geeft gz-

ieydemy m een cjfeniaud, vers. 10.

H
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Iclijeyde , Gy fyt myn toevlucht , myn deel in het land der

levendigen. Pfalm. 14.1. 6.

Q 00 mcenigen (lap » foo meenigen treetje nader

^ Aan dood en ewigheyd

,

En ook met een , aan Vaderland en Vader >

Soo anders *t Hart in God begraven leyd»

O Pelgroms weg , wat heugen u al fuchten t

Van haar ^ die u begaan >

En uyt de Stat van ydelheyt ontvluchten j

Maar evenwel , ghy fyt de rechte Baan^

Wel fulcke > die haar voeten op u fetten >

En met een wacker Oog 9

Op 't heylig fpoor van uw betreders letten

,

Onaangcfien hoedanig laag ofhoog.

En die den weg van ydelheyd betreden >

Komt ook haar Eynd te moedt y

Schoon dat men llaapt > en ftapt met wyde fchredeti >

Tot (ich het Graften laatften open doet»

Dit loopt gelyk ten uytgang en ten ende >

Maar 'c onderfcheyd is groot

,

Een raaPgchoop , of fchricken voor elende

,

Dat raaald voor *t hart een goede ofquade dood.



Fol. 172 V o N C K E N
Wy treden voort , met hopen en verlangen ,

Eick dachjen ifTer een

;

De Tyd is fnel en gaat geftage gangen ,

Tot defer uur is alles voort en heen.

Hoe menigmaal fach 'c woud zyn groene bomen.,

Beftorven als een dood

,

Hoe menigmaal was*t wederom , als dromen >

Als 't groene blad in 't voege voorjaar fproor.

Hoe menigmaal ging 't moede leve leggen

,

Gedooken in de nacht >

Hoe menigmaal quam 't goede morgc feggen ,

Hoe menigmaal is dit en dat volbracht I

't Is alles heen j Maar 'c God begerend fuchtcn ,

Gefaayd in goede aard ,

Beloofd een fchat van Eyndeloofe vruchten,

. Die Jefus vind heeft overwel vergaard.

Wat was het al , en al van 't fichtbaar leven

,

Soo 't innerlyk gemoed ,

Sich niet mee vlyt tot hoger had verjj^ven ,

En ftaag gedoeld op God het hoogfte goed.

Laat alles gaan j foo wy de deugd beminnen

,

Dat fal geen fchaduw fyn ,

Als 't and're Eynd , lal dit eerft recht beginnen ,

Haar grond is vaft , het werels is maar Ichy n.

O focte
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O foetc ruft , hoe daagd ghy in het ooflen

,

Van ons geloofen Hoop,

Dat kan ons langs de Fergroms wech Vertrooften

,

Terwyl wy gaan door 's werels levensloop.

Gelnckig hy die 'c Hcmelfch heeft begrepen ,

En niet in 'c aartfche flaafc >

De tyd fal hem zy n welvaart niet ontflepen

,

Die al zyn fchac in 'c Herte Godts begraaft.'

Treed dan maar aan > treed aan ó Pelgroms voeten j

Ofons de tyd ontgaat

,

De ewigheyt fal ons , erlang > ontmoeten »

En al het leed verfachten en verfoeten

,

In 't vaderland , bevreyd voor alle quaad ,

I

Heylig Antwoordt.

Defe aüe i^yn in hetgelove geftorven , de beloften niet ver-

kregen hebbende , maar hebhen defehe van verregefien ,

ende gelooft^ende omhelft,ende hebben heieden dat ;^yGaftene7i-

de Vrcmdelm^en op der aarden waren. Want diefulks dingen

ftggen , betonen klaarlick_datfi een Vaderlant/oec/;e». Ende
indienfy dies [Vaderlandts'] gedacht hadden van tvelckefy uyt

gegaan waren , [y[ouden tydt gehadt hebben om weder te kie-
ren : hiaar nu ^yn fy begerigna een beter , dat is > na bet

ticmelfthe. Hebreen, 11. 13,14,15,1^.
He:

I1



Fol.174 V O N C K E N
Het eynde draagt de laft.

hj en ktindt dendnnckpekerdeiUeerennietdrmcksn'

'cnde dm drincl^sker dit Duyvelm i Corin. lo.ii.

Vt
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V.e Here is het Deel myner erve a ende mjns bek^rs^

Pfalm. itf. 5»

1^ Weelden kroes ^\t my vermaakten

»

^^ En 's vlefchelyken levens mond

»

Van boven af , foo lecker fmaackten ,

Wat fyt gy bicter op den grond

!

Het foecdcsvoorfmaaks is verdwenen 3

En *c naa bedencken is een gal

,

V/at licPlyk was is weg , en bene ,

En ach ! wat of't nog worden fal ?

Soo fucht het eynd , van 't werels leven

5

O Broeders laat dien Beker ftaans

Al iszy vol van foet gegeeven ,

En taft des Heren bceker aan :

Drinckt met geloof en ftadig Hoopen ,

Van Godrs genade en liefde wyn ,

Door Jefus Chriftus uyt geloopen

,

Het grondfop , fal den Hemel zyn :

Een ewig leven voller weelden ,

Een wonen in Godrs heylig hart 3

Wie kan het goed en loet verbeelden

,

Daar in de Ziel gedompeld ward ?
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Vat aan den Beker van genade

,

Soo boorde vol tot aan de rand ,

Wie *tluft die mach zyn Ziel verfaden

,

Godt bietfe , met een mildehand.

O wyn des levens » voller krachten

,

Wat fynfe wysen welbedacht

,

Die 's werels wyn om u verachten ,

Èn nemen 't groote heyl in acht.

Ach ware Wynftock , ewig leven 1

Set ons uw fappig voetfel by

,

Op dat de ranckjes vruchte geven

,

En 't fcherpe Snoey-mes gaa voorby.

Hoog goede Jefus, Ziels beminde

,

Als ghy op aarden hebt gewoond

,

Hoe liet (ïch uwe goedheydt vinden

,

Hoe heeft fich uwe trou betoond !

- Al wie maar riep , en liep , en trachten

Naa heelfaam heyl voor zyne quaal ,

Die wierd genefen door uw krachten

,

Uw goedheyd falfdent altemaal:

Gaat heen in vrede , Weeft genefen >

Hebt goede moet , mifdoet niet meer

,

Soo ghy geloofc > foo fal het wefen ,

Staat op , Word fiende , ofrcyn van feer j

So(
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Soo was de balfem vloed der woorden ^

Uyt uw gebinnédeyde mond

,

Tot hcyl der Zielen diefe hoorden

,

Aan *t lichaam a door uw kracht, gefond,

O Goede Jefus Ziels beminde*

Al fytgv nu niet meer op Aard ,

Gelyk een menfchen kind te vinden

,

Soo als gy eens voor defen waard

,

Gy hebt ons echter niet begeven

,

Wy fyn geen Wecf^n (onder U ?

Maar in den Cirkel van ons leven ,

Woond gy met u genade nu

,

Dies loopen wy met ons bcgeeren

,

Uw groote goedheyt achter naa ,'

En roepen ; Jefus j goede Heere »

Geneeftons, helpt ons van den quaa.

Loopt toe belaften en beladen ,

Den grooten Meefcer is noch hier.

