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VOORREDEN.
Lieve Leezer:

it volk

genaakt

my met

hunnen

mond^ende eerd my met de lippen, maar
hun herte houd zich verre van my.
Deeze fpreuk van den Propheet Jezaias

pafl: wel, tot een opfchrift voor de poort
des ingangs van dit bloemtuintje der Ge»
zangen; tot een Les der vvaarfchouwing,
voor ons alien, die daar in
gaan , op dat
wy met ons zingen, en ophaalen van de
Heilige Naam des Heercn, niet onder
het getal der zulke mogten vervallen of
gereekent zyn.
Van de Hovelingen der Opperfte Majefteic weeten vvy,dat zy haaraangezichten bedekken
onder't uitroepen van het
drievoudige Heilig, ten minite dan, dat
vvy, in ons uitroepen des Gezangs voor
den altyd, en
overal-tegenwoordigen,
een
aandachtig en eerbiedig herte toebrengen. Wy,die wel van't vervallen gellaeht Adams zyn, maar, door genade,
5

A 3

we-

VOORREDEN.
weder geroepen, van het eeuwige Woord >
dat in den beginne by God was, en God was,
om ver engeld, en by de gemeenfchap der

Engelen toegevoegd te werden: want zo
utele hem aangenoomen hebben, dien beeft
by macht gegeeven kinder en Gods te war¬
den \naamelyk~] die in zynen naam gelooven. Op dat alzo ons Gezangzy een klein
ftaaltje en gering beginfel van den toeroep
der eere en des lofs, die wy eeuwig voor de
Heiligheid der Heiligheden hoopen voort
te brengen, in de zaamenfmelting van den
onophoudelyken ophef der liefelyke Engelfe Rroederfchap, by beurten; voor de
eeuwige, en eenige oorfpronkelyke Weibron van alle gehoor, die de ooren gemaakt heeft. Met het optellen van alle betninlykheid en wonder, geduurig vloejende uit die zelve ader, die zich zelven
,

noemd: Ik ben die ik ben.
Want behalven, of buiten dit; wat
zouw de vrucht van onze
uitgalming zyn?

anders, als een zaad, dat nevens alle
ledigheden, als kaf van den
Wind, door de lucht verftrooid werd; zo
mm het op zyn befte zyn, indien het niet
wat

&ndere idel of

VOORREDEN.

gevoegd wierd by de fchuld der bedrel
ging: Gy zult den Naam des HEEREN
uwes Gods met idelyk gebruiken. Ondertuflen bevinden wy het Gezang (daar reeds
het voortbrengen der woorden of't fpreemenfchen, zulk een groot weiider, oorfpronkelyk uit het eeuwig fpreer
kende woord is} als een bezonder uit-

ken des

fpruitfel der zelve wonderboom des fpraaks;
daar op een andere, en verhevener wyze,
een reden werd voortgebragt, dryvende ,
als door vleugelen van den grond des ge~
meenen fpreekens opgeheven, en zweevende; En indien het Jnftrument Xdc
ftemme) bekwaam is, tot een bezonder
beweegen en roeren des geraoeds; en dat
laat ons na denken, wat zulks in de Engelfe wereld dan zal zyn, en doen, daar
de ftof des Inftruraents,naamelyk.de gcfteltheid des voortbrengers, fyn en edel
zal zyn en de lucht des reinen Elements
zuiver, fubtiel en Hemels geeftelyk is!
hoc dat zelve boven onze zinnen en gedachten, den Geeft der zalige zal beroe?

ren,

liefde

vervoeren, en
van

doen fmelten in de
beminde

het eeuwige Een, de
A 4

van

VOORREDEN,
alien:

Gelyk 'er dan in deeze tegenwoordige zichtbaare gefcbapenheid veele
vingeren zyn, die ons voortwyzen, van
deeze tot de eeuwige onzienelyke, doch
zelfftandige wereld, het vafte wezen van
alle deeze zichtbaare fchaduwen; zo laat
dit voorwerp des Gezangs ons ook een
van die zelve zyn, op dat
wy het koor
der idelheid deezer wereld, welks gezang
verachtelyk, belachelyk en verfmaadelyk
is, den rug keerende, ons hertelyk zoeken te bevlytigen
om toegevoegd en
van

,

aangenoomen te mogen werden in het
Koor der eere Gods, beftaande uit alle
gelukzalige, en alzo met het koor der on-

zalige, in de eeuwige duiibernis niet kohuilen, te gieren en te galpen. Hier
toe helpe ons alien den
Alierhoogften,

men te

Amen.
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Het is niet dac het fchynt.

Welker

vcrflerfel zy, niet'tgeen uiterlyk is, [bcftaan-

de\ in het vlechtcn des hairs, en omhangen van goud,
of van kleedcren aan te trekkcn: Maar de verborgcn
menfch des hertsn , in het onvcrderfclyk [verfeerfcl]
tens

zachtmoedigen

God.

i

en

flillen geejl, die kojlelyk is voor

Pctrus 111: 3, 4.

"
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STICHTELYKE

GEZANGEN.
Van 't

Menfchelyk Sieraad.

Toon? Tot

Ryflel in't vergulde Rad.

wormpjen Adams kind,
Nlfierlyk

een vroetend
Ai zyc gy
overtoogen,
Met pracht en praal die 't vvormpje fpind,
Tot lufl: van wereldlyke oogen,
Daar 't aardsgezinde hert op ziet,

Gy

zyt

den rechten Engel niet.
2.

Beziet uw Adams vlees en bloed,
Of't Engels is, van glans en luifter,
Of beter als des beed'laars doet,

Wy zien *t niet fchynen in het duifter,
Beziet dan dieper in uw hart,
Miflchien is 'c haat'lyk, vuil en fwart.
3*
Wild gy een rechten Engel zyn,
Voor 'c eeuwig Oog en zyne vrinden,
Zo neemt hec weezen voor den fchyn,
Dat kond gy by geen dieren vinden,
Maar gaat tot God met uw' gemoed,

Dat hy u kleed met
♦

hemels goed.

Al

e

Zedelyke

en

Stichtelyke
4.

A1 is het wormpje hier verfierr,
En met aanzienlykheid omhangen,
h Is van der aarden en 'c gediert,

Zyn edeldom

en

duurt niec lange,

En als de dood het leven fluit,
Trekc hy den aardfen Engel uic.
5Daar leid een ouden kouden romp,
Van alle minnelykheid ontflagen,
Een weinig ftof, een aarden klomp,
Om na het duifter graf te draagen,
En d'arme ziel, ontkleed, ontlyfd,
Wie ziec haar na waar dat zy blyft.
6.

Heel anders is het met de geen,
Die fchim en fchaduwen verachten,
En achten 't niet wat achtbaar fcheen,
Om na het waare goed te trachten,
Want als de dood haar draad affnyd,
Dan worden zy den beed'laar qnyt.

