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Barmhertigheid.

Degierigheid,
die lull: in'tftofderaarderaapt,
En
de wereldkift haar fcliat
fchraapt,
in

te zaamen

Terwyl de tooren Gods haar vreeflyk dreigt van
boven,

Word

van

mildadigheid verftooten en verfchooven,

Die ryk'lyk ftort en meet,en alseenwater vloeit,
Zo dathaar palm en kroon der eeuvv'ge zegen bloeit.

6

Wigrigonderlcheid! verworpen, of gcprcezcn!
Of in de vriendfchapGods, of in zyn haat te weezen!
Wat helpt de eigenbaat hetgoed dat zy vergaart,
Het veel dat zy bezit, en't al dat zy bewaart?
A1 wilt ze eengouden berg door vlyt by een te hoopen,
VVyl voor al's werelds goed geen Hemel is te koopen:
En zy, door nooddwang van de dood, haar lchat
verlaat,
En arm ter zielenvaart, wie wect in welk een ftaat!
Xvlaar mededeclzaamheid, beltuurd door klaardcr
zinncn,
Weet doorverfchotvan'tgrof,eenfyncrftoftewinnen,

Die (wyjze geeftlyk is) zy in haar gecft befluit,
En voertze door de dood van deeze wereld uit:
Maar geld, en goed, en land, en zand, en huis, en hoven,

Zyti grof en veel te zwaar om mce te gaan naar boven.
tot

Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad,
ivclkc fommige lujt bebbcnde zyn afgedwaald van't

geloof. i Tim: VI: 10.
o,

En die in zcgening zaait,
Kor. IX: 6, 7.

zalook in zcgening maajcn.
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LOF en VRUCHT
hongerig geweeft engy hebtmy te
eeten gegeeven. Matth: XXV: 35.

Ik ben

at is het voordeel groot en fchoon,
Nienfch! dat gy aan Chriftus leden,
Als was het zelf aan zyn perfoon,
Uw liefdedienllen kunt befteeden?
Dat Hy, die 't al en alles heeft,
En 't voedfel geeft aan alle leven,
Uw onvermogen 't voorrecht geefc,
Dat gy zyn honger fpys kunt geeven.
Indien het ftont aan uw befluit,
Waar gy den hoogften nice zoud dienen,
Hoe vond gy worm het zelve uit?
Waar zoud gy zulk een ftof ontlienen?
Noch zucht gy onder dezen laft,
En fchroomt dat zachte juk te draagen,
Zo heefc de gierigheid u vaft
Aan 't fnoer van idel welbehaagen.
o Menfch! zie klaarder als voorheen,
En laat u niet meer vrucht'loos nooden,

o

Zeg tot uw Eeuwig Heil geen neen,
neem wat u word aangebooden.
En zo gy uwc ziel opent voor den Hongerigcn, en
de bedrukte ziel verzadigt, dan zaluw licht in dc dui-

Maar

Jlernis opgaan, en wwe donkerheid zal zyn
dag. Jezaias LVIII: 10.

ah de mid-

tilieden, Maakt u zelven vrienden uit
onrechtvaardigcn Mammon, op dat, ivanneer u
ontbreeken zal, zy u mogen ontfangen in de ecuwige
En ik zeg

den

tabernakelen. Luk: XVI: 9.

Ver-

tofek BARMHERTIGHEID.

3

Vervuld der armen nood*
Zo kneed gy zielen-brood*

Zatig [zyrf] de barmhertige: want ben zai bdrmheftigheid gefchieden.

Geeft den gcenen, die [ict] van u bid„ en keert u met
a/van dengecnen, die van u leenen ivil. Matth: V: 7,42.
X

2

Ik

LOFENVRUCHT

6

Ik ben dorftig geweeft, en gy hebt my te
drinken gegeeven. Mattb: XXV: 35.

I )en

Oorfprong aller goede

Die, als

een

gaaven,

leevende fontein,

De dorft van lyf en ziel moet laaven,
Eift van uw gunft gelaafd te zyn.
6 Meufch! waar zyn uw rype
zinnen,
Zo uw begeerte niet en gloeid,
Om met een druppeltje te winnen
Een ftroom des Heils die
eeuwig vloeidl
6 Jezus! licht van 'c
zalig leven,
Wiens luft uit onzen beeker drinkt,

Op dac

gy ons een bron zoud geeven,
Die in het eeuwig leven
fpringt,
Groot zyn uw hooge liefde-daaden,
Groot is de gunft die gy ons doet!

Wy bidden

voorts

dat

uw

genaden,

Ons voor de onzinnigheid behoed,
Van flof en fchandelyk verzuimen,
Der meerder dingen om het minft.
Dat zorg voor 't vlees het herte ruime
Voor d'overmaac der zielen winft.
Alk [idingen] dan, diegy wilt dat u de menfchen zouden
doen, doet gy ben ook alzo: Want dat is de Wet en de
Propheeten. Matth: VII: 12.
En

zo

iuie ecuvandeezekleine te

drinkengeeftalleeti-

byzalzynen
Ilyk een bekerkoud [waters]
in den naamgeenftns
eenes difcipels,
voor waar,

zen.

zegtku,

Matth: X: 42.

loon

verlieZiec

\

der

BARMHERTIGHEID.

Ziet dat uws naaftens laafenis
Uw eigen ziels verkwikking is.

tc

Want zo tvie ulieden eentn beker waters zal geeven
drinken in mynen Naam, om dat gy [difcipelen\ van

Chriftus zyt, voorwaar zeg

ik «, by zal zynen loon

geenfms verliezen. Mark: IX: 41.
X 3
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Ik

Vreemdeling, en gy hebt my
geherbergt, Matth; XXV; 35.

was een

D ie verblyf
onverziens
I11 zyn

Wat

was

en

onverwacht,

Engel bragt,
dien uitkomfl: boog te roemen!
een

A1 wie daar hoorden van dat ftuk,
Die wenfte deel aan zulk geluk,
En zouw 't een groote zegen noemen.
Hoe is men dan zo loom en traag,
Hoe is de luft niec mecrder graag,