Tot onderwerping van het quadc ,

En lucht voor 't vonckend levens vier»

yin
Heylig Antwoordt,

Bloedt is waarlicl;^ dranck, ] oan . 6. vers 5 <)

.

M Noch



FoI.iyS V O N C K E N

Noch ver j nochvvyt^ Maar daar gyzyt.

Tefuf feyde tot haar , vrouwe , gekeft my > de ure l{omt
,

wanneer datgy lieden noch cp dejen Berg , noch te Jerufa-

hm , den Vader enjult aanbidden, Joan. 4. vers 2 1 . Want
waar twee of drie vergadert s^yn in mijnen Name daar he^i icl^

,

in't midden van haar» Matth, 18. vers lo.

Ve
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Ve Meere is nah allen diz hem aanroepen : allen

die hem aanroepen in dzr tvaarheyt,

Plalm» 14.5:. vers iS,

Waar woond myn God , myn lief, myn overfchone ?

Sou 't hier niet zyn , Waar foud hy anders wonen ?

O Middelpunt , der eynd'loofe Ewigfecyc >

Die 't Middelpunt myns levens cirkel fy 1

1

Als ick u fal in myn gemoed betrachten.

En maak een Kruys > met fpelende gedachten

,

Dat ick een ftreek , van hondert duyfent jaar ,

Of rechts, oflingts, ofop> cf neder vaar;

En ftaa daar ftil ,• met uytgeftreckte (Innen ,

Qfwy aan *t perck een nadering gewinnen ,

En dichter fyn , aan *s eyndens ommellreep

,

Als daar ik eerft den wil ten voortgang greep

,

Soo vind ick niets ; en fchoon dé finnen weyden 3,

Recht Cirkel rond > rontfom* aan alle zyden ;.

Soo vind ick my van *t eynd der Ewigheyd 3

Aan alle kant net even ver en wyd j

In 't Middelpunt der Eyndeloofe Groote ,

Van 't Ewig al , in geen bcfluyt beflooten :

Hier is de Plaats, dat verheyts Beeld verdwyn ^

Sou Ónfen God 9 niet in het midden zyn ?

Al % En
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En 'c Middelpunt ftaat vaft in alle wyken

,

Waar dat wy fyn , ofooyt gedachten reykcn,

Gelyk de Schrift der Heyl'ge fpiegel toond

,

Dat Godt foo laag , als in de hoogte woond ,

Soohier, als daar, foo naa > als in de verte,

In 't Hemeiryk en in verbroke Herten

,

Al vullend A L > daar over zyn wy blydt

,

Dat gy een God van onverdeeldhey t fyt

,

Onomgevat, door finnen of gedachten

,

Maar over al * de Weibron aller Krachten

,

En uyt de Kracht > de Bloem > van 't ewig Schoon

;

Van Ewighey t den Vader en den Soon.

Wy trachten ons dan dicht aan u te houden j

Op dat wy fyn gelyk als twee getroude j

En 't levens vuur der Zielen word gepaard ,

Mee koele dauw uyt Jefus Hert gebaard

,

O fchoonfte lief, dieonsfoovrind'lyknoode>

En defe trou foo mild hebd aangeboden »

Ten koften , van uw over heylig bloed ,

. Bereyt voor u hec huys van ons gcnciocd.

Hcyr
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Heylig Antwoordt.

Jefuf antwoordde endefeyde tot hem y foo iemandsMy Hef

heeft , die jalmyn tvoordt bewaren : ende Myn Vaderfal

hemliefhebben , end e wyfullen tot hem ksmen^endefullen

ivoninge b-J hem maken, Joan. 14. vers 23.

T O E S A N G.

Toon: Pfalm. S.

Ach neen \ ach neen \ alwetend God en Heere ^
I/tv Maiefteyt ts nietfio 'wjden veere y

En ofde Menfch een worm op aarde ^y >

Noch woondgy hem gelyk^een Vader by,

Hy hoefi :(ynflem niet krachtig te verluyden >

Om u :(ynfin eji mening te beduyden

,

O Eyvig A L , dat alles hoord enfiet

,

Wat naa ofveer , offtil ofluydgefehiet,

Diesfytgy ons een allergoetfte Vader ,

Is imand naa , gy fyt ons noch al nader 9

Soo leerd ons danfleets wandalen in het licht ,

Als KJnd'ren voor haar V Vaders aangefchK

M X Anders
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Anders om.

en yder hom die ^een^oede vruchi voonenlrengt » ipoit

lUpgehouwcri} en in U vuurgeworden, Matth. 7» v^rs ipj

Am
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tj^an haar vruchten fult gjfe hennen,

Matth. 7.vers 1^.

'c ys onordent^lyk uyt zyn ftandc

,

J-Watonderwefcn moH, is boven;

De wyfe Meefter van de Hooven

,

Heefc defen boom foo niet geplant.

AV'at fal men hier nu toe gebieden *

Het was in zyn gefchicktheyr goed ,

Maar 'c ftaat niet foo her wefen moed ,

Daar mcedc een onderft* op gefchieden»

Dat fpeeld op u o Zielen boom l

Hoe kundt gy foo de meefter hagen ?

En voor hem goede vruclircn dragen,

Dit is een ftandc van fchrick en fchroom s

En onbevallig voor de Oogen.

O Menfchbedenck: u wel , en fiet

:

Seycgy 'c verkeerde boompje niet >

Wat doet het ondcrft' naar om hoge ?

Ach dat de Son der wysheydt klaardt

!

Wat doen uw linnen en gedachten

,

En and're Eed*le Ziele krachten

,

Gedompeldt in de fwarte aardt ?

iVI 4. Eu
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En d'eydelheydc van 'c aartfche leven.

Van veelderley verkeerde lufl >

Onnodig wcrck en valfc ruft

,

Gelyk een kroon , om hoo^ verheven ?

Hoe moed dar voor de meefter ftaan !

En voor het oog van alle wyfen >

Die fulcken monfter ftandt mispryfcn ,

En fïen 't voor ongelchicktheyt aan.

O boompje ftaakt uw tegen kanten i

Het is nog in den goeden rydt,

Terwyl gy in uw wafdom fydt

»

Op dat de Meefter u verplante.

De deelen die in d'aarde Zyn ,

Die moeten na den Hemel keeren ^

Op dat zy 't vruchte drage leeren ,

Gebalfemd door de Sonnefchyn ,

Op dat de Meefter daar van eete

,

En u genadiglyk befchoudt

;

En voorts beregend en bcdoudt,

lu zyn behagen onvergeetcn :

Dan krygjc gy een hoogwaarde prys

,

Soo groen en fchoon aan alle kanten

,

Den Hovenier fal u verplanren

,

Van hierin 't lalig Pai adeys

:
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Daar fulc gy onophoudlyk groeyen ,

En wcfen , als een fchone boom >

Geplant aan eenen waterllroom

,

En ewig jong en jeugdig bloeyen s

Godts Aanlicht fal uw Sonne fyn ,

Zyn watergeeft , uw douw en regen >

Benevens alle heyl en fegen ,

Van hemelfch goeden heylig Reyn.

Gy fult een fchat van vruchte baaren ,

Den Meefter van het Ewig hof.

Tot roem, enprys, en eer en lof.

En vreugdt van alle hemel Ichai'cn.

Heylig Antwoordt.