.7*

Gelyk
Na dac

een

flang die 't veld bekruipt,

men

ons

Voorzichtig door

weet voor

te

zeggen,

fluipc,
daar leggen;

een engte

En laat zyn oude huit
Zo gaat den vroomen door den dood,
En word van \ oude kleed ontbloot.

Daar-

GEZANGEN.
8.

Daarom, 6 menfcben, wat gy doer,
Wild hier geen Engeldom verkiezen,
Maar word verengelc van gemoed,
Zo zulc gy geen fieraad verliezen,
Maar als eens anders
Zal 't uvve recht in x

moet

vergaan,

bloeijen ftaan.

9Wat anders zal die fchoonheid zyn,
Als iets van buiren om ce leenen,
Daar 't Hemels-beeld als kriftallyn,
Met glans van God'lyk licht doorfcheenen,
Zal ftaan tot Koning ingehuld,
Met alle deugd en vreagd vervuld.
10.

Godt beeft de eeuw'ge groote ziel
Tot rykdom en fieraad gefchapen ,
Maar wyl 't gemoed van God verviel,
Verbied hy ons 't onwys vergaapen
Aan 't vluchtig wezen dezer tyd,
En nood ons weer ter eeuwigheid.
11.

Gelyk men aan bet voorbeeld ziet,
Koning Chriflus, onzen Heerey
Zyn ryk was van dees wereld niet,
Gelyk hy ons dan quam te leeren,

Van

Hoe dat men 't al verlaaten moet,
Om \ allerhoogit' en eeuwig goed.

3
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12.

Hy heefc

becer goed,

voor ons een

Als deze aardfe beuzelingen;
En 't koften hem zyn heilig

bloed,

Op dat wy doch dat goed ontfingen,
Daar hy de waarde ziel toe fchiep,
En na den afval wedr toe riep.
3Dies laat u raaden wie gy zyt,
Van 'c woord des Vaders, ons gegeevert,
Daar God ais menfch, in dezen tyd,
*

Verkondigt heeft het eeuwig leven,
En fprak met ons van mond tot mond
van zyn nieuw Verbond.
J4*
Voorheene was 'er veel geleert,

By't maaken

Door

Afgezanten en Propheecen,
Op dat de menfch dech wierd bekeerd
En't pad na't eeuwig heil zouw weeten;
Tot dat men 't uit de mond vernam,
Van God die zelfs op aarden quam.
15-

Daarom, 6 waardig menfchen kind,
Wild zulk een grooten heil betrachten,
En wezen langer niet zo blind,
Om 's Heeren goedheid te verachten,
Die

u

Op dat

een

u

voile

niet

maat

wat

aanbied,

quaads gefchied.

GEZANGEN.
1<5.

Gedenkt die groote wigtigheid,
Dac God op aard' als raenfch gevonden,
Ons zelver alles heeft gezeid,
Als vriend toe vriend met eigen
Wie is 'er wys en welbedachc,

Die

geef

op

monden.

zulk een voordeel acht.
17.

Zo heefc die heil'ge mond gezegd,
Dat alle die zyn woorden hoorden,
En niec en deeden, bouwden flecht,

Op 'c zand dat weer en wind verftoorden
En na zyn Heil'ge mond befloot,
Den val van dat gebonw was groot.
18.
Maar die de woorden zyner mond ,
Zouw tot zyn eeuwig heil betrachten
Die bouwden op een vaften grond,
En had geen ondergang te wachten.
6 Wysheid Gods behoed ons hert,

t

Op dat het wys bevonden werd.
19.
Wei aan dan Menfchen wie gy zyt,
Ontrekt de wereid al uw' zinnen,
Om't noem'loos fchoon der eeuwig'neid,
In plaats van ydelheid te winnen;
Verzuim den tyd uws levens niec,

Terwyl

u

God

zyn

Liefde bied.

Zedelyke

6

en

Stichtelyk®

20.

A1

wat

het aardfe oog

befchouwd,

Zal ons ontzinken en ontvluchteri,
IVlaar die op Chriftus Jezus bouwd,
Behoefd daar over niet te zuchten,

Zyn fondament leid diep en vaft,
verrafh

Dat hem het onwe&r niet
21.

Hy heefc gegraaven en gezocht,
Den Rotsileen van 't onzichtbaar wezen,
En daar zyn fondament gebrogt,
Dies zal zyn bouwkunfl: zyn gepreezen,
Terwyl z' in eeuwigheid beftaat,
verbryzeld en vergaat.

Als 'c aards

22-

Laat dan de Paarel dezer tyd,
Om 't waare paareltje te vinden,
Waar van de wysheid heeft gezeid,
En wilt u 't zoeken onderwinden,
Dat

paareltjen is 't alles waard,
bemind op dezer aard.

Dat gy

2.3-

Ontfchuldigd

u niet wat gy doet,
niet mogte beuren,

Als of het u
Die maaltyd is een eeuwig goed,
Verzuim dat niet om flechce lcuren,
Noch Os, noch akker, wyf of kind,
Moet voor die maaltvd zyn bemind.

My

GEZANGEN-

7

H

tty is den gfooten Akker-fchae*
Die u de wysheid heeft geweezert *
Op dat gy eeuwig goed bezat,
Van d'allerhoogften aangepreezem

Vat aan,
Geboden

o

ziel, dat waarde bod*

van

den grooten

Godt.

*5Vaar been dan wereld met uw
De wyzen willen u verlaaten,

fchyttj

Om eeuwig fchoon en ryk te zyn *
Ver boven aardfe paal en maaten.

Vaar heen, 6 Wereld, die

Gy

zyt

het

waare wezen

men

ZieC*

nier.

26.

A God

verengclt

onzen

Geeit,

Dan krygt zy weer het rechte fchoone*
Zo zy voor dezen is geweeft,
Een Tempel daar gy in wild Woone.

Vaar heen,

o fchoonheid die men ziet*
Gy maakt den rechten Engel niet.

ft

B
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9

MORGEN-GEZANG*
Toon: Pfalm

yn Ziele looft den Heere,
Die hec aangenaame lichc,
Over ons dx>et wederkeeren,
En zyn wond'rcn voor 't gezichc*
Wond'ren die met een akkoord,
Ons cot haarem oorfprong noode,

Zynde 'c albevattend woord,
Jezus, \ eenig kind van Gode*

Jczus, morgenfter in 5c dagen*
Zon des levens, eeuwig lichc,
Glans van 's Vaders welbehaagen,
Zaligmaakend aangezichc:
Weed gy onzer zielen dag,
In het oog der vade hoope,
Dat zy in 't Geloove mag,
Deze levensdag doorloope.
op \ wezen aller goeden*
Hoe verhelderd gy den dag!
Toe een laafenis en voeden,
Van hec Godbegeerig ach!
Want gelyk men 'c deeds bevond,
B a

Hoop'

Hog

*o

Zed elyre

en

Stichtelykb

Hoe hec duifter wierd verdreeven,
Door de lichte morgenftond,
Zo verwacht men \ eeuwig leven.
4-

't

Eeuwig leven, zonder ende,

fchemering,
en kende,
Daar de Zon nooit onder ging:
Aller-aangenaamfte hoop ,
Op dien oorfprong aller dagen ♦
Hoe verfterkt gy onzen loop,
Wyl wy zulk ecn kroon bejaagen.
Daar

men

nacht noch

Wolk, noch fchaduw ooic

5-

Gy dan Vader aller lichtcn,
Die ons weder 't licht vergunt,
Trek ons innerlyk gezichte,
Tot der lichten middehpunt.
Dat is Jezus 't herte Gods;
Steeds van eeuwigheid gebooren;
Die zy 00k het dcel myns lots,
Als des Vaders uitverkooren.
6.