Om in zyn wooning te vernachten
Een
Den

vreemdeling, wiens hooge ftaat
Engel ver te boven gaat,
Ja duizendmaal zo vecl te achten!
Der Eng'len Koning; die op aard,
Zyn Majeftcic niet openbaard,
IVlaar onder armoeds kleed verlchoolen
In zyne vreemd'lingfchap bevind,
Wie dat hem haat, of hem bemind,

Waar gunft, of ongunft zic verhoolen.
q Menfch hebt hier op wys'Jyk acht,

Op dat

gy

Chriftus zelfs vernacht,

Die ii oirtfangt,

ontfangt my: en die my ontfangt, ontfangt hem, die my gezonden hceft. Die ecu Prefect
ontfangt in den naatn cenesProfeeten, zal den loon eencs
Profecten ontfangen: en die eenen rechtvaarcligen ont¬
fangt in den naam eenes rechtvaardigcn, zal den loon
eenes rechtvaardigen oiitfangcn. Matth: X: 40,41.
Deelt mede tot de behoeften der heiligen. Tracht naar
berbergzaamheid. Rom: Xll; 13,
Een

der

BARMHERTIGHEID.
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Een open deur en milde hand
Wenft elk in zyne vreemd'lings (land.

Dat de

broederlyke liefde blyvc. Vcrgeet de berberg-

zaamheid met: want bier door hebben zotnmige omutetan

Ertgelen geherbergd. Hebr: XIII: 1, 2.
X 4
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[Ik was] naakt, en gy hebt my gekleed,
Matth: XXV: 3tf.

JCjeed Chriftus in

zyn naakce leden,
goedertierenheid
Uw blooce ziel voor eeuwig kleede,
En gy voor fchande zyc bevryd.
Of wile gy 'c liever al bewaaren,

Op dac

zyn

Voor 'c kwaad ftuk vlees dac eindeling
en blooc in 'c graf moet vaaren,
AIs cen onwaard affchuw'Jyk ding?

Onckleed

Terwyl de zicl daar

geweeken,
en zacht,
Haar lang en breede vind onclteeken,
Zich

van

van

haar warmc', fieraad,

Ontbloot, ontedeld en verachc,
6 Necn! 'c Is becer 'c vlees ontnoomen,
Toe overkleeding van 'c gemoed,
Op dac bee u ce pas mag komen,
AIs zich de vierfchaar open doec.
Den koning eift van uwe lappen,
'c Is uw onwaarde grooce eer,
Dies klinu maar op langs deeze erqppen,
En zee u zelven zaiig neer,
Indien 'er nu eenbroeder of'zufler naakt zoude zyn, en

ge.brek zoude hebben van dagelyks voedfel; En iemant van
U tot hen zoude zeggen: Gaat hecnen in vrede, word
warm, en word verz-adigd: engylieden zoudhen met geeven de nooddruftigheden des lichaams, Wat nutiightid is
(fat? Alzo 00k hetgeloof, indien hctdewcrken met beeft,
fs by %ich zelven (food. Jak; II; 15, 16,17,
Zo

der

BARMHERTIGHEID.

jr

Zo gy uw naaften mededeeld,
Word hy en gy gelyk geheeld.

En hy antivoordende zeide tot hen, Die twee rokken
hceft, cleele hem mede, die geeri hcefi: en die fpyzc
hceft, doe dcsgelyks. Luk: III: u.

X s

Ik
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Ik- ben krank geweeft, en gy hebt my
bezocht. Matth: XXV: 36.

In wien de luft zich
Om

lang gezond

en

heefc verheven,
wel te leeven,

Bezoek den grooten Medicyn,
In zyne arme krabke leden,
Die zynent wegen hier beneden,
Toe uwe zielsgencezing zyn.

Zyn ziekte zal gezondheid maaken,

Aan zulke die toe hem genaaken,
Wane hy die uw bezoek
begeerc.
Is de oorfprong aller Medicynen,
Zo dac het lnoodfte der fenynen,
Van zyne kracht werd overheert.
Gevalc hec u, hem op te zoeken

In

laage en vergeete hoeken,
Verfmaad, verfchooven en veracht,

Met zal uw ziel veel becer weezen,
Als by 't beminde en gepreezen,
Daar weelde eet en drinkt en lacht:
Want dat zal bitt're nafmaak laaten,
lVlaar 't eerfte een zoet als honigraaeen.

Welgclukzalig is hy, die zich verjlandelyk draagl tegen
elendigen; de Heere zal hem bevrydentenaage des

eenen

kwacids. De Heere zal hew bewaaren, en zal hem
by't le-

behouden, by zal op aardegelukzaliggsmaakt wo r den.
onderflcunen op het ziekbed; in zyne
krankheidveranderthy zyn gantfclcgcr.VfaXmXIAs2,3,4.
Want een onbarmhertig oordeel
[zalgaan\ over de geene, die gden barmhertigheid gtdcian beeft: en de barmbertigheid roemt tegen het oordeel. Jak; It 13.
ven

De Heere zal hem

De

PIR

BARMHERTIGHEID.
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De krankheid word 'er van verkwikc,
Als zich gezondheid tot hem fchikt.

God en den
bezoeken inhtinne
[en] zicb zelven onbefmet bcivaarcn van

De zuivere en onbevlekte Godsdienftvoor
Vadcr is deeze, Weezen en Weduvoen

verdnikkinge,
de

Ifereld. Jak: I: 27.

T;
Ik

LOF
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Ik

was

my

en

V R U C H T

in de

gevangeniffe, en gy zyt tot
gekomen. Matth: XXV: 3 6.

D ie't lichc des levens
In 'c duifter hoi

En

mec

Der hellen

van

heefc ontftooken,

zondens

nacht,

hooge liefdens krachc,
banden heeft gebrooken,

zyn

Op da: de arme ziel weer vry
Een Erfgenaam des Hemels
zy:
Die heefc na uw bezoek
verlangen,
Daar hy in zyn
geringe knecht.
In boeje en banden
By

vallgehechc,

aarden zic gevangen,
VVaar door uw
laagce werd vergunt,
Dac gy zyn ltaac bereiken kunc.
Dieswegen hebc gy groote reden
u, op

Om met een welbedacht
gemoed,
Dac ziet op een
onzienlyk goed,
Toe zulk een voordeel toe te
treeden,
Waar door uw
onvermogen wind,
Te werden Chrillus cot een
vrind,
Die zyne vrienden fchoon zal
geeven
Dac eeuwig

ongevangen leven.