De menfche €72fal niet hevefligt worden doorgodtlooshep

:

maar de wortel der rechtveerdigen en fal mot be'weegt

'\vo7-iew.Prov. J2. vers 15 . Maar de wortel der rechtveerdigen

fal uytgeven. Vers 12.

M ^ hU
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^t Is gevaarlick.

Die om up foo gYQoten doodt levldjl heeft , ende '\nQch\

vcrlofl: op welcl^e wy hopen ^ dat hy [ons] ooclinoGb

verloffenfül, 2 Corinih, i. vers 10.

Ooi
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Och^dce wy doot waren door de misdaden > heefi [ons] /e-

vendfg gemaakt met Chrtfto ; {upgenade s;^tgy[a*

Ifggemrden.) Éph. z, vers 5:»

-|-ck wandelde op der Hellen monde j

J^Gelyk de blinde , fonder fchricken ,

Terwyl zyn kaaken open ftondt »

Om 't ftortend leven in te Üicken.

De domme diermenfch ging geruft ?

De geeft vermaakten (ich met droomen

,

Soo vaft in flaap van EydUe luft ;

Onareftandt, omvoortefchroomea

!

Soo reydt , en Rayfer , wyl hy flaapt l

Op 'c Dier, langs fteyIe, fmalle wegen.

Daar onder hem een afgrond gaapt ,

Soo diep van 't hooge padt geleegen.

Hooglieve God: > oneyndïg goedt

,

AVa: fietgy met lanckmoedigeoogen

!

Hoe hebt gy defen val behoedt.

En my foo troute ruggetoogen l

lek vang , en hang u om den hals,'

Gy feydr myn Vader en myn Moeder I

Jaa, Godt, myn lief! Gy feyt van als

:

Myn Schepper, koper, enbshoedgr.
Ach
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Ach leyd my vorder by uw handt >

En brengt ons daar wy gare waaren ,

Door 'c wilde, woeftcj vreemde landt »

Soo vol van prykel en gevaaren %

O trouwe vader van de Ziel

,

Soo ryk en müd , in 't heyl beweyfen ^

Die 't iinckend leven boven hiel

,

Hoe willen wy u ewig pryfen !

Met alle broeders , die uw lof

,

Soo ryk'lyk , uyt haar boefem halen ,

Oneyndig op gevuld , met ftof

,

Gebonden aan geen maat noch paaien.

O i'huy s > daar onfe vader woondt

,

Hoe hoopen wy in u te ruften !

Daar Jefusal zyn rykdom toondt

:

Weg eydelhcyd > van aartfe luftcn.

Heylig Antwoordt.

Wam gy waart ah dtuakndz fchapen : tnaar^y :(ytnu

bekeert tot den Herder ende Opfiender uwzr Zielen,

2Petr*2.vers25»

TOE-
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TOEZANG.

O wonder kracht van '^ Noords ,

Die V naahje naar u haaldt ,

Op dat men niet verdwaaldt >

Vaar 'r Schip niet ihuys en heerden ,

Gyjyt eenfpiegel voor ons Hart ,

Datfoo van GodtgetrocJ^n 'wardt,

2,

Hoe worter uytgekteken !

^aar u , o ewig Goedt !

Gy hebt aan omgemoedt ,'

Met uwe krachtgejireksn ,

Soo dat hetfichgeduuri<^ftreckt

,

I^aa 't hemels Noorden ^ datfoo tree kt.

Hcde
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Hede Groot, Morden doodt.

Hy
l^omt voo'ft > alt een bloeme > ende wordt af^efneden

:

osl^ vlucht hy , afs' ecnfchodufpe , ende en óejlaat niet,

]®b, IA, versz.
Alle
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'Alie vlees is Gras, Jefaia. 40. vers 6,

Schoon groene grasjes die ick fchouw ,

Al fyn uw hoofjes overgooten

,

Met balfem van een morgen douw »

Soomild en reyk'Iyk opgefchootens

In 'c frifte van uw fchone tydc 5

Wat macht uw groenen opgang baaten ?

Wanneer de fcherpe Seyfen fnydt

,

Moet gy uw jonge leve laaten.

Daar vak gy neder met een flach ;

En al uw cierfel gaat te gronde

:

Het geen men 's morgens weelfg fach

,

Werd 's avonds gans vcrflcnft gevonden.

Soo ftapt de Dood door 's werels veld >

Soohier, als daar* langs alle wegen *

Om , met een arm van groot geweld j

Het Gras der menfcheyt » afte veegeir»

En eer een korte Eeuw verfchooc

,

Heeft hy, het ganfe veld der aarde.

Van al zyn groene gras* ontbloot*

Dat iïch in 'c kysn openbaarde,

Ea
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En offer hier en daar , verfprcyt

,

Een cierlyk bloempje ftaat te pryken T

AI is 't een konings majefleyt

,

Hy weet van myden , noch van wyken.

Befpiegeldt u ó vlees en bloedt

,

Van jonge jeugt en friffe krachten ,

Siet wat de fcherpe Seyfen doet >

En neemt het in een wys betrachten.

Wat helpt het al , wat weelden hiet ?

Al was 't de fchoonfte ftandt van alle y

De felle mayer acht'et niet

,

Maardoethethaaft, tothooy j vervalleno

Ach word toch wys en wel gefindt

,

Dewyl men 't daaglikx fiet voor oogcn ,

Dat al wat leeft; zyn cynde vindt >

En voor het fuymes word geboogen.

Wat raadt? Een koilelyken raadt

:

Gy draagt , in uwen borft verhoolen

,

Een groot juweel , een Ewig Saadr

,

Dat vruchtbaar wcfen , isbevoolen;

Laat dat > uytGodtsbarmhartigbcyt,

Een hemelfch water aan fich trecken

,

Op dat het , noch in defen tydt ,

Een ander fpruyte komt verwecken

,

Dat
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Dat Godt in 'c Paradeys behaagde

,

En zyne liefde kan vermaaken ,

Ofdan de felle mayer vaagdt

,

Soo kan hy dcfe fpruyc niet raaken.

Datistefchoon, enovermooy.
Van al wat fchoon is , uytgenomen ,

Soo word men tor geen droevig hooy ,

Om in een quade fchuur re komen.
Schoon groene grasjesflerckt u jeugdc

;

UytGodcZyn liefde, en genade ,

Met fap en kracht van waare deugde

,

Soo fal den Mayer u niet fchade.

Heylig Antwoordt.

Het Grar verdort, de bheme valt af, als de Geef} de^
Heeren daar in blaaft : voorwaar het vokk, is %ras

jela. 40. vers 7. Het gras verdort, de bUeme valt af-maar het JVoordt onfes Godts bejiaat in der ey?ighejs.

N D.
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De quaa > Is naa.

Endefy [fullen] desMenJchenvjanden{woYdcn\dieJjjm

huysgenoQten [^n], Matth. lo. vers ^6^
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Verhjl om van den hoofi, Matth . 6 , vers 1 5
.'

Ach Bruydegom van myn Gcmoedt I

Totu verhef ick myne fuchten ,

En kom in uwen boefem vluchten »

Dat uw genade my behoed !

Zy wonen binnen mynemuuren >

Als harrgenooren van myn Huys

,

Die my verfchaflfen ftryd en Kruys

,

En op my loeren » alle uuren !

Wie fyn dan defe $ waarde Geeft ?