Uitverkooren

myn leven,
myn Robyn,
Rood als bloed aan my gegeeven
Tot ecn eeuvv'ge levens lchyn,
van

Jezus Chriftus,

•

Dryft de dikke duiftemis
tegenwoordig vveezen,

Van het

CEZANGEN.
Dat

een

11

nacht der zielen is.

Eeuwig licht verdryfc

gy

dezen.

7-

Dryfc

met u

Damp

en

genade-ftraalen,
nevel alier zucht,

Die in 't vlees haar voedfel haalen
Uic der zielen open luchc.
Hoed ons leven dezen dag,
Van de quaalen die ons dreige,
Dat de zucht des herten, (ach!)
Zich geduurig cot u neige.
8.
Tot u neigen met verzuchten,
Is het uicgeftrooide zaad,
Tot een oogft van fchoonc vruchten,
En een overvoile maat.

Ja

gy

Bron

en

Wy]
Om

zelver
u

met

zyt het brood,
oorzaak aller goeden,

Heil'gen Geeft ons nood^
God'lyk brood te voeden.
9-

WeeG dan

daag'lyks onze fpyze,
God, in Jezus, eeuwig goed,
Dat wy doch met alle wyze,

Due

Ecten van uw vlees en bloed,
En ons herte zo gelooft,
Dac wy eeuwig niec en fterven,
Schoon de Dood die leven roofc,
IVlaar een bcter leven erven.
B 3 '
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io.

Heere, die uw Zon laat komen
Over 'c menfchelyk geflachc,
Weeft gy \ licht op alie vroomen,

En

verdryft haar naare nacht:

Uwe Kerk

en

Heiligdom,
waarde,
verfpreid al-om,

In uw' gunll: en hooge
Hier

en

daar

Op den ommekryts der aarde.
TWEEDE

MORGEN-GEZANG.
Toon: Helaas Klemeen ik zag

uw'

oogen.

Den klaaren dag is weer verfcheenen,
En 't zwart, der nacht
In't helder licht, verborgen, als verdweenen
Zo werd ook verwacht,
Den ondergang der duifternifl'en>
In het vlees en bloed,
Die't

uitgeftrekt gemoed,

9t Aanichouwen noch doet mifTen,
Van bet hoogfte goed,
%

Wat's dan den dag van ons verlangen?
Wiens

vriend'lyk licht,

GEZANGEN.
Men

1,3

hert'lyk hoopt, in't zielen-oog t'ontfangen,

En in 't Aangezicht?
Dat is het eeuwigduurend
vloeijen,
Daar het eeuwig Een,
Van eeuwigheid verfcheen 7
In't Majefteitfe
gloeijen,
Door het duilter lieen.
3-

6 Schoone dag, van't
eeuwig (Iraalen,
Die nooit begon!
Wie kan de lof, van uw waardy verhaalen?
0 Alwaarde Zon!
Die d'eeuwigheid, van maat noch paalen7
Met uw glans vervuld,
En eeuwig vullen zult,
En 't Hemels zegepraalen
Met cieraazi huld.
4-

Gelyk als hier het zaad der aarde,
In geeft en licht,
Van deze Zon, altyd zyn wond-ren baarde,
Voor ons aangezicht,
Zo opend zich, uit's Vaders krachten.
In des Hemels dag 7
Dat fchoone wonder ach!
Bereikt met gccn gedachten,
lloe men denken mag.
B 4

5.

Wcl

14

Zedelyke en Stichtelyke
5-

beminde Speelgenooten,
Die luftig zyt,
Na *t Heilig licht, daar't licht uit is
Hier in deze tyd:
Als *t donker luchjen is verdreevcn,
Wei

aan

gevlooten,

Van het wee, en ach!
Pat voor het uitzien lag,
Dan zal men eeuwig leeven
In dien fchoenen dag,
6.

Dat is den dag, die wy verwachten,

tyd,

ftryd,

en

Der donkerheid, van kommerlyke nachten,
Pie in eeuwigheid,
Ons niet meer zullen overdekken,
Want die hep'ge
Der lichten Wei

Kan nooit
Pie zyn

een

Zon,
en

Bron,

wolk betrekken,

glans verwon,
7•

Daar- sullen d'oogen eeuwig weiden,
In't

Geen't

Heilig fchoon,
wezen

is,

In Gads licht

van

deze fchaduw-tyden,

ten toon.

Daar zal de reuk haar luft verzaade,
In het Roozendal
Daar \ eeuwig bloeijen zal,
Nooit

GEZANGEN.
Nooit aangeroerd van
Of quaad' overval.

15

fchaade,

3.

Met hoop, op dezen dag beflooten,
In't zuchtend hert,
Is

nu

alre§,

zo

menig dag vervlooten,

In't verfchiet

zo vert:

Wat gift'rcn was is nu verdweenen.
En wat heden zy,
Gaat daad'lyk 00k
Zo vluchtig gaan wy

Tot des

voorby:
heenen,

Hemelrey.
9-

*t

Zy dat

Gaat

wy ftil zyn
De groote reis,

ftaadig

of

ons roeren,

voort, ora ons tot

God te voeren,

In het

Paradys:
0 Groot geluk der welbedachten »
Die vart dag, op dag.
Met zucht, van och, en ach!
Die fchoonfte dag verwachten,
Die nooit oog

bezag,
io,

Maar die op aard' heeft zyn
In 't geen men ziet,
Word door de tyd,
Van zyn zoet

En al zyn welzyn en

behaagen,

geftadig wech gedraagen*
geniet:

aanfchouwen,
B5

Al

Zedelyke

16

en

S

ti c fftel yke

A1 behield

hy *t graag,
Ontglyd hem doch geftaag,
Hy kan het nict behouwen,
Daarom zit het laag.
ii.

Wat mag den aardworm zich vernoegen,
Aan't minfte deel,
Daar d'oorfprong, hem zo ryk'lyk toe vvil voegen*
Het groot en het -veel:
Zo

fchept de dorft uit vnile gooten-.
Van vermengelt Zand,
Met d'aardsgezinde hand,
Daar drank mogt zyn genooten,
In het Heilig Land.
ie.