De Heere geeve het huis van
heid: want hy heeft my dikmaal Oncziforus barmbcrtigverkwikt, en heeft zich
mytier keten niet gefchaamd. Maar ah
hy te Romen ge¬
komen ivas, heeft hy

my zeer naarflelyk gezocht, en heeft
geeve hem, dat hy barmhertigheid vinde by den Uccre, in dieti dag: en hoe veel hy
[my] te Efezett gediend heeft, wect gy zeer wel. 1 Tim:

[1my] gevonden. De ffee re

I; 16, 17,18.

Ge-

der

BARMHERTIGHEID.
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Getrouwe vriendfchap word ontbloot,

En toond zyn krachc in

tyd

van

nood.

Gedenkt der gcvangtnen, rt/!f o/gy mede gevctngtn
\?n\ ^ gcener die. ktvaalyk gchandeld ivorden ,

waart:

ofgy ook z<?/w /'«
lickaam [kwaalyk gebandeld]
Hebr. XIII; 3*

vjuurt*

Op
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Op \ Laatfte Oordeel.

7s\ex mens! gydie zo kleeftaan'twereldTyfcbetlag,

Dat de arme Chriftus van u niets gebeuren mag;
Wanneer hy komt met magt, 0111 't Oordeel in te
rechten,
En alle oneflenheid voor ceuwig af te flechten;
Waar isuvvantwoorcl: alsden Rechter u vervvyt,
Het booze ievensftukvaiionbarmhertigheid?
Ofzult gy zeggen: Heer! hetgeen ik kwam te gaarcn 4
Moelt myn bezorgtheid voor myn kihd'ren wcl bewaren,

Voor de oude en zieken dag,ofand're levensnood,
Zo dat'er , goedfte Heer, voor u niets overfchoot !••■
Schaamt u van nu af aan; en vreeft de donderflagen
Der harde uitfpraak, die, voor eeuwig zal verjaagen
Het volk ter linkerhand. Schaamt u van nu af aan,
Eer u die fchande met den flag zouvv nederflaan:
En ichikt u beeter m'tbelangvangroote zaaken,
Op dat gy onder't volk ter rechterhand moogt raaken,
Die ora gctroiiwigheid in's Konings di etifl: gedaan,
Uit moeiten en verdriet in de eeuw'ge vreugde
gaan.
6 Menfch! ziet wat gy*doet, in't kiezen en in 'tdeelen s
Het zal een zaligheid en een verdoem'nis fcheelen.
En de Koningzal ant%voorden, en tot hen zeggen, Vwrivaar zeg ik u, voor zo veelgy [dit] een van decze myni
tnui fie brooders gddaan hebt, zo hebt gy [flat] my gedaan.
Danzdlby hen antwoorden, en zeggen, Voorwaar zeg
ik u, voor zo veel gy
daan hebt, zo hebfgy

[dit] eenvandceze minfle tnet ge¬
het my 00k niet gedaan. En deeze
zullengadn in de eeuwigepyn: maar derechtvaardige
in dat eeutuige leven. Matth: XX V: 4.0,45,46.
IVant een onbartnhcrtig oordeel [zalgaan] over degee-

ne, die geen barmhertigheidgedaan heejft: en de barmhertigheid roemt tegen het oordeel. Jak: 11: 13.

Ik

der

BARMHERTIGHEID.

Ik zal 'er
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tegenwoordig zyn,
(6 Grooc gewigt!) en elk met rnyn.

Koint

^ez egende

myns vader5.Matth.z5.34.

Gaat "weg van my
gy vervlo elcte:v? 4.1.

En ahdan zal in den hcmel vcrfchynen het teken van den

lykheid. M

IV: 30.

NAAMEN dcr BOEKEN
door

JOANNES LUIKEN
uitgegeven.
Welke alle by de Drukkers deezes

te bekomen zyn-

SCHR1FTUURLYKE GliSCHIEDENISSEN,
Vertoond in Drie hondcrd

z.even en

BESCHOUW1NG

Beflaande in honderd

BYKORF

dertig Bybelfe Figuuren.

DER

GEMOEDS,

DES

Vefvattende ruim Honderd

JEZUS

ENDE

Beflaande in

WERELD,

Figuuren.
Figuuren.

ZIEL,

veertig Zinnebeelden.

LEERZAAM
Vertoond in

HUISRAAD,
Vyftig Figuuren.

MENSCHELYK

BEDRYF,

Vertoonende Honderd Ambachten.

's MENSCHEN BEGIN, MIDDEN en EINDE,
"

Eei^aande in Een

en

vyftig Figuuren.

O N W A A R D I G E
Vertoond in

VONKEN

DER

Behelzende

ZEDELYKE

EN

WERELD,

Vyftig Zinnebeelden.

L1EFDE

JEZUS,

Vyftip Zinnebeelden.

STICHTELYKEGEZANGEN,
Met de

WERKEN

DER

VerCert

Alle

met

met

BARMHERTIGHEID,
F.er

en

dertig Figuuren.

Godlyke Spreuken,

en zeer Sticlitelykc
Vcrzen, daar op paffende, verrykt.
Als mede zyn GEESTELYKE BRIEVEN.

D E

WERKEN

en

VERGELDING
Der

BARMHERTIGHEID,
En

ONBARMHERTIGHEID,
Uic Matth: XXV. beryrnd
DOOR

Adriaan Spinniker.

Te

By

amsteldam,

GERRIT

de

GROOT en ZOON.

MDCCLXVII.

Op de

TITELPLAAT.