Die in den fchyn van huysvrindinnen 3

Soo veel verwarde draden fpinnen ,

Dat gy voor haar gefelfchap vreeft ?

*£ Zyn fpruyten van myn levens krachten l

Myn Hart > en Ziel foo naa verwant

,

Door een aloude ftarcke bandt >

Myn eyge Sinnen en Gedachten.

Zy brengen my veel onruft aan
,

Enofickhaargebie, tefwygen.

Om foetcftike en ruft te krygen ,

Sy laten 't {00 niet lange ftaan^

<
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Dies moet ick my geftadig weeren

,

En fetten haren opftandt neer.

Al reys j op reys , en keer > op keer

,

Dies fucht ick veel , tot u , ó Heere !

Gy fyt myn Heyland , en myn Heldt

,

Op wien myn Hart fich moet betrouwen j

Dies hoop ick my aan u te houwen >

Verdrucktfe , met uw groot gewelde

;

Vertreetfe onder uwe voeten

,

Als ftofs 6 aller goetlle Heer

,

Lecht gy de macht der boosheyt neer

,

War fou voor u niet buyge moeten /

Ach dat myn Huys eens was bêrcydt y

En uytgeruymt , van alle faaken ,

Die uwe woning onreyn maaken ,

Door veelderleye Eygenheydt

!

O waarde Gaft , daar wy om fuchten

,

Op da: uw wil > daar Koning waar j

Ach Jefus ! doetfe voor en naar

,

Als kaf i .verftuyven en vervlirchten.-

Hey.
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Heylig Antwoordt.

De Beere fal uwen uyt^an^ ende uwen ingang bewaren ,

van nu aan tot in der ewighep, Pfalm. i zi, vers 8..

N g Het
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Het Licht is lief'lick.

Laat ons ah in dm dag^ eerlic\ wandelen, Rora, 13,

r vers IJ,

hè



der LIEFDE JESÜ, Fol.i^^

In hctfehe waf bet leven y ende het leven war het licht

der menfchen, Joan. i. vers 4,

\TTat was de Wereld fonder Son !

^' Gclykfewasj eer 'r Licht begon >

Elendig, duyfter, fonder leven;

Soo was de Ziel ook fonder Uw

;

Maar wrang, e»wreet, en Hare, en Ruw,
Uw Goedtheyd moet het alles «reven^

Doordringt ons dan 6 ewig Goedt 5

Met uw genade en liefde oioedt >

Op dat wy uw gcfïcht behagen ,

En een verheug'lyk wefen fyn,

Doorfehenen met uw Sonnefchyn

,

Om uwen lofin ons te draagen.

Gelooft zy Godt in ewigheyt

,

Die ons tot Schepfels heeft bereydt

;

Om voor zyn aangeficht te fpeelen

,

Voor wien hy al zyn heyl ontfluyt 5

En giet zyn heylig Harte uyt.

Om al zyn Rykdom mee te delen.

N 4 Hcy-
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D
Heylig Antwoordt.

it'] was het waarachtige Licht V welck^ verlicht een

iegelickjnenfche l^omende in deWereldt, Joan.I. 9,

T O E S A N G.

ic/^adem tochjen , iffer een ,

f Van Godt :(yn liefde Gaven ,

Daar wy om Hart mee laven ,

Engaangejegend heen.

Jch ! dat wy 't al bedachten >

Wat om de Vader doet ,

5*00 vrind'lyk^en[00goedt ^

Wat hoorden wy 't te achten l

Vefucht van onfe leven: Gzefl ,

Moft altyt in hem jweeven
,

En ademen en leven ,

Gelyf^wyjyn ^eweeft ^

In al ons doen en laaten j

Dat wy y om leven lang

In op, ennedergang}

X^ooyt Ademtocht vergaaten.

'Jaa
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'3aa 'ware oorjpronck, vanom ;^yw.

En open lucht , des levens
,

Vol /tevens , en volgevens
,

Enfaligheytsfontfn
,

Gy Kjining aller eere ,

Laat utügenadens vkedt ,
Ons opgeweclit gemoedt ,

Dat adem halen leere.

N 5 Siet
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Siec alles aan, ^tSal eens vergaan.

Want wj weten , datfoo ons aartfchc hup defef taherna-

k^eh gehroï^en wort , tvy em geboutvvanGüdtheóbm

y

een huyr mcz met handen gemaakt , \_maar\ ewig , in de He-
melen, z Cor. f. vers i.

De
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De hemfl en de aardefullen voorhygaan » maar Mine
Woorden enfulkngeenptis vêorhj gaan,

Maiih. 24. Ycrs^j,

OWonderwerck > van defe Tydt

!

Soo hoog > foo diep , foo breedt en wydt

,

Soo vol , van wonderbaare dingen!

Wat fpreekt ghy met een groot geluydt

,

De wonderbaare fchepper uyt

,

Uyt wiens Fontyn gy quaamt ontfpringen.

Gy hangt van zyne wyshey t of,

Enfyt een Bloempjen , uytzyn hof.

Een dropjcn , uyt zyn Zee gedroopen

;

Eenftofje > van zyn ewig A l >

Dat nooyt een fchepfel meeten fal 9

Hoe hoog , en diep 9 zyn Sinne loopeni!

Wat was 't een wonder y toen ghy quaamt.

En *t wonderlyk beginfel naamt

:

Maar , ach l wat fal 't een wonder wefen/

Als gy uw tydt hebt uy t geftaan ,

En eynd'ling weder fult vergaan

,

En worden, als gy waart, voordefen/

O Son 1 o koninglyke Son !

Die met den vierden Kring begon.
Wat
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Wat telden gy al veele dagen :

Sint , gy , het fichtbaar Al befcheen

,

Door fulck een Rey , van Ewen heen ,

Die foo veel groote Wond*re faagen !

O Maan l 6 wifTelbaare Maan !

Wat naamt ghy dickmaals afen aan

,

Geduurende van foo veel nachten j

^inc u , de Wysheyc , wyflyk riep

,

En nevens foo veel Starren fchiep

,

Een Spiegel van des Scheppers krachten :

Eens fal uw laatfte uurtje fyn j

O Sonneglans , en Maane fchyn

,

Eens , fal uw uytgang , zyn gebooren :

De laatfte nacht , en laatfte Dach ,

Die ooyt een Creatuur befach

,

Dan komt gy nimmer weer te vooren.

Maar ick fal blyven in myn ftandt

,

Als *t al veranderdt en verbrandt

,

In *t ftrenge tooren vuur ontftooken -,

Wanneer de Meeller, 'tquaade, en 't beft.

Te famen fteldt , op Zynen Teft

,

Om 'c vuyle wefen af te rookcn.

Ick fal niet eynden met de Tydc

,

Maar blyven in der Ewigheyt i

En
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En ofde Son , en Maan verdwynen >

Noch fal ick niet in 't duyfter zyn >

Want Jefus 9 is myn Sonnefchyn

,

Die my , voor ewig , fal befchynen.

Soo fpi eckt de Ziel , in hare Hoop

,

Voor wefentlyk Geloofte koop 5

En 't fal haar ook foo fchoon gebeuren :

Soo zy haar Heyland niet verlaat.

Maar tot den eynde by hem ftaac ,

Geen roover fal haar dat ontfcheuren.