Maar die zyn dorft tot God
Gaat flechts voorby,

verklaarde,

Den weelden Beek, vermengd met ftof der
Tot hy zalig zy,
Aan d'eeuw'ge oorfprong, aller dingen,
Als een fpring-fontein,
Van Melk en zoete vvyn,
Uit wien de dropjes gingen
Die op aardcn zyn.

I3*

dan lieve reisgenooten,
Die't groote goed,
Van deze hoop hebt in de kas befloten,

Wei

aan

aarde,

GEZANGEN.

i7

Van het waard gemoed:
Laat ons maar uitzien met de wyzen,
A1 van dag tot dag,
Tot d'een na d'ander mag,
Die fchoone dag zien reizen,
Na al't wee en ach.

D

R

E

D

E

MORGEN-GEZANG.
Toon; Het beft op

aard is een geruft gemoed.

Gi»

eloofd zy God, dat ik den klaaren dag
Op nieuws aanfchouw, en tyd genieten mag,
Om 't Eeuwig Licht, te zoeken en t'ontmoeten,
Door eenen weg van waar berouvv en boeten,
Een opendoen van 't toegcfloten Hcrt,

jt>p dat het vol, van

't licht des levens werd.
2.

Onnoem'lyk Een, van alle
Die 't Licht des

Eeuwigheid,

lichts, en't Oog der oogen zyt,

En ons uit gunft die beiden hebt gegeeven,
Als een geichcnk, in 7t tegenvvoordig 'leeven;
Geef ons doch ook, een Oog in ons gemoed,
En

fchynt daar in met Licht van \

Eeuwig goed.

3*
Wat is de menfch,

die 't dag-licht niet en zict!

Het zichtbaar Al, is hem,

als wall 'er niet:

Zo»

18
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en

Zo, desgelyks de geeltelyke blinde,
Schoon dat hy veel, en alles waand te vinde;
Wat vind hy doch, die zynen God niet vind

hert is dubbeld blind.

A1 ziet zyn oog, zyn

4-

Ziel na zucht
my, de duiiPre lucht,
Daar't booze woond, als in zyn hoi verfchoolen
Die't leven liefft, in 't donker om doet doolen
En in zyn nefl: zich als een Vyand vveerd,
o

God, myn Licht, daar myne

U Itraal

verdryf, uit

Nu dat de zucht, hct

God'lyk licht begeerd.

5Want in het Licht, o
Word hy ontdekt, te

lieffelyke God,
fchanden en tot fpot,
Die Vyand is, van U, en alle Vroomen,
Die uit zyn fpoor, tot U beftaan te komen.
Onkunde Gods, is hem een fterke Veil,
Maar Wysheids-ftraal,verdryfthem uit zyn neft
6.

6

Dageraad, die met Uw rechter hand,
Ons weer begroet, met zulk een waardig pand,
Van levens-tyd, om ons tot God te keeren,
Op dat men wind, meer als men kan begeercn!
Gy moet niet weer in uwe kamer gaan,
Eer ik daar mee, myn voordeel heb gedaan.
7.

6 Mor

GEZANGEN.
7-

6 Morgenftond * die
Bat vvy noch ftaan,

ons tot
voor

blydfchap licht,

Godes aangezicht,

En niet onryp, door hem
zyn afgefneeden,
Uit zyne gunft, van boven, na
beneden,
Maar ftaan noch fchoon, om door
oprechte zucht,
Te vverden tot een
rype en

goede vrucht:

8,
Voorheene quam en ging gy weder heen,

Tervvyl Uw ftraal ons vruchteloos befcheen;
Wy waaren als den diftel op den velde,
Om dat wy 't hert nict op onze
oorfprong ftelde,
In \ fchoon bezit van
zyn verguride Tyd,
zo het Heil der
dagen quyt.

En raakten

9Maar

God in eeuwigheid gedankt,
Die ons
tyd dus verre heeft verlangd,
Dat wy't verzuim der koftelyke dagen
nu

zy
den

Herhaalen, door het doen van zyn behaagem
6 Groote Schat! van God vcrgunde Tyd,
Die ons een boom, met guide vruchten zyt!
10.

Geleid

ons

Door dezen

dan,

dag

aan uvve

hand gevat,

't vroome levens pad,
't Werclds-fpoor bezydcn,
op

De doolingen van
Om alle lchaade aan

onze ziel te myden,
dag van klaare Hemel-fchyn,
Daar't Eeuwig Dag, cn niet meer Nacht zal zyn.

Tot in den

III.

so

Zedelyke en Sttchtelyk®
I H.

Dac tele al af«

hebt mytie dagen een handbreet gejicld, en nip
leeftydis ah niets voor u.;immers is een idermenfeh,
[hoc\ vafl by float, enkel idelheid. Pfaliji XXXIX; 6.
De menfeh is de idelheid gelyk: zyne dagen zyn ah
een voorbygaande fchadim. Pfalm CXLIV: 4.
Zie, gy

tie

AVOND-

G E Z A N G E N.

s.r

AV OND-GEZ ANG.
Toon: Amarilli mia bella.
i.

V^yiet

ons leven is heenen,
Met dezen dag, en alle and're dagen,
Die wy op aarde zagen,
Gelyk een droom, en n'evel-wolk verdweene.
De Zueht in God alleene,
Gaat rtiet verlooren, maar blyft voor ons behouwen
Eeuvvig wezen, eeuwig wezen, eeuwig wezen ons

betrouwen.

o#

Allcrlioogfte

gepreczen,
Bedekt ons doch, met lchaduw uwer zegen,
Daar wy in ilaap gelegen
Behouden zyn, door uw alvvezend wezen,
Ora voor geen quaad te vreezen,
En uit genade, daar wy't gevaar ontraaken,
In uw liefcle, in uw licklc, in uw liefde weer o'ntwaaken.

3*

Vluchtig, vlucbtig is 't leven,
Gelyk den dag van heden nu vervlooten,
A1 't voor^ge heeft bedooten,
Zo zal de dood, nu aan zyn perk gedreeven,
Ons laatfte dagjc geeven;
Doch hoe gelukkig, zo wy uit deze banden
Zalig vallen, zalig vallen, zalig vallen in Gods ban?

Zedelyke en StichtelykB

sft

4-

Ach myn

ziele,

myn

ziele!

Gy ziet dan klaar het niet der aardfe dingen.
In uw befpjegelingen,
Daar ilant en ltaat u voor de oogen hide,
De wezens die haart viele:
Het vaar dan heene, uit onzen geeft verfchoovert ;
Eeuwig, eeuwig, eeuwig, eeuwig, eeuvvig, eeuwig

dryft ons boven.
5*
Tezils Chriftus, beminde,
Leid ons dan voorts, by uw genadighedert,
Op't fpoor van uwe treden,
Op dat wy doch den weg des levens Vinde,
En

ons aan u

verbinde.