J3armhertigheid, van liefdevuur ontfteeken,
ryk'lyk loopt
geftempeld met het teken

Zalft Armoeds hand, wyl de oli
Uit haare kruik,

Der njjodige erts, waar voor men nooddruft koppv

Zy treed den zak van Eigenheid met voeten.
En meet, en

llrooit

onbekrompe maat,
Wyl't Engeldom in't lichthaar komt begroeten
Met kroon en palm , die eeuvvig geurig ftaat.
met

Gierigheid, met dichtgefloote handen,
haar zaamgeraapte goed,
En fleutelbos, en beurs, met ftaale banden
Aan de aarde vaftgekluifterd met den voet,
Woont by haar' fchat begraaven met het herte,
Vlied angftig van Weldaadigheid, en keert
Behoeftigheid den rugge toe, welks imerte

Maar

Bewaart vol zorg

En droeve nood haar niet

Des treft haar hoofdeen
Het beeld der

Als zy,

in't minfte deert.

gloeci van blikfemftraalen,

ftraf, die haar in't eind genaakt,

gedoemd ten afgrond neer te daalen,

Vergeefs

naar

trooft

en

medelydbn hadkt.

De
Ik ben

W

E

bongcrig gcweejl, en
gegeeven,

N
gy hebttny te cettfl
K

R

E

Matth: XXV. 35.

6 Beiland, daarge, om hoog gevaaren,
In 't eeuwig hov van de Eng»lefchaaren
Met

diep ontzach word aangebeSn?

& Neen; uw' hand, van groot vermogen,
BeHleed hec aardryk zelv' met graan,
En komt de zielen mild verzacn
Met hemels brood van uit den hoogen.
Maar 't geen uw'Leden valt te beurt,
Word, om den band, die, nooitgefchonden>
Hen houd met u, hun Hoofd, verbonden,
Voor

eigen nood by u gekeurd.
ons eenig ding bcletten,
Daar gy gebrek aan voedfel 1yd,
U by te itaan met lufl en vlyt,
H als een' guft ten dis te zetten?
Neen, allerwaardfte Zielenvriend:

En zoude

Uw' liefde, door

ons al te geeven,
Wat teffens lyv en geeft doet leeven,
Heeft meer als weinig fpyz' verdiend.
En daar wy 't eerlt van u ontvingen,
Wat dienc tot dit gering ottfhaal,
Wil uwe gunlt een vriendenmaal

In ryk genoc van zegeningen
Met ons noch houden in *t gemoed.

Zyt welkom dan, lieftallig Heere;
Nooit kroont uw* knechten hooger eere,
Als dat hun fpyze uw' honger bogt, <
En wat hen ooit is toegevlooten

Gulhertig ftaac voor

u

ontfloQten,

Die

Der BARMHERTIGHEID*
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Die

Jezus fpyfl, heeft nimmer mod;
Want by is zelv bet zuaare brood.

En %n gy uvjt ziel opcnt voor den hengirigen, dfi de
bedrukte ziel verzaadige, dan zal uw licht in de dtiif-

ternis opgaan, en u-ive donkerheid
dag. Lzai: LVIII. 10.
A

"

zal

zyn

ah dc mid/I

E R K E N
dorjlig geweejl, en gy heht my te drinkcn
De

6
Ik len

W

gegeeven.

Matth: XXV. 35.

u

dorfl dan noch, myn Heer en
Na dat gy eens de waterflefTe
Verzocht van Sichars burgerefle,
Tot having van uw' drooge borfl!
U dorll, na dat men u ten lefle,
Van beeten dorfl byna verfinacht,
Geen water tot verkoeling bragt,
Maar gal en edik gav ten befte!

Vorft

O ja, u dorfl noch, als voorheen:
U dorfl van vuurig hertsbegeeren,
Oni alien nood van ons te weeren,
Waar toe gy in bet vlees verfcheen;
U dorfl van hertelyk verlangen,
Om ons in 't end te zien geleid
In 'c ryk genot van zaligheid,
Waar toe gy u aan 't kruis liet hangen.
En wat vereifl ge, 6 Heer, van my,
Om 't vuur van uwen dorfl te lefTen?
Geen Tap van rype druive-belTen
Uit Ciprus, of uit Engedi-,
Geen' drank van ed'le fpeferyen;
Maar liefde en trouwe dienllbaarheen,
Naar macht getoond, daar we uwe leen
Aan havenis gebrek zien ly'en.
Wei aan; 't zy uw' weldaadigheid

IVIy hier flechts nooddruft

toe hat komen,
Of mvnen beker overllroomen,
't Is alles weer voor u bereid.
En zoude ik niet? Gy wilt my geeven

Een' bron, die

fpringt in 'c eeuwig leeven.

Der BARMHERTIGHE1D.

Die zelv het leevend
Word niet

vergeefs

water

van ons

;

fchenkt,
gedrenkt.

Zo wie ten en van duze Heine te drhii.cn geeft, atIcenlyk eenen bekcrkoud [water] in den naam eencs difcipels, voorwaar zeg ik u, by zal zynen loon geeriftm
verliezcn. Mattli: X. 41.

W

De

8
Ik

was

R

E

K

E

N

eeri Vrcemdeling, en gy hebt my

bergd. Matth: XXV. 35.

'jfjoude

ik

voor eenen

geher•

vjeemdeling,

Gewoon op 't aardryk om te dwaalen,
Ontftuiten myne ruime zaalen,
Daar ik van hem nooit goed ontving,

kennis hem befchouwde!
neen; wat anders leerc
Voorzichtigheid, die onheil weert:
Wie weet, hoe zeer my dat berouwde!
Zo fpreelu de Vrek-aard in zyn' geeft.

Ja nooit
o

met

Neen, 6

Doch hy, die oogt op 't grootfte voordeel,
Voert and're taal, en weet zyn oordeel
Te fchoejen op een' beter leeft.
Daar de arme dwaalt, veraclu, verfchooven,
Ziet hy een' Engel; of noch meer,
Daar ziet hy zelf den hoogften Heer,
In zulken ftaat gedaald van boven.
En zal, dus fpreekt hy met een' zucht,
Daar een' gemakkclyke wooning
ten dienft, myn Heer en Koning
Verblyven in de ruime lucht!

My ftaat

'c Zy verre: en naauw is 'c woord vervloogen,
Of de arme word in huis gebragc,

Verwelkomd,

onthaald

en

naar

macht.

Och! wierden we alle dus bewoogen!
Wat raad hier toe? Koom, Heere, koom
Eerft door uw' geeft in 't herte binnen;
Seiche daar uw huis, en brcng de zinnen
Als Koning onder uwen toom:
Zo

zal-geen inzicht

Ook't aardfe huis

u

ons beletten
op te zetten.