Maar foo zy niet > met haar gemoedt ,

Omhelfti dehalsvan'tËwiggoedt,

Soo bly fc zy wel , in 't eyndMoos Iceven ,

Als 't al verandert , en vergaat

,

Maar fulck een blyven is haar quaat ^

En 't wordt een naare naam gegeven,

Heylfg Antwoordt.

Want fiet , dien dach komt brandende alt een oven : Dan
fullen alle hoogmoedigeicnde al wiegodtlooshejt doet, een

Jiüppei Jyn , ende de toc'^omjiige dachfa/fe m vlammefctten y

feydt de Heere der Heyrjcharen , die hen noch ivortel ^ noch
tac!^ laten en Jal. U lieden daar en tegen , die mynen Name
vrcefl y fal de Sonne der gerechtighsp opgaan, Malach. 4.

vers 1,2.

Uoi
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Hoe naar is ^t duyfter

!

Hei iicht der rechtveerdigenfatfich^erMyden: maar de

Umpe der godtloojen fal upgcblu(i vordert, Prov^

53. vers ^.
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Laat om dan aflegden de werelden der duyfter'

nijje , en aan dom de wapenen des lichts^

Kom. 13. verslik

^^Tu wordt het duyfter openbaar j

-*-^ Dat flus in 't licht verholen waar

;

Xy komt van 't Noorden , noch van 'c Suyden
,

Maar haar verborgcnthcyt die blykt.

Om dat her licht der Sonne wykt >

Wat mach dat wonder toch beduyden ?

OEwigeZiel! dieuwgeficht.

Ontleent van 't tyd'lyk Sonnelicht

,

En leeft in werelfe vcrmaaken ,

Van allerhande eydelheydt

,

En valfe luft van defen tydt,

Beftaande in veelderleye iaaken 5

Als eyndeling den Avond naakt
,^

En van den Dach een eynde maakt

,

Door 't luyken van des levens Oogen

;

Dan wordt u's werels fchone dach 9

Met al het foet dat in haar lach

,

Als afgefneeden en onttoogen.

Het licht dat al uw leven fcheen j

Tol uw verquicking 9 gaat dan heen j

Ea
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En haaldt fyn lichte ftralen onder.

Wat blyfc'er dan ? Een naare nacht

;

Die h los gemoedt foo weynig acht

,

En dat is ook een droevig wonder.

Maar foo ghy hier, terwylgy leeft.

Uw geeft in 't licht des levens geeft

,

Dat aanneemt, voor uw Zielsbeminde,

En uw gemoedt üch niet vernoegt

,

Aan 't geen de wereld geeft , en voegt

,

Noch door zyn glans niet laat verblinden

;

Laat dan de Son vry ondergaan ,

Soo mift gy maareen bleeke Maan ,

Voor 'tfevenvoudig klaarder fchynen

,

Van 't wefen Godts y een fchone Son

,

Wiens opgang, nooyt, mettydt, begon.

En eyndeloos niet fal verdwynen

,

O onderfcheydt ! wat Tytghy groot

,

Naa 't eenig puntje van de doodt

!

Wy willen u in 'c hart be.trachten :

En niet , foo los , en onbedacht

,

Verwachten fulck een langen Nacht,

De Moeder aller naare nachten*

Eenider> die de Morgen flet

,

Die twyfeld aan den Avond niet :

Daar

I
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Daar naa befchikt hy fyne din«:^fn *

Soo is het ons genoe<5 beken r

,

Dat alle leven loopt ten en'.^r >

De wyl'er foo veel voor ons gin;^en.

Wie danzyn doen w?l overleyr

,

En tor den avond ficn bereydc

,

Is wy^'lyk in des Heeren oogen

;

Ontgaat in 't ftervcn , zyn geficht >

De glans 3 van 's werels Sonne licht j

Hy wordt in fchooncer dach gctoogen.

Heylig Antv.'oordr.

IC \ ben een licht in de '[vere'di o-!>!.[()men , op dat een ie^elic!^

dic tn my ^e/oofi , in de du\f}c''ni[le niet en blyvc. Joan,
i2.vers4{j.'

O ne
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Het word haafl: dach.

Dewyle wy niet en aanmerck^en ie dingen die men^xetl
maar de dingen die men met en fm. Want de dingen die

menfut :(yn tydelick^ , maar de dingen die men niet enfiet ^yn
etpfg, 2Cor.4, versiS,

Ve
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De nacht is voorhygegaan , ende de dag is na^ygz^pmen}

Rom. 13. vers 12.

De nare fchaduw is aan 't breeken

,

Terwyi defchone JVIorgenftar

,

Syn blinkend hoofc komt op te fteeken 9

En brengt den dageraadt van var.

OSolus! heer^lykovertoogen,

iVIec purper 5 van het Morgen roodc ^

Sookoninglyk, voor onfe oogen

,

UwMajefteytisfchoon, en groot.'

Maar, in het Ooft, van ons Geloven 3

Verryft eenand're Dageraadt

,

Die uwe fchoonheyt gaat te boven ,

Hoogwichtig , fonder perekofmaat;

Als die de fchaduw eens doet wyken *

Van 't grof vcrduyfterd vlees en bloedt 5

Dan fal geen nacht ons meer beftryken

,

Gelykzy, hier op Aarden doet:

üw heerlykheyt gaat op en onder 5

En maakt een wiffelbare tydt

,

Daar dach en nacht , elck in 't byfonder >

Sich over d'aarde hcnc fprsydti

O z hMi
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Maar defen dach , die wy verwachten j

Weec, ewig> van geen ondergaan,

iVIaar blyfc in zyne volle krachten ,

Oneyndig , Tonder wancken ftaan

.

O fchoone Dach ! wie kan u roemen ,

Naa waarde , van uw heer'lykheydc ?

Wie l^an uw glans genot-ofaam noemen ,,

Van fulck ^en hoogen Majefteyt ?

O Jefus 1 laat het toch gefchieden ,

Dat hare ftralen , door 't geloof,

Alle aartfe fchaduw wech doen vlieden

,

Als ofmen een gordyn verlchoof.

Wykykenuyi> naa'tfaligOoften,

Met' uytgeftrecken hals en hooft >

En hoopen op het fchoon vertrooften ,

Dat ons de waarheydt heeft belooft ;

Wat achter blyft , dit fa! gebeuren ,*

Noch maar een wyltjen in geduldt

,

Tot Godt ontfluy t zyn goude deuren

,

En alles heerlyk wordt vervuldr.

Heylig Antwoordt.

Ende dit is de belofte y die hy ons belooft heefi ^
[f2ame/ic.l{\

hei ewige leven, i Joan . z . vers 25,

NA-
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N A Z A N G.

Aan den beminden Lefer.

u 1 aft hec my ^ u voor te maaien ^

Het geen men van den Hemel feydt 5

Naa dat de vrienden Godts verhalen

,

Gekomen tot befchouwlykheydt :

Godt 5 is ee.i Wefen -, ongemeeten >

De vuile aller Ewighey t y

Nooyt uyt te dencken , noch te weeten ,

Oneyndigj fonder plaats oftydt:

Die A L j beftaat in '^ Seve Krachten ^
* Apoc.4.y.

Waar uyt , des werels Schepping vloodt ?

Daar \vy het werckbaar fes , betrachten 3

En 't Sevental den Cirkel floot.