Dat uwe woovden, der waarlieid, in ons blyven,
En voor eeuwig, en voor eeuvvig, en voor eeuwig,

vaft beklyven.
6.
*t Smalle wegje der vroomen,
Daar't eeuwig woord ons zalig van Het hoofen,
Is beter uitverkooren,
Als met de red, van 1t algemeen te ftroomen,
Daar't fmal na't breed zal komen.
o Zielen hoeder, behoed ons voor dat quaade,
In uw wysheid, in uw wysheid, in uw wysheid en

genade.

7-

Eeuwig leven

van

vreugde,

Hoe nood gy ons met uwe deuren open,
Om

welgemocd te loopcn,

Langs't i.cilig fpoor van t fmalle pad der deugde,
Ter cindelooze jeugde.
-

Om

G E Z A N G E N.
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Om nooit te vallen in oudheid en verderven,
En voor eeuwig, en voor eeuwig, en voor
eeuwig
niet te fterven.
8.

Hoe gelukldg, o Menfchen!
Waar uwen that, zo gy't geluk woud achteri*
En hertelyk betrachten;
Wyl alle heil, en meer als gy kund wenfen,

Ver boven uw
Uw levens wortel

Met

gedachten,
van

God vverd aangebooden,

vriend'lyk, met een vriend'lyk,
vriend'lyk nooden.
een

met een

9-

Laat dan

de

dingen *
gemoed Van't hoogrte goed onthouweri*
vaaren

Die uw
Want't zal u namaals rouwen,
Als u, om iets, dat niets is en geringe,
Zo grooten goed ontgingc.
Nu mag't u beuren, nu is 't uw tyd van zaaijen,
Om dat eeuwig, om dat eeuwig, 0111 dat eeuwig goed
te

maaijen.

lo.

6 Myn Jefus! myn Koning!
Geleid my voorts door myne levens dageri,
Na 't Heilig welbehaagen,
Tot dat ik kom, van hier in uwe wooning,
En al uw heils betooning.
Laat ik tcrwylen my in uw licht yerluften,
En in fchaduw, en in fchaduw, en in fchaduw vai!
u

riUten.

C

TWEE-

24

Zedelyke en Stichtelyke
T W E E D E

AVOND-GEZANG.
Toon:

Gelyk als de beekjes vloeijen met een
ftantvafte vloed.

dagen,
T*
d'Arend
de lucht,
ot

hier

toe

zyn onze

Als
door
Met alle welbehaagen,
Van haar geplukte vrucht,
Die zy ons hebben gedraagen

Vervloogen

en

,

wech gevlucht.
2.

Zo zal 't ook eindeling vveezen,
Met al de levenscyd,

Gelyk het

was voor dezen,
Dies zyn wy zeer verblvd,
Dat in ons nu is verreezen
't Begeeren der Zaligheid.
o

Want ach! wat zouw het ons baaten
Dat wy om 't quaad flak vleis,
(Daar wy gevangen zaten,)

Zyn dierelyken eis,

Zo fchand'lyk hadden verlaaten,
Die waardige Zielen prys?
4.

%

Is

GEZANGEtf.
4.

h veelen dat over gekomen*
Van zulks te laat ce zien,

*c Werd dan in ache genomen*
Om 't zelve quaad t'ontvli§n7
En met haar niec heen te ftrooraeri
A1

gingen

wy

00k allien.
5*

*e Is beter zyn voet te ilelleii

Op 'c fpoor van eenzaamheid,
Als met veel fpeel-gezellen,
Den weg die luftig leid,
Te wandelen na der hellen
Daar 'e na-bferouw eeuwig byt*
6.

De Wysheid heeft and're oogen
Als 't Vee, dat graait en weid,
Steeds voor zieh nefr geboogen,
Tot haar het Moordmies fnyd,

Verftandigheid heeft na 't hooge
Zyn.herte Heeds uicgebrekL
7*

Nu zullen wy we6r gaan
In 't voorbeeld van het
Om weder te herhaalen,
Het leven dat God gaf'
C 2

daaleti^
graf,

Zedelyke

a6

en

Stichtelyke

Dat duurt zo tot aan zyn paalen,
Dan fcheid de Ziele daar af.
8.

Dan zal het Lichaam gaan

flaapen,

Tot aan den jongften Dag,
Maar 't Zieltje Manna raapen,
Tot zy dien Morgen zag,
Dat alle graven weer gaapen,
En 't Lichaam verryzen mag,
9-

Dan zal 't zich wederom paaren,
Wat in den dood zich fcheid,
En groote blydfchap baaren,
Tot in der

Daarom,
Al

o

wat u

Eeuwighcid;

menfchen laat
van

vaaren

God verleid.
10.

Schut gy
o

Die

dan alle de Pylen,
Hoogfte Majeileit,
ftadig op ons eilen,

Gefchooten door de Nyd,
Van onder de Helfche ileilen,
Een donker der Eeuwigheid.

GEZANGEN.

Van't

ondoorgrondelyk

Toon:

o
V-/nemdig

wezen

Ay fchoone Nimph aanziet
machtig Koning.

goed,

van

a;

Gods.
een

1

niemant ooit volpreezen,

o Wonderwezen ach!
Gy dieplte grond, fontein van alle wezcn,
in wien ik eeuwig lag:
Baard in
myn ziel, uit uwe diepfte krachten,
Uw'
_

De Bron

hert, uw' licht, uvv' waarde Zoon,

al het eeuwig
Zo zoet, zo zachte.
van

fchoon,

i.

Oneindig licht,

te gronde noch te meeten,
Licht der Majelteit!
Geeft myne ziel te drinken, en te eeten,
Van uwe wezentheid:
Zo groeid dat Beeld, dat Hemels is, en fchoone,
o

Een

Gelyk't in Adam is geweeft,
Tempel, daar het uwen geelt
In luft

te woone.

3-

Myn ziel is vuur, o God, myn uitverkooren,
Myn zielen-vuur dat fchreid
Na 't water, dat zo lieflyk word gebooren,
In't licht der Majefteit:
Gelyk den dauw, zo fchoon in't morgenroode,
Dat is het kriftallyne meer,
Het water daar gy fchoonfte Heer,
Ons

zo

op

noode.
C 3

IV. Om

ZlDEtYKE en

Stichtelykb

IV.

Om

een

beter.

J)eeze alle zyn in bet geloof geftorven, de belofto
ftiet verkreegcn bebbende, inaar hebben dezelve van
verre gezienen geloofd, en omhehdy en hebben belee■»
den dat zy gaihn en vreemdelingen op
Hebr, ft; 13.

m<

der aardc vjaa-

Vrecm-

GEZANGEN.

4J

Vreemdelingen, In
Toon: Uit liefde komt groot lyden.
Of: Ik

T
I n

ging

op eenen morgem

1

vreemd'lingfchap gebooren,

Gequeekt en opgevoed,
Quam ons gemoed te vooren,
Een land van eeuwig goed:
Dies maakten wy ons op de
Om 't zelve na te fpooren,
Ons gantfe. leven lang.

gang,

i.