Gcen

Der BARMHERTIGHEID.

Geen huis

Als ckit

zo

voor

vry van ramp en kvoaacl,

Jezus open ftaat.

dc herbergzaamheid. Rom: XII. t$.
herbergzaamheid niet: want bier door hebzommigc omut etctide Engelen geherbergd. Hcbr;

Trachl

naar

Vcrgect dc

ben

XIII.

a.

A 5

ltk

to

De W E
[Ik was] naakt,

R

K

E

N

'

hebt my gekleed.
Matth: XXV. 36.
en gy

o

Heer! was 'c niec genoeg gefmaad,
Da: ecns de woedende foldaaten,
Tn dert'Jen moedwil
uitgelaaten,
U plonderden van uw
gewaad?
En moet men noch u zien oncbceren
Een eeriyk dekfcl, om de leen
Voor fchande, en de
Van.lucht
Gewis,

en

wedcr

wy

zien

ongefladigheen

te

u

verweeren?

in dicn nood,

Zo menigmaal ons
oog of ooren
'c Gezicht of zuchten komt te vooren
Des armen brooders, die,

ontbloot,

Alle ongemakken moet verduuren:
Dus zult gy wandelen zo
lang,
Tot cens 'c heelal zyn'
ondergang
In 't end dcr dagen moet bezuuren.
Maar zulicn wy, die
opanbaar
Uw' naam belyden, als uw' leden,
llet lyv met bone en
zyde kleeden ,
En laaten u in
lyvsgevaar?
ISeen, ons verbond zal anders fpreeken;
En uwe liefde, die u 'c lecd
Van fchande en naakt,heid
draagen deed,
Om ons in reinheids kleed te fteeken.
"c Zy verr dan, daar ons overvloed
Van keurgewaaden wierd
gefchonken,
Dat die in kid of kas zouw
De ilerke zucht

van

ons

pronken:
gemoed

Wy vaardig 't eene kleed befteeden
Tot dekking van uw' naakte leden.

Die

Der BARM HER TIG 11E ID.

Die

it

Jezus dekt, bezvaart zpn bleed

Op V allerbejt voor mot en fleet*

Pit by antwoordcnde zcide tot hen; Die twee roikhcti
heeft, dce,le hem mede, die geen hceft. Luk; ill. u.

la

De

W

E

R

E N
hebt my bczocbt.

K

Ik ben krank gcwce.fi, en gy
Matth: XXV.

36.

Op,

op, myn' Ziel, naar 'c klaaghuis tc
Uw Heiland, die, om u te vry'en
Van droeve ziekte en pynlyk ly'en,
De flagen van zo menig roe,
De punten van zo menig dooren,
De nagelen door hand en voet,
Den lleek der fpeere, zo verwoed,

Droeg zonder blyk van wraak of tooren,
Ligt krank, en eift uw' onderftand.

Of acht gy 't vreemd, en dien Beminden
Op aarde nergens meer te vinden?
Of waant gy, dat yw' zwakke hand
Geen' lichtenis in 'c bange lyden
Kan geeven? Ach! van beiden
geen.
Daar ge iemand van uw' mede-lcen
Van ziekte en fmerte ziet beftryden,
Daar ftryd uw Hoofd met ziekte en
pyn
En deeze in hun verfchooven' hoeken
Met troofl: en bylland te bezoeken,
Dat acht hy de artzeny te zyn,
Die zyne kwaalen kan verliehten.
Tot welken eertop ryft uw ftaat,
Dat gy door zo geringen daad
Zelf uwen Koning kunt verplichten!
VVie dan zyn' traagheid biyken doet,
Laat 11 een hejlige iver noopen,
Om niec te wand'ien, maar te
loopen,
Daar ge uwen Heer in ziekte ontmoet:

Gy zult 'er

voor uwe

Den bedcn drank

en

eigen* kwaalen
balfem haalcn.

Zyn krankbed is uzv' medicyn.

De

14
Ik

was

W

E

K E. N

R

in de gevangenis, en gy zyt tot my

Miitjth: XXV. 36.
ch! zie ik

IVlyn

trouwe

Pe kluiilers

u

van

't wreed

Koning, noch

:

gekomen»

gcweld,

gevangen,

hangen,
gekneld ,
gcbonden,
ons te maaken
eeiuvig vry
de overharde flaaverny
cm

uwe

armen

Uw' voeten in den itok
Na dat gy eenmaal wierd
Oin
Van

Per wrecde hel,
't Gaat

vail;

en

gy

vuile zonden?

Iyd dus vol gednlr,

£0 dikmaal in uw' trouwe knechten,
Pie mann'iyk voor de waarheid vechten
Uvv bitter

,

lyden word vcrvuld.

En zal ik hier angilvallig fchrootnen
U

verniogen by te Ilaan?
gy zit zo zwaar beladn,
Zelf in den kerker by te komen?
A1 ziet die moordhol zvvart en naar,
Noch treed ik toe, o Zon vol luiller,
naar

Ja, daar

]Nadien uw glans bet dikile duifler
Verdryfc, en maakt het middagklaar.
En fchoon ik, door lnyn zucht te ontdekkeq
Tot u, myn Vorft, in deeze daad,
Ook tegen my der boozen haat
Op -t allerfelile zouw verwekken
,

..

Dat

ons

deez1 kerker wierd
gemeenf

Noch zal myn1 liefde niet vertraagen,
Nadien uw lydend beeld te draagen
Tot eer verftrekt voor uwe lden;
En die met u dus wofd gebonden,

Te r'echt zyq' vryheid Jieeft geyondenv

Der

Die
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Jezus banden niet verfmaad
hier, en na, ten hoogjlen jlaat.
9

Klimt

Gcdenkt dcr g&vangcnen,
voaart:

den

ah of gy medc gov angen
die kwaalyk gebandcld war¬
00k zclvc in 't lichaam [hwaalyk gchan-

[en~\ der

geener,

als of gy
deld\J waarc. Iiebr: XIII. 3,

A3

Ik

I6
De W E R K E N
*
Ik ben hongerig geweejl, cn gy hebt my niet tc ecten
gegccveti.