Sooookj de feven hooft Planeten^

Met v/elx natuur en eygenfchap ^

Al ^t fichtbaar wefen is befeten 5

Als in den ganfchen boom het fap.

Elck kracht des faats baardt zyns gelykcn .

En uyt den wortel fpruy t den bioera y

Op dat het fien^Ioos fichtbaar blyke

,

'Den fichteloofen grondt tot roem,

O X %^kVxt^
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^t Uytwendig , is een werck des Heeren

,

't inwendig is den waren grondt ^

En felfs den Schepper , om te eeren 3

Daar alle wefen uyt ontftondt.

Een grondt j beftaande in feve Geeften

,

Offeve krachten 3 in malkaar

Gelyk 5 geen minde noch geen meefte ^

Als of ^t maar een geftalte waar.

Dat is een onophoud'lyk fpeelen ^

En liefde worft'Ien 3 onder een ^

Omhelfen, kufleuj vrindlyk ftreelen 3

Eenjaa, en amen ^ fonderneen.

Niet hoog 3 oflaag 3 ofhier, ofginder.

Ofdiep, ofbreedt, ofnaa, ofwydt^.

Ofgroot, ofklyn, of meer, ofminder ^

Maar door de ganfche Ewigheyt 5

Een vuile j nimmer uyt te fpreeken^

Daar d'eene kracht uyt d^ander gaat

,

Nooyt van malkander afgeweken ^

Oneyndig, fonderperck^ ofmaat.

Dat zyn die Seve Wonderbronnen

,

Die uyt deBronderNaam'loosheyt,
Van alle ewigheyt begonnen 5

En buyten alle plaats en tydt.

Die feven , maaken nu te famen
^

De



der L I E F D E J E S U> Fol.zi^

De Chriftalyne t Wonder Zee ; t Apoc. 4. <?•

Een fchoonhey t , die men nooytj met namen ^

Voorst oor 3 genoegfaam^ opendee.

Daar alle verinven in verfchynen ^

Seerheylig, wonderbaar, enklaar.

En wederom ^ gelyk verdwynen

,

Door 't liefde worfl'Ien in malkaar.

Gy moet uw aarts begrip niet krencken

,

Ofgy iets beeld'iicks vatten fult

:

Maar, van die Seve Geeften dencken j,

Gelyk de Lucht de wereld vulde

:

Verdubbelleerdt zyn Geeft in feeven

,

Die enig in malkander fijn

,

En haareonderfcheyding geeven ^

Op ^t lichten van de Sonnefchyn

:

Met wiffelbaare hemels Cleuren -,

Gelyk het voor een klyn gedeel t

,

Met Rege boogen komt te beuren ^

Als ^t doorgebrooke bUckje fpeeldc,

Soo vullen Godes feve Krachten ^

De grondeloofe Ewighey 1

5

Nooyt afte meeten met gedachten 5

Beflooten noch in plaats noch tydr.

Die worft'len ewig door malkander ^

Gelyk een hevlig liefde fpel

,

O 4 Daar
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Daar nu den eenen ^ dan den ander

,

Sichopendj als een Wonder- V/clI.

N u fchy nt het Blaau \v te fegenpraalai
^

Als Primas ^ in den liefdenftrydc ^

Dan komt het Groen ^ dar overhaalcn

,

En ftrcckt zyn Triompheenng wydt.

N LI komt het Roode door te breeken ^

Dah^tSilver Wit, foo reyn en eel

,

Dat overweldigt , en geweeken

.

Den Primaar laat ^ aan 'c goude Geel

Dar is de fchoonPie van haar allen \

De veruw der heyPge Majeftey t

:

Eii door dat onophcud'lyk vvallen

,

Bellaar de vreugd , in ewighey t.

Oi u dit wonder quam te vooren

,

Het \s nochtans foo wonder niet

,

Uy t defe Moeder zyn gebooren

,

De Cleuren die het oog hier fier.

Als gyfe uw herte brengt te binnen

,

Soodencktniet> datie fim pel fijn

,

Maar laatfte (chim'ren ^ op uw finnen -,

Als glans en gloct 5 en klaaren (chyn.

Gy hebt w^el , ia Santjan gelefen ^

Van 't Hemelfe Jerufaleni j

,Syn heylig ^ koft'] yk wonderwefen ^
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Te hoog van toon 3 vooronfeftem.

Van Peer^len , en van goude Itraaten

,

Als helder glans , ot Chriftallyn

^

En Eed^le fteenen ^ bovemaaten^
'^ Van foo veel naamen , fchoon en fyn ;

In fulcke fchone Steen-CoUeuren ^

Vertoonde fich ^t ganfe Hemelryk ^

Te wonderbaar , om naa te fpeiiren

,

Waar is een ding, hierbygelyk?

Daar is het Goudt geen lyf lyk weefen 3

Maar fwevende j als een klaaren geeft ;

Ach fchoonheydt 3 nimmer uy t gepreefen

.

Die ewig blyfc j, en ly t geweelt i

Nu gaat, m myn gedachten j onder^

De Sónnefchyn j vanonfentydt:

O ^'' Glafe Zeei van foo veel wonder _,
* adoc. ^.6^

Met glanfend licht , der Majcfteyt

,

Als helder Chriftallyn , doorichenen

,

Wat flonck'ren al uw deelen fchoon I

Gelyk die hoog geveruwde Stenen

,

Op ^t lichten van dien grooten Soon

:

Het ichocflffte kindt , van alle dingen 5

O 5 Voor
* Het eerfte fondament was Jafpis : het tweede, Sapphirus:hctdcide,

Chalcedon : het vierde, Sniaragdus: hetvyfde, Sardor.is: hetfefte, Sar-

dtvs : het levende, Chiylblitlius-. het achtfte , lieryllus : het neaen-
de, Topazion : het tiende , Chrylopbrafus : hctclfdc, Kyacinthus

:

het twaalfde, Amechyftus. ApOw. ii.vas j?.:o.
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Voor wien de Serafynen j ^^

Met foo veel duyfendftemme^ fingen
^

Een vreugde j die nimmer finckenfal.

Sy, feggenj Heylig, Heylig, Heyligj

Terwyl , dat alvervuUend licht ^

Oneyndig, ewig^ nergens deylig ^

Haar fchynt in ^t heylig aangelicht ^

En fchitcerd door haar harten hene

,

Dat fich het levens vuur vertoond 3

Als een Robyn , met glans doorfchene

,

Die in \ Chriftalle lichaam woondt.

Dan opendt y een der Seve Geeften

,

De groote wonderen 3 zyner aardt.

Als zynde Primas , ofde meefte

,

Die nu Figuuren formdt en baardt

:

Van Paradeyfe Hemels faiyten

,

Gefwollen van verborge kracht ^

Op allerhande wonderfpruyten

,

Door ^t liefde worft'len voort gebracht.

Soo gy haar aartryk wildt betrachten

,

Verbeeldt u geen gelyfden romp ,

Door ^t dryven van de wrange krachten

,

Gefchapen tot een ronde klomp y

Maar toondt ^ den fpiegd van uw leven

,

De heldere lucht het aller meeft ^

Een



der LIEFDE J E S U, Fol.ai?

Een alyervuUend , geeft'lyk fweven

,

Gelyk een klaare Water-Geeft 5

Daar duyfend eedle bloempjes Cleuren ;

Ênflick'ren^ in hec helder licht

,

Elckevenfchoon, om uyt te keuren.