Dus

gaande onderwegen,
Quam nu en dan ons by,

Een Pel'grim zo genegen,
En zo gezind, als wy,
Dat niaakte zoete maatfchappy,
Om 'c land van voile zegen,
Te zoeken, zy aan zy.
S*
komt van 'c Noorden,
Den ander komt van 't Zuyd,
Van allcrhande Oorden,
't Geboorte Landfchap uit,

Den

eenen

Als

vreemdeling

van

vriend

en

maagd,

Wyl hem, met ons, bekoorde
Het land, dat ons behaagd.
C 4

4.

Als

Zedelyke en StichtElyke

$9

4•

Als uic een net

ontvlooden,

Verheugd zich haaren Geeft,
Als blyde

Gaft-genooden,

Op zulk een hoogen Feeft;
Terwyl de wereld fchimpig lacht,
Maar zy verachten 't fnoode,
Als 'c droomen van

een

nacht,

5-

Om een, die zy beminnen,
Beminnen zy malkaer,

Jn hoop van t'overwinnen,
Al

prykel en gevaar,
eeuwigduurend Jubeljaar,
Alreede te beginnen,
Pat eeuwig duurd hier naar.
En 't

6.

Dus

gaande met malkander,

Door 'c land van deezen tyd,
Vertelc den een den ander,

Van zyn
Van

gelegentheid}

waar

Op bergen,

hy quam, en hoe't hem ging,
en in dalen,

Zo vreemd

en

zonderling,
7'

Zy trooften zich te zaamen,
Hoe 't wegje kort zal zyn,
Gelyk zy wel vernaamen,
Zo klaar

voor

oogen-fchyn;
Van

GEZANGEN.
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Van haar, die in een korten tyd,
Het aards gezicht ontquamen,
Ver weg, in d'eeuwigheid.
8.

Laat

ons noch eensjes
zingen,
Van die gefcheiden zyn,

Die eertyds met ons gingen,

Door 'c Land van deez woeftyn:
Want immers zyn zy ons niet dood,
Maar na 't genot der dingen,

Waar

toe

wy zyn

genood.
9-

6

Zalig heenen fcheiden,
Van menig jonge fpruic,
Of gy uw levens tyden,
Met vreugd, jaar in , jaar uit,
In idelheid had doorgebragt,
Nil

was

't al

aan een

Als *t droomen

zyde,
nacht.

eener

10.

Maar

nu zyt gy gepreezen,
Als wys en wel bedacht,
Dewyl gy 't waare wezen
Voor 't fchyngoed hebt geacht,
Hoe heug'lyk is der vroomen

dood!

In 't heugen weer verreezen,
0 Heil wat zyt gy groot.

Cj

II-Zy

Zedelyke en Stichtelyke
11.

zyn voor onze zintien,
Als een bewaarden fchac,

Zy

By hem, die wy beminnen,
Die haar gemoed aanbad.
Een fchat, die wy na deezen

tyd,

Noch hoopen t'ovcrwinnen,
Toe vreugd' in eeuwigheid.
12.

Gezaligd

moet gy weezen,
Die voor ons heenen ginkt
In fchoonder dag verreezen,
Die uic Gods wezen blinkt,
Vaar eeuwig wel, wy volgen na,
Op dat wy t'zaamen zingen,
Dat fchoon Haleluja.
13-

Haleluja, den Heere,
Den

Vader,

en

den Zoon,

En Heil'gen Geeft, ter eeren,
Den Goddelyken Troon;

Haleluja,

met

Die in Gods
Zo fchoon

al de geen,

Ryk verkeeren,
en

ongemeen.
14.

Wel

GEZANGEN.

Wei aan dan reis-gezellen,
Wei aan he'ot goede moed,
wy malkaer vertellen,
Van 't eindelooze goed,
Daar onze reis zo fneedig

Wyl

Dat ons geen
IViaar God

fpoed,
onlull quelle,
ons fpoor behoed.
15.

Noch

weinig dagen,

niaar een

hier,
welbehaagen.

Dan fcheiden wy van

I^a 'c Land

van

En laaten \ oude dier.
Wei aan, wcl aan het is maar
Dat onzc wcg van plaagen,

Zo fchoon

ge-eindigd word.
16.

Jefus! hoog verheeven,
Gy hebt het ons beloofd,
Dat hy zoud eeuwig leeven,

o

Die in u hceft
In u, 6 God,
v

Brood,

van

geloofc:

gelooven wy,
God gegeeven,

Zet ons Heeds

voedfel by.

korc,

Zedelyke

34

en

Stichtelyice

De HE MEL-RE IS.
Toon: Hoe dus bedroefd Leeuwerk.

y gaan na Vreden-ryk,
Een land zo fchoon
gelegen.
Dat nieuvvers heeft gelyk,
Vervuld met alle zegen.

Gepreezen zyn de wegen,
Tot zulk een heil geweft,
Dat fchoon mag zyn
verkreegen,
Van al die ftaan na 't belt.
2.
o

Reisgenooten ach!

Waar is de tyd van
Zo vvy een ider

heden,
dag,

Gelyken by een fchreede,
Zo doen wy wyde
treeden,
Van hier na
d'eeuwigheid.
Na 't land van
vreugd en vrede,
De vroomen
toegezeid,
3-

Hoe kort ons
tydjen af,
Wat zyn wy veel voor dezen
Gedaald in flaapens graf,
En wederom verreezen:
Gods goedheid nooit
volpreezen,
Die doe ons
eindcling,
Ont-

GEZANGEN.
Ontwaaken in dac weezen,
Daar 't lichc nooit

35

onderging.

4*

6 Dag* die nooit verdwynd!
6 Dag van welbehaagen!
Die van Gods aanzicht fchynd,
Fontein van alle dagen;
Zouw ons gemoed niet jaagen,
Om na deez levens nacht,
En alle duiftere vlaagen,
Te woonen in uw kracht?
5-

Gy

groote Majefteit,
En Heere der Heirfcharen,
Die ons in dezen tyd,
Van Eng'len laat bewaaren,
Voor prykel en gevaaren,
Houd gy der zielen wacht,
Tot haar die dag zal klaaren,
Daar zy na zucht en tracht.
6.

-

Out'

Ach alderfchoonfte dag,
Van eeuwigheid gefcheenen,
Die nooit beginfel zag,
Gy zyt het die wy meenen,
Daar gaat ons zuchten heenen:
Hoe vrolyk zal by zyn,
Die uit deez nacht verdweenen,
Verklaard word in uw' fchyn.
7.

6 Schyn

36

Zedelyke en Stichtelyke
7-

die Jezus heet,
Gy kind van vreugd en vrcde,

6 Scliyn

Wiens groocheid niemand
Fonrein van zaligheden,
Ge-eerd en aangebeden :

Wy hoopcn

meet,

och eerlang,

.

Ons pad ten eind getreeden,
Te zyn aan uwen rang.
8.