Matth: XXV. 41.

J~Joe

mag het u, ontagrde vrek,
Hoc mag hct u, hclaas! van 't herte,
Gevoelloos voor eens andcrs ftnerte,
Uw' Hecr te zien in broods gebrek,

Terwyl uw' zolder Hike van kooren,
Uw' dis en fpinde ryk'lyk flaan
Met keur van fpyzen overlaen!
Hoe ftopt de gierigheid uwe ooren!
Zie toe, o wreedaard, en bedenk,

Aan wien ge ontzegt uw
mededoogen:
't Js Jczus, van wiens
alvermogen

Gy -all' uw' voorraad hebt ter fchenk,
Als aller fcheps'len trouwen hoeder;
\ Is Jezus, dien ge uw'
Koning noemt,
In wien gy vals'lyk u beroemt,
Als waar by noch uw Hoofd en Broeder*
Kan die gcen' liefde in uw
gemoed,
Ei laat het dan noch fchaamte wekken,
Die u de handen uic doe ftrekken,
Om hulp te bicden aan uw bloed.
Of dunkt het echter u gcraaden,
Uw overfchot in
ongeioov
Te fpaaren, om met zulken roov

Het ongedierte te verzaaden,
Als Jakobs
zondig
Zo wacht een' fellen

zaad welecr,
worm

in 'c

Die u, in honger en elende,
Niet flechts het vlees van 'c
Maar eeuwig, onverzaad van

ende,

lyv vcrteer',
plaagen,
Het onmeedoogend here zal knaagen.

Der

ONBARMHERTIGHEID.

\?

Daar op

zyn' tyd niet is gezaaid,
geen* gewenfte vrucht gemaaid.

Z)<?

zal niet ophouden uit het midden des Lands.
gebied ik u, zeggende ; Gy zult u-zue hand miltffe/yA' opdocn aan u-wen broeder ^aan uiven bedrukten , en
arme

Daarotn

aan uiven

armenin

uzv

land. Deut: XV.
A q

n.

lit

18
Ik ben

De

gcgecven.

T

s

'c hert,

o

K E N
hebt my niet te drinken
Matth: XXV. 42,

E

W

dorftig geiveejl,

R

en gy

flemper, met een' korft

Van itaal of yzer overtoogen,

Dat ge uwen Heiland voor uwe oogen
Kunt zien verfmachten van den dorft,
En geen' verkwikking laat genieten,

Terwyl gy, vroolyk en geruft,
Van friflTe dranken, naar uw' lull,
Doec uwen beker overvlieten?
Is die vergelding voor hec goed,
Door hem zo mild u toegekomen,
Toen hy zyn hertebloed liet ftroomen
Tot laavenis van uw gemoed?

ingelchonken
en gal,
Weleer, den Vader te geval,
Op's waerelds hell by hem gedronken.
Zo llelt ge u zelv' in eenen ftaat

Ncen, 'c is op nieuw hem
Den bite'ren kelk

van

eek

IVlet wrecde Heidenen en Jooden,
Verfmaad Gods heil, u aangebooden

Terwyl ge uw' Heiland zelv'
Maar ach! hoe wil het lot

,

verfmaad..

ecus

wenden,

Wanneer gy hem, verhoogd, zult zien
Den nieuwen wyn zyn' vrienden bien,
En u ten diepen afgrond zenden,
Daar u een wranger beker wacht,

Dan gal en eek, nooit uitgedronken,
Gods wraakkelk, telkens volgefchonken,

Terwyl" uw' tong, van dorft verfmacht,
droppel vocht, in 't midden
gloeds, vergeefs zal bidden.

Om ecr.en
Des fellen

Te

Der ONB ARMHERTIGHEID.

Te veel verzuimt

Voor

Een

eenen

jg

by, die eer? bron

droppel winn en both

dxvahijprdehdwaaihcid,

en zyn

h$rt doet ougs-

Tcchtighi Id, orii huichelaary te plecgen, en om dw culling
te
J'prcckcn tegcn den Heere> om de ziel ties hongcrigeu

ledig te Jaaten,

en

den dorjligcn drank te doen ontbrec-

fcen, Ezai: XXXII. 6.

•

E R K E N
urcemdeling, en gy hebt my nicl
geherbergd. Matth: XXV: 43.
W

De

to

Ik

was een

J)e goede Jezus heefc geklopt

Aan 'c huis van die, door mededoogen
Met 's naaftens nooden niet bewoogen,
Het oor voor zyne zuchcen ftopt:

Geklopt, in hoop en fterk verlangen,
Dat hem de hnisvoogd kennen zal,
En, tot befchuc voor ongeval,
Gulhertig onder dak ontvangen:
Geklopt, doch voor een' doove poort,
Voor vrienden wel en ftaatgenooten,

Voor vreemde of armc nooic ontflooten.
Daar
^at die groote balling voort,
Om elders een verblyv te vinden.
o Dwaaze menfen, zo
gy will,
Hoe gy uw eigen heil verkwift,

Gy liet

zo

flecht

u

niec verblinden,

Maar riept den vreemdeling weerom,
Nu weec gy niet, of wilt niet weeten,
Van fnoode gierigheid bezeecen,
Dat hier het Hoofd van 'c Engcldom,
Niet om van 't uwe te genieten,
Uw huis bezochc, zo flecht in 'c
oog,
Maar om op u van 't hoogfte hoog
Een' ftroom van zegen te aoen vlieten.
Des zult gy st namaals eens verftaan;

Verflaan, helaas! doch al te fpade,
Wanneer, de deur van zyn'^genade
Voor u, als vreemde, toegedaan,
Geen kloppen noch geroep zal baaten,
Om ooic

te

worden

ingelaaten.

Der

ONBARMHERTIGHEID.

Die 7 huis

voor zvaare

Keertonbedacht

zvn

21

liefde fluit ,

heil daar. nit.

zz,

Hy heeft den vreemdeling lief,

bleeding

zeeve.

hcbbcnffieut:
/j

deelt,

Daarom zult
X. 18, 19.
gy

sy

/jy hem brood en

den vreemdeling lief-

hongerigen

wjj

brood medc-

verdreevene in huh brengt ?