Voor 't Serafyns doorglanft geficht.

Die gaat in defe Gaarde pluyken

,

En vlecht een fchone rofcn hoedt

,

Die wil hy tot cieraadt gebruyken

,

En gaan zyn fpeelgenoodc te moet.

Wat fuUen zy malkander feggen ?

Dat Godt foo \vonderbaar%k is ,

Te groot en fchoon , om uyt te leggen

,

Rontom volmaaktheyt , nergens mis.

Dan word het heylig hart ontfteeken j

Om met een heer'lyk lofgefang

,

In kracht van vreugde uyt te breeken

,

Dat gaat in ewighcy t zyn gang.

Want, door het worft'len j enbeweegen.

Der Geeften Godts , in heer'lykheyt

,

Is nu een ander op gefteegen

,

AlsMeefter, in den liefden ftrydt:

Dan gaat de eerfte Beeld ing onder

,

Terwyl, uyt d^eyndeloofe Kracht,

Een ander triompherend wonder

,

Ia.



Tol.iao V O N C K E N
In heyligheyt wordt voort gebracht.

Dat is een ewig vreugden leven

,

Eenewig wonder, fonderendt.

Daar alle krachten 't haare geven „

Waar fich den Engel keerdt ^ ofwendt.

Dat is een wereld 3 om te minne.

Dat onfe droeve wereld fwicht

:

Den y ADER is het Vuur daannne

,

Den S o o N , het Majefteytfe Licht,
Den Heylgen Geest, hv^c Luchtig fweven.

O Wereld i voller heyligheyt

,

Hcelufthetons, in u te leven,

Vervulde met glans van Majefteyt

!

Wat feggen dan de faal'ge Zielen

,

Die , door den Doodt, uy c vlees en bloedt

,

Dit duyfterjammerdal ontvielen

,

En foncken in dat ewig goedt ?

Zy feggen, Heylig; eerzyGode:
Zyn lofen prys zy onbepaald t

,

Die ons op defe Bruyloft noode

,

En eyndeling heeft t'huys gehaaldt.

Elck brengt zyn triompheering mede

,

Menfingt, enfpeeldt^ enjubileerdt.

Met overmenfchelyke reeden

,

Op dat de vreugdt , 'm Godr , vermcerdr.

Een



der LIEFDE JESU, FoLaai?

\

Eenvreiigdt^ die eyndeloos fal duuren.

O Michael en U nel
_,

Hoog koninglyke Creatuuren

,

Wat luydcn uwe Gooren fchel

!

Sop wordt de Godtheyt fchoon geprefen.

Sy t gy der Zielen broed'ren niet ?

Ojaa^ hoe lüud het anders wefen ?

Een^iart en Ziel ^ al wat men fier.

Een foet en vnnd'lyk gunft betonen ;

Het luft de fchone Serafyn

,

Den Troon der menfcheyt by te wonen ^

Om da^'er foo veel wond'ren zyn.

En ^t grootfte wonderm haar midden ^

Daar fich het Beeld der Menfcheyt toondt

:

Dat alle Engelen hem aan bidden >

In wien de volle Godtheyt woondt.

Dê fchoonfte Vorft 5 derkoningryken.

Ach ! dat men ^t driemaal Heyhg hcordt r

Hier moet des Hemels glans befwyken

,

Voor ^t wefen van ^tgeformde Woordt :

Wiens pngebeelde hemels Wefen

,

Vervuld de ganfe Ewighcyt ^

Nopyt uytgefprooken , noch vol prefcn

,

De kracht en glans der Majeiley t

:

Dieidervierzicl, ia'tbvfonderj

Als



Tol.itt V O N C K E N
Als tot een Speelgenoodr

, geniet :

O aller grootfte en (choonfte wonder ^

Van alle wond'ren die men fiet

!

Het aangenome ^ plaars^lick Weefen

,

Daar Godt , fich felfmee heeft Geheeld >

Om ons van fonden te genefen j

En 't afgebrooken weer geheeldt

,

Dat is den Troon-Vorft , aller Zielen ,

In 't darde Eng'len Koningryk

,

Die fich aan haar verlofler hielen ,

En achten ^t wereldom voor flyk.

Maar naa zyn ongebeelde krachten

,

Is hy y het al vervnllend Goedt s

Ver boven finnen en gedachten ^

Volkomen Godt ^ in elkx gemoedt.

DatisdeSaakj van alle faaken

,

O Menfch ! dat Godt^uw Weergaa wordt -,

Alle and're heyl'ge Ziels vermaaken j

Zyn Toegift 5 in uw fchoot geftort.

Maar ach i wie kan die toegift meeten ?

Dat alle roem 3 van vreugde fvvygt.

Daar defe weelde wordt befeeten ^

Van hem 5 die fu1ck een Deel verkrygt:

Hoe koft^lyk fal het fyn te ontmoeten

,

Die zielen Godts j in heer'lykheydt

,

Van



der LIEFDE J E S U, Fol. 2f|

Van 't heylig hooft y tot aan de voeten ^

Bekleedt met glans van Majefteyt

!

Die, eertyts, als gefonde Booden ,

Door licht metJefus heyl'gen Geeft,

Het afgeweeke Mensdom noodea

,

En trouwe wachters fyn geweeft.

Die groote Zielen voor den Heere ï

Doch niet ontfach'lyk , maar gemeen

,

Om d'aller klynfte hoog te eeren

,

Als fpeelgenooten onder een.

Wat fullen zy ons al vertellen ,

VanGodt, eii'tGod'lykwysbeftier!

Elck heeft zyn wonder voor te ftellen j

Vervuldt , met heylig liefden vier.

Volmaaktheyt weet van perck noch ende ~y

Maar voegdt ons heug'lyk aan de handc 5

Diewy, hier onderwege , kende.

Nu falig j in het Vaderlandt.

OPaulus! watgyfach, en hoorden,
Is voor het aanficht openbaar

,

Die allergrootfte Wonder woorden

,

-l Daar in uw tydt geen tong toe waar.

Wat fal 't dan wefen , myn beminden

,

Die veelderleye hemels Aardt j

Der Heyl'ge Engelen , op te vinden :>

Al,



Fo]. 2Z4. V O N C K E K
Al, fchonc Broeders 5 lief, enwaardt!

De fnelheyt wacht geen trage voeten ,

Maar gaat , gelyk een blixem door

,

Om dele en gene ^ te begroeten

,

In ^t een, of ander Eng'len Coor.

Wat fal 't een vnnd'lyk weldoen maaken 9

Die groote Vorften , in haar Troon

,

Oniglanllj met flick'rend, helder blaakeii

,

V an Cleurend hcht , en noem'loos fchoon

,

Door gloeydt , van 't godlyk liefde voncken

,

Tellen, infaickeenklynheytftaan-,

Soodiep, in Deemoed^ neer gefoncken

,

Eenvoudig ^ fonder trots of waan i

Weg fchroomen en ontfacht'Iyk beven

,

Vooreer, en (laat en heerlykheydr

,

Men kendt u niet in 't Eng'le leven

,

Gy fyt een kindt 5 van defen tydr.

Oruymte! fonder paal ^ ofende^

Inewigheyt, niet uyt te gaan;

Waar dat fich , uw bewoonders wende

,

Zy treifen nieuwe wond'ren aan.