Dat dan

nw

Heii'gc wacht,

Gy Herder aller goede;
Ons in deez levens nacnc,
Bewaare en behoede:

Op dat wy mac nocb moede,
Niet komen tot bezwyk;
IVlaar uwe kraeht ons voede.
Tot in uw zalig ryk.
9Ach! Heerc Jefus, ach I
Gy Koning aller eere,
Wy hoopen op dien dag,
Dien eeuw'gen dag des Heerefi,
Dat wy na ons begeeren,
Uw
En

wezen

met

zullen zien,

de

Geboogen

Eng'ien eeren,
de knien.

op

10.

Wy hoopen dat uw licht,
Ons

tot cen

Zon zal weezen,

In

GEZANGEN.
In 't vrolyk aangezicht,
Van droeven trek geneezen.
Dan zy uw' naam gepreezen,
o

Hooge Majefteic,

Van alle die voor dezen,
U zochten in der tyd.
11.

Wy hoopen Heilig God,
Dac wy u zullen vinde,
In ons tot een genot,
Van Ega en beminde.

Op dac

gy ons verflinde
In uwe licfdens gloed,
En wy den Ilemel vinde,
Rondom en in 'c geraoed.
12.

Ach! alderfchoonfte hoop,
Ach! rykdom van geloove,
God zegen onzen loop,
Met zyne kracht van bove,
Dat wy door 'c aardfe Hoove,

Gemocdigd heene gaan,
En ons geen onluft doove,
Tot alles is voldaan.
*3*

6

Hoop wat zyc gy grooc,
Op onzen Vorlt des geevens,
Zo vriendelyk genoot,
Toe zyn Fontein des levens.

38

zedelyke en stichtelyk!4
Waar is 'er iecs vcrhevens,

Dac by die waarde lykt,
D aar alle weelde tevens,
Voor bleek word en bezwykt.

14.

eeuwig vloeid
Uit God, in God gebooren,
En 5t gantfe Hof befproeid
Van al de zaal'ge Kooren:
Wanneer wy van uw hooren,
Of denken in 't gemoed,
Komt gy ons koel te vooren,
Hier in der Zonnen gloed.
6 Bron, die

15-

Ideb moed,

o

ziel, heb moed,

INiec 0111 alleen te drinketi,
IVlaar in een zee van goed,
Tot over *t. hoofd te zinken,

By \ vaderlyke wenkcn,
Van alle vriend'lykheid.
o Vveeld' om aan te denken,
Wat zyt gy breed en wyd.
16.
o

Reisgenooten, ach!

Door 't land van dcez
In onze levens dag,

woeftyne,

By 't heete Zonne-fchyne,
All' onheil zal verdwyne.

Vergeccen is het leet,

Als

GEZANGEN.
Als God
Ons

met

39

al de zyne,

vriend'jyk welkom heet.
l7-

Dan zal

gejaagde here,
Berg op berg neer gedreeven,
Beangftigd en benerd,
t

Nice meer voor honaen beeven,
Maar al 'c gejagt ontheven,
In grazige beemden zyn,
En in geruftheid leeven,

By 's levens fpring-fontein.
18.

By Ts levens waterbron*

Gelegerd in de blocmen,
Befcheenen
Van al

wat

Gods Zon,

van

By 'c looven

by 'c roemen,

en

is

te

noemen,

In zulk cen vreugdc-dal,
Daar vreeze voor verdoemen,
Gcen vreugde ftooren zal.
19.

Als

Schaapjes zal m'er zyn;

De Herder zal ons weiden,
In Tym en Roosmaryn,
En aan de Beekjcs leiden,
En alle goed bereiden.
o

Welgelukkig Lam,
na vvoeftynfe tyden,

Dat

In zulk

cen

Lulthof quam,
D

20, o

Lull-

4o

Zedelyke en Stichtelyke
20.
o

Luftbof aller vreugd!

6 Volheid van Gods
6 Woonplaats van de
o

wezen!

deugd!

Zalig leed geneezen!

Daar nooit iets is te vreezen,
6 Groote heerlykheid,
Die nimmer word volpreezen,
Hoe heer'lyk dat gy zyt.

Ziels-begeerte, om fterkte op zyn weg
den Hemel.

na

Stem: Als't begint.

D

e

Na 'c

eeuwig land, van 'c eind'loos hcih

Geefl des Heeren vul ons zei!,

Van 's levens fchip, daar wy in vaaren,
Door 's werelds zee, en woefte baaren,
•2.

A1 zyn wy nu van cen verfpreid,
Benevens noch veel duizend kielen,
Van welbedachf en wyze zielen,

Op deze Zee

zo

breed

en

wyd:

3-

Als elk op zyn
En wachc houd

ICompas wel let,
van
*

niet af
v

ce

dryve,

.

Op

GEZANGEN.
Op dat hy onverrukkelyk blyve,
Op zyrie ftreek na God gezet;

ft

4-

Zo zullen wy door al 't gevaar,
En al \ gebruis van 's vverelds ilroomcn,

Op

eene

En

woonen

kuft

ce zaamen

komen,

ecuwig by malkaar.
5-

d Goude kuft van eind'loos goed,
Wat is het jammer boven maaten,
Van al die uwe ftreek vevlaaten

Op deze Zee, die tobt

en

woed!

6.

De Hoogfte geev' ons goeden moed„
Al komt 'erStorm en donder-vlaagen,
Dat wy niet onderweeg vertzaagen;
Die met ons vaart is wys en goed.
7Zo

vaart

dan wel in Gods

gelei,

ze, en zietze in alle landen,
Die zeilen na des levens ftranden,

Hy kend

En flaatfe

(

met

zyn

goedheid by.
V. G root

Zedelyke en

4a

Stichtelyke
V.

Grooc, ondcr klcin

aanzien.

heeft zich zelven vemietigd, *de geflaltenis
dicnftknccht-s anngenoomcn hebbcnde, en is den
menfchcn gelyk geworden: En in gedaanle gtvonden
tilt ten nmfch? em, Philippenzcn II; 7, 8.
Maar

tens

Van

G E Z A N G E N.
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Van

CHRISTUS GEBOORTE.
Toon: O Kerstiacht. Of: Ma

mere.

Di.
oe

God in 'c vlees zich
openbaarde,

Was 'c fchoonfte

Zwyg flil al

paareirje

op

Aarde:
roemd;

wac van wonder

Wie kan dac
groorfte wonder fpreeken;
Hier moec de Zon en Maan
verbleeken,
En alles wac 'cr werd
genoemr,
<2.

Veel
Met

Koningen, en veel Propheecen,
uicgeftrekte hoop bezeten,
Bezagen gaaren dezen dag.
o Menfchcn, die
op d'aarde woonden,
Doc zich den
Schcpper menfeh'lyk toonden,
Wac

'c

wonder dac gy zag.
3*
laat zich iemanc hooren;

was

een

Daar over
IJec gcen dac quam coc onze
ooren,
En dac wy zagen mec ons
oog;

En caften mec onze
eigen hande;
Zo fprak hy, die van liefde
branden,
In 'c woord des levens, fchoon en

hoog.