Ezai:

&»-

De W E R K E N
\Ik <ms\ nadU, en gy hebt my met gcklcectt
Matth: XXV. 43.

0, vrek, of fchooti hy Jezus zicc

Erbarmelyk met naakt£ leden,
Verllyfd van kouw, daar heenen treeden,
Gevoelt zyn hert in 'c minfte niec
Van medelyden aangedreeven,
Tcrwyl hy duikc in zacht gewaad,
En menig kleed bederven laat,
De graage mot ten prooi gegecvcn.
Noch vleie hem, in dien fhooden ftand,
De hoop van eens in "s hemcls zaalen
In 'c hagelwicte kleed te praalen,
Hem

aangedaan door Jezus hand,

Niet denkende, dat liefdedaaden
Verfchaffen de allerfchoonfte ftof,
VVaar van in 'c eeuwig zalig hov
Die pracht van dierb're feeftgewaadcn
Voor eik getrouwen word bereid,
Na dat ze in de uitgeflorte plaflen
Van 't bloed dcs Lams zyn afgewaffcn,

Gevaagd
o

van

Mens, doe
Om heden

,

alie onzuiverheid.

eens uwe oogen open,
we! bedacht en vvys,

Terwyl gy kunt, voor kleinen prys
Een eeuwigduurende kleed te koopen*
Eer dat gy 't al te iaat bcfchreit,
Wanneer uw' kleed'ren in 'c gerichte
U vverpen in het aangezichte
De fchuld van onbarmhertigheid,
En eeuwig. dienen, om de gloeden
Van uwe pyniging te voedeiir
•

t)rVaas

Der ONBARMIIERTIGHEID.

Dwaas is
Niet

hy die

om een

5

beter

zyn flecht
vaaren

23

gewaad

laat,

I.L.

Indien

mi een

hroeder

gebrek zouden bcbben

ofzufler naakt zouden zyn , en
dagelyks voedfel: en icmand

van

van u tot ben zoude
zeggen, Gaat beenen in vredc,
ivordwarm, en word verzaadigd ^ en gylieden zoud ben
met geeven de
nooddruftighedcn des lichaams ? 1oat nuttigheid
is dat? kit; U. 15,16.
*•'

[Ik

R K E

W E

De

34

[//t was] krank,

en gy

hebt

my

Matth: XXV. 43.

w

heeft de

at

Als \ Jichaain

Hoe vlyrig

N

niet bczocht.

mens een

kwynt door ziekte

teder hcrt,
en kwaalcti!

lant hy zaamenhaalen

Wat baac doct hoopcn in de fmert!
Of trefc dit lot zyn' ryke vrinden,
Hoe deelt hy in hun pyn en leed!

Hoe. vaardig weet hy en gereed
Zich tot hun dienft te laaten vinden!
JYlaar of, in dergelvken nood,

Zyne

anne

broeders, fel geflaagen

Van koorts of pyn , elendig klaagen,
Daar hen, van alle hulp ontbloot,

Op 't fchraale leger

neergezeegen,
Noch artzeny, noch heilzaam vochc
Tot hun verkwikking word gebrogt,
Dat kan den vrek-aard niet beweegen.
Maar was uw herten-oog niet blind,

Gy

dwaaze, van dit lydcn
nietig mens beftryden;
Gy zaagt hier zelf dien waardften vrind,
Gods Zoon, uw' Heer en trouwen Koning,
Die arm en flecht op aarde kwam,
zaagt, o

Meer dan

En
IMoch

een

krankheen op zich nam.
geeft onkunde geen5 verfchooning.
Dat word ge in 't hoog gericht gewaar,
uwe

Wanncer ge, uw

heil in

JVlet angd: gezocht,
In 't

maar

ecuwig duifler

Gedoemd

,

wonden
niet gevonden,

zyne

droev

en naar,

ongeneesb're pynen,
Oneindig kermen zult en kwynen.
tot

Ge-
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Geneezing krygt de kranke met,
Die voor den arts onwaardig vlied.

Allc [dingcri] dan, die gy wilt dat uie mcnjcn zou*
den doen, daet gy hen ook alzo: want dat is dc fVct en
de Profeeten. Matth: VII. 12.
fVeent met den weenenden«Rom: XII. 15.

s6

Do W E R K E N
[Ik was] in de gcvangenis, en gy hcbt my nict
bczocht. Matth: XXV. 43.

J^eweegt

u niecs, o waerelds here,
Om Jezus, daar hy ligt in banden,
Gekneld aan voeten, en aan handen,
Te gaan bezoeken in zyn* fmerc?
Of wile ge u liefTfc in weelde baaden,
Ter plaatfe daar men fpringc en danft,
En zingt, en fpeelt, hct hoofd bekranft

JVIec roos, en palm, en mirrebladen;
Of daarmen alle zorg en leed
Door nieiuve cydingen en kluchten
En tydverdryven verr' doet vluchten,
O

Tcrvvyl men lekker drinkc en eet"?
ja, die kan u mecr behaagen,
Schoon dat gy dus \ verflaafd gemocd
In erger boejen vallen doet,

Als die

uw Heiland heefc te
draagen.
Waar wil, helaas, waar wil die heen!
Of vvaanc gy, da'c die niec zal hind'ren J
Om eens in vryheid met Gods kind'ren
Ter blyde heerlykheid te treen?
Dae 's wel het wit van Jezus lyden:
Maar hem alleen, die in zyn leed
Dicn Heer verzelt, is 't lot gerced
Van 'c zalig eindeloos verblyden.
Dus ftaac voor u, die Jezus naam
Hier dorfl: verfmaaden en verachtcn,

Hierna geen andcr deel te wachten,
Ais dat hy zich 00k uwer fchaam',
En u verwyze in helfe banden
Tot onherftelb're fhaad en fchanden.

Der ONBARMHERTIGHEID.

2f

Die

Jezus niet in banden dient9
Erkent by nitnmer voor zytf vriend.