Siet Menfch , komt uw geficht verklaaren

,

Endenckt, waarom, onsChriftusraadt?

Geen Schat op aarden te vergaaren ;

Des Hemels Schat is fonder maat.

£n



VOORZANG
En wyl het aartfche ons verduyfterdt

!

En dooft het hcht j van ons gemoedt

,

De Geeft gevangen neemt , en kluyfterd ^

En ophoudt 5 van het ewig goedt;
Soo leert zyn wysheyt ons verlaaten j

De eyd'le dingen ^ defer tydt

,

Op dat wy 't waare goedt befaaten

,

ByGodt, in alle ewigheyt.

Hefop, hefop 5 gy hooge Gooren

,

Hefop ^ hefop ^ een hogen ftof.

En laat het liet van Heylig hoeren

,

Den levens Vorft tot pry s en lof.

Jaa fingt maar voort , gy groote Troonen *^

Wyftemmen^ met u allen, in.

En ofwy noch op aarde woonen

,

Soo maaken wy een kleyn begin.

Word hcht ó Aarde ! en aartfe dingen ^

Word licht , al wat de Wereld geeft ^

By 't Ewig Al, is 't al geringe

Wat zy in haaren omtreck heeft.

O PePgroms , in den vreemden lande _,

Wat weelde treedt ons in ,^t gemoedt i

Sou ons ontftooken hart niet branden ,

Naa'tfaligdeel, van 't Ewig Goedt I

iDit hoorde ick onder weeg vertellen ^

P Van



VOORZANG.
Van 't Vaderland ^ van ruft en vree

,

En wyl wy gaan als reys gefellen

Soo delen wy 't u \yeder mee >

Maar , als wy ^t felver eens aanfchouwen

,

Vanaangeficht) tot aangeficht

,

Dan fuUen wy de handen vouwen ^

En buygen voor dar heylig licht j

Ach Jesusi Jf. susi Ziels beminde

,

Geleyd ons door dit landt der Tydt

,

Op dat wy u , voor ewig vinden

In'tSaligRyk, derEwigheyt.

A M E N.

RE-



R E G I S T E R
Van de Sinfpreuken , en verflen der

Sinnebeelden,

De gonft vergroot.

Al was het maar een koele dronck, ^ i.

Alles heeft zyn mondt.
AU wi doorgroene Beemden gaan, ^ j

,

Hoe onbedacht.
Alfachjes Mcnfch , fo luflig niet in *t leven, y j.

Het mach geen quaad.
AI bruyji de wilde levens Zee. g l

,

Het leven fproot , uyt Chrifti doodt.
Al is V een doorne

, fel in ^tfleeken, gp^"

^t Is wonder.
Als ick myn Oog verhefom hoog . I i 5"

,

Voor dit een ander.
Als ickjnjnfichthaar beeld betrachte. 1 2^.

Ruften is gemackelyck.
Als kflude word verwarmd, i ^ f ^'

De quaa , Is naa.

Ach Brujdegom van mjngemoed.
^

195',

B.

Wie kanfe tellen ?

Beloften van het ewig leven, 2 1 9.

P 2 Wat



REGISTER:
D.

Wat is het Leven

!

Vit ogey^hlick ofPum te rug gekeksn. J

.

Uie God vertroud, heeft wel geboud.
Ve Bouman waagd hetjaycn, 4^.

't Is al geen goudt, wat^er blinkt.

Vaar 'wand'Untwzegcfeilen. i\'].

Het word haaft dach.
Ve narefchadiw is aan V óreeken, 2 1 1-

E.

Die anders wil 5 heeft ftaag verfchil.

BkkJ'eytalwat: Bevintfich iet. 55.

Het beft, op 't left.

£en houte Kjoes vervuld met rode wyn. 77.

Spys na den Honger.
Eenider foecJ{tna:{ynsgelyksn. , 9f,

G.

Niet ontydigJ
Celyk^de Son d^onrype vrucht hefchynt, 7.

Een quade Grond , Een korten ftond.

^t Gehouw dat niet op Chrijli tvoordenftaat, 59.

Daar leven is , Is hoop.
'/ Gekj-Qokte Bjet en[al hy niet verbreken. jjT.

JSIiet fonder hoop.
Qelyh^een Tortelduyfm 't woud. loj»

Het werck pryft de Meefter.

Crafgroene kjced , vsnfoo veel duyfend fpruytjes, 1 4S

.

Noch



REGISTER,



REGISTER.
O.

Het fcheelt veel.

o Soluf ! Punt , vangrote heerUykheyt, ip.

Soo veel te waardiger.

Owateïbcek^vanChriflallyn.
^

41.

Schyn bedriegt.

0\ ftommsvifie , waartgywV'
^

Iil.

Als 't buyten woedt. Is ^t binnen foet.

Onaarey barre winter 'Nacht, ig^^

Een alleen^ En anders geen.

o grote Zeefo vrees'' lyk^in 't cntftellen, i j-y.

Het Eynde draagt de lafl:.

o "weeldenkfoef j die my vermaakten, 175.

Siet alles aan , 't Sal eens vergaan.

O ycondeYwerkvan defe wydt \ 203.

s.

Om een beter.

Stort uyt utv* 'water op der Aarde. 69.

Ooftweft, ^tHuysbeft.

So tncenigenftap , fo meenigen treetje nader. 171.

Heden groot , Morgen doodt.

Schongroenegrasjes diz ickSehouw, 1 p r

w.
Ofopj, Of onder:

ff/y wetenV tvel 'wat gy -wtldfeggen, z 7.

't Verheugd de Engelen:

Wie ^vaf butfchaapje datging dtfalcn . 39»

Nu



REGISTER.
Nu fchynt het klaar.

K At fprack^ die aldertvyjien mond^ 47.

Dromen is bedrog.

jVat is het wonderbaar \ och arm \ 107,

Van twee , een darde.

}Vie tnaa'it dit kuynefchaduw beeldt. I^ j.

Noch ver, nog wyt. Maar daar gy zyr.

jVaar woondmyn God , my lief, mynoverfcbane ? 179^

Het Licht is Uef'lyk.

jVat "was de wereld [onder Son 1 I99.

T w E D E

REGISTER,
Van de toe Sangen.

A.
Ah andWe :(yn in vreugd verheven. Tol. ^.

j^ch ! hos vrind' ly!{^ laat de Heere. I7.

Ach neen , ach neen , al wetend GodenHeere. 1 Si.

E.
Eenfomer vlaa^je dcet ^ecn quaad, Sv.
Ewtg y eivi^fonder ende, 12!^.

Elc!{ adem tochjen ijler zen. 2oo.

G.
Qad i: een ewig ^even, 5 7.

H.
Het Zieltje dat tvat fyancl^en nigdenficb tetftervcn, 8.



REGISTER.
I.

^efus , Jefus ! Jefus , Jcfus \ I ^4^

O Tent vdn vlees en bloed. 2,^.

O 'Jcfuf \ goede Hcere. I ^p^
O wonderkracht van U Noorden. i Sq

T.
Tüe» God in'*t vleesfieh openbaarde. 02,

w.
W^> hangverfoo dcer''/yl{_^eteyfierd y gefchonden ? i j,

Wntghy bemind dat min icl^ 00ci^, 2 ö,
Wy willen God ons Hartegeven. ^5,

E Y N D E.
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