Zo ivie z'tcb myns en myner ivoorden zalgefchaamd
bebben, diem zal de Zoon des menfen zicb fchaamcn,
xvanneer by komen zal in zyne hecrlykheid, en [in de

beerlykheidj des Voders, en der beilige Engeien. Luk:

28

De

VEROELOINO

dc ceuwigc t>yn: wnar de rechtvaardige in dat eeuwigc leveji. Matth: XXV. 46.

Dcczt zullen gaan in

dekt

uw*ned'righeid het goede, dat gy deed,

Rechtvaardig volk, gewoon u innerlyk te ontfermen,
Alsgy uw' naaften hoorde in droeve nooden kermen,
De Recbter kent uw* liefde, en achtze aan zich befteed.

Des doet hy uwe trouw het
En fchenkt voor't aardfe

rykfte loon behaalen,
brood, de vrucht van Edene

boom;
Voor aardfen

ftroom;
Voor 't aards

drank, 't genot van's Ievens vreugde-

verblyv, een' plaats in Vhemels goude

zaalen;

Voor 't aardfe

kleed,

een

ldeed

jefteit;

van

glans

en

Voor dienftbewys in ziekteen bandcn,'t vroolyk
En zoet gezelfchap van de zal'ge Hcmelingen
In 't vrye

Ma-

zingen

Salem, vol van pracht en heerlykheid.
Maar, onbarinbertige, die niets voor uwen Koning
Ten beften had, u maakt zyn' vloekftem, naar van
klank,
De knaaging tot uw' fftyz, de traanentot uw1
drank,
Den yfelyken poel des afgronds tot uw' wooning,
De dikke duifternis tot kleeding, die u dekt,
Daar booze geeften, die u eeuwig vergezellen,
Met duldelooze pyn u zonder einde kwellen,
En't eene wee gefta&g het and're wee verwekt.
O machtig onderfcheid, wat flelt gy klaar voor de
oogen,
Hoe waare broedermin, die, als de naaften
treurt,
Hem hulp bewyft, op't hoogft by Jezus word gekeurd ,
En de onmeedoogendheid'op 't aUerzwaarft
gewoogen!
Verheugtu, die uw' pligt volvoert met trouwe vlyt,
In't heug'lyk voorgezicht van't lot, u toebefchooren
Maar gy, die't zuchten der elendigen kunt hooren,
En (luit uw' herten toe, waakt eenmaal op, 'tis
tyd
Laat de overdenking van dit eind het middel
weezen,

Cm

u van

deeze kwaal

gelukkig te

geneezen.

der

Barmhertigheid

en

Onbarmhertigheid.
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Hoe veel 'er zyn9 de Rechter weet9
IVat elk, en loont naar dat

by deed.

Zalig zyn de barmhertige: want ben zal barmher¬
tigheid gefchieden. Matth: V. 7.
Eenoubarmhertigoordeel[zalgaan\ over den geenen ,
die geene barmhertigheid gedaan beeft: en de barmher¬
tigheid rocmt tegett hit oordeel. Jak; 11. 13.

SLOT-

SLOTZANG.
Op de Wyze van den

XXIVden pfalra.

o Jezus,uit 6zucht
getrouwe Heer,
weleer
Die

tot ons,

u,

Gevvaardigd hebt van 's hemels zaalen,
Op dat gy door uw' leer en dood
Ons redden zoud uit

alien nood,

Op aarde in laagheid neer te

daalen:

2.

Die, na 't volbrengen van dat werk,
Zyc opgefteegen boven 't zwerk,
Dear Engelen en Cherubynen,
Een talloos tal, voor uwen troon,

Vaders waardften Zoon,
diep ontzach en eer verfchynen:

Voor u, des

Met

O

O*

Het klaar bericht van uwe Item
Hceft ons, met woorden vol van klem,
Van 't wigtig hoofdpunt onderweezen,
Daar in 't gerichte boven al
Het groot verfchil op draajen zal
Van loon te hoopen, ftraf te vreezen.
4-

Gy leert
Als

aan

ons,
u

boe barmhertigheid,

zelv'

te

koft

geleid,

Ben prys van eeuvvig heil zal draagen;
Hoe

onbarmhertigheid, gcbaat,

Wyl

Wyl

ze

SLOTZANG.
in den naaften u verfmaad,

Verzinken zal in

naare

3r

plaagen.

5-

Ecn heilige angft en vreeze trefc
Otis here, vvanneer het die befefc:
Dae vocle en voed een ilerk verlangen,
Om 'c yfelyk veraerv ce ontgaan,
En in uw' gunft zo diep ee ftaan
Van 'c zalig erfdeel mee ce

oncvangen.

6.

Maar liefde

eot

Bekruipt

licht'lyk

zo

hec aardfe
ons

goed
gemoed,

En doet de ziel, daar ze aan een' kecen
Van id'le zorg gekluifterd ligc,
Het oefenen der licfdepligc
Te menigmaal, helaas! vergeeten.
Getrouwe Heiland flaa ons by.
Onctrek ons eens de flaaverny
Van de idelheen der booze waereld.
Doe ons bedenken, dat het al
Te niec gaan en

I

verdwynen zal,
hoe ryk bcpaercld.

Hoe fchoon in 'c oog,
Bcftraal ons duider
Met gians van uw

zielgezichc
doorluchtig licht,

Op dac wy mee verhelderde oogen
Gefladig, door de nevcls heen
Van kleinheid, in
Uw' hoogheid klaar

Wyl

uwe arme

ken

befchotiwen mogen.

I
Leer

3*

SLOTZANG.
9>

Leer ons geduurig wel bevroen,
Hoe groot het zy, u wel te doen;
U, die ons alles hebt gegeeven;

U, die om ons zo willig leed;
U, die aan ons zo veel befteedj
U, boven alles hoog verheven.
10:

Druk ons in 'c here, en in 't verftand,
Als met een ltiFc van diamant,
Het ftrydig eind, dat, op *t betrachten,
Of achteloos verzuim van pligt,
In uw ontzacchelyk gericht,
Maar eens voor al, ons ftaat ce wachten.
II.

Ontfteek hier door een' fterken gloed
Van waare liefde in ons gemoed,

Op dat

we ons hier getrouw bewyzen
In 's naaftens nooden; en hierna
Uw* dierb're gunfl: ons koom' te ftae,
Om u in *t eeuwig licht te pryzen.
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