4-

Ja vriend hoe zoud gy anders zeggen?
Gy plage op zyne borft ce leggen;
D 3

Die

Sticht1elyke
ontlooken!

Zedelyke en
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Die allerkoilelyklle borft!
O! ach! hoe word de geeft
En 'c vonkend' zielen-vuur
In d'allerfchoonlle Jezus-dorft.
5-

ontftooken,

Ja Jezus

lief!

myn

overfchoone,

Het lull ons dichc by u te woonc;
En of gy niec op aarde zyt,
Noch vvoond gy ons niec in de vcrte,

geloov', in onze herte,
God, in eeuwigheid.

Mnar, door 't
Geloofc zy

Noch

CHRISTUS
Stem:
De 3

van

GEBOORTE.

Tranquille cceur.

laatfte regels van elk vers te herhaalen.

\T

*•

V crlangen had nu lang gewacht,
Op \ VVoord van 'c Goddelyk belooven,
Eer 't Bloetnetje wierd voortgebragt,
Wiens geur het Slangen-gift zouw dooven:

't

Doch doen het kout faizoen,
Der eeuwen was vergaan,
Brak 'c Hemels voorjaar aan.
2.

Wat

Roosje bragt die tyd!
waard' en fchoonheid noemen!

vooc een

Wie zal zyn

GEZANGEN.
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Het edelfl uit de eeuwigheid,
De fchoonfte Bloem van alle bloemen,
De Kroon van alle roem.
't Was God! 6 Heilig fchoon!
En menfch in ecn pcrfoon.

Befpiegeld u, vervallen ftaat,
Der menfchelyke levens-luften;
Die 'c valfe zoekt, en 't waarc fmaad,
En in verkeertheid zoekc uvv rude,
't Is Iang genoeg gedwaald,
Die vooibeeld wyft u aan,
Den weg die gy moet gaan.
4-

Des

Alderhoogftens Afgezant
Quam om dien groocen groec te draagen,
Niet toe den Koninglyken (land,
Maar by 'c geringe en het laage:
JNTiec hoog, maar in hec dal,
Ontfprong des levens Bron,
En
Den
Den

rees

des levens Zon.

Koning fliep in
Hoogen-Pricfter

zyn
en

Pnleis,
geleerden,

! lad van dat heil geen onderwys,
Scboon elk die (land van hoogheid eerd:n;
Maar 't flechte Herderfchap,
Wicrd in de ftille nachc,

Die

Boodfchap

toe gebragt,
D 4

6. Dien

Zedjs^yke en S tichtelyke
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6.

Dien grooten Boodfchap aller heil,
Van zo veel zuchten en verlangen;
Dat hooge doel van ieders pyl,
Die hoop in 'c herte had ontfangen,

Ging d'achtbaarheid voorby,
En daalden heerlyk af,
Tot

voor

de Herders (laf.

7Waar vond men dan dat groot Klcinood?
Dien eed'len fteen, der eed'le fleenen,
Dien fchat, daar elk toe was genood,
.

Als hy tot heil zouw zyn verfcheenen:
In 'c Purper, Zyd', of Goud?
o Neen, in
geen van al,
Maar in een beeften ftal.
8.

Zo leid, voor iemant die 't niet weet,
Den eed'len Steen in 't rouw verfchoolen,
De Paarle met een Schelp bekleed,
En houd zyn dierbaarheid verhoolen:
Zo lag de Medicyn,
De fchat van 't eeuwig

In 't
Dit

vat van

dat

vlees-

en

goed,

bloed.

hoogbeloofde Lot,
Uitwendig Kinds en zeer geringe,
Inwendig, en verborgen, God;'
6 Groote wonderbaare dinge!
was

GEZANGEN.
Ach Jezus! grooc is 't heil,
Die uw geringe ftaat,
Door blindheid niec verfmaad.
10.

•

'c Is onz' onkunde nu gezeid,
Dat in de nedrigheid des Heere,
De hoogfte fchac en rykdom leid:

Op dac de zuchc zich daar toe-keere,
En 'c geen hec oog verlokc,
Met een vermomde prachc,
Om 't rechc' in 'c flecht, veracht.
11.

Weeft dan bedacht, o waarde ziel,
Laat and're valfe iteenen raapen,

VVyl 'c oog op 'c fierlyk voordoen viel,
Wy moecen ons zo niet vergaapen ;
iVIaar^zien hoe over fchoon,
In Jezus ned'righeid,
Hec God'lyk wezen leid.
12.

Ach Jezus, die in 'c traanen da],
Van wegens onze breuk der zonden,
Gcbooren in een beeften ftal,

Gclyk

een

menfche wierd bevonde!
voorby;

baac ons ook niec

Op dac

gy

in

ons

here,

Doch ook gebooren

werd.
Noch

ZedeLyke en Stichtelyks
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Noch
Laat and''re

't zelve.

van

zlngen

van

Iffy zingen van Jezus,
Stem: Cm

dit of dat,

de waardigefchat.

fmi&einn gcfiojn 311 23etglleljem.

JPJec eeuwighoogfte
woord, uit Gods gemocd,
gocd,
Dat

Wierd in der tyd tot
6 God, myn
o

vices
Lief!

en

bloed:

God, myn Lief!

Hoe komt gy zo

vriendelyk,

en zo zoet.

2.

In *c

Hemelryk wciden

ecn groote

fchaar,

Zonder gevaar,

fchaapje verlooren
Lief!
myn Lief!

Toen *t dwaalende

God,
6 God,
o

Toen wierd

u

waar:

myn

goe

Herderfchap openbaar,

Wat beurde, wat beurde in deze
Doen hy het zochc,

tocht,
En

GEZANGEN.
En op zyn

43

fchoud'ren wederbrogt:

God, myn Lief!
God, myn Lief!
Iloe hebt gy het Schaapje zo dier gekocht!
o

o

Daar

golt "er geen zilver, goud, of goed,
Dat wonder doet,

van Hemels bloed.
God, myn Lief!
o God, myn Lief!
Iloe komt gy zo vriendelyk, en zo zoec.

Maar

Fontein

een

o

I let lufl: de Hoogfle, die
En zich verbind

'c laage bcmind,

by bet menfcheq kind;
God, myn Lief!
6 God, myn Lief!

Te woonen
o

Iloe zyt gy zo

min'Jyk toe ons gezind.
6.

Wy hebben cen
Dac

lieff'lyk woordje gehoord,

ons

bekoord,

Hoe

50
Hoe

Hoe

Zedelyke en Stichtelyke
Jezus klopt aan 's herten poort:
o God, myn Lief!
o God, myn Lief!
komt gy zo lieflyk in onzen oord.

Wech floten, en grend'Ien "Van's herten dcur
Breck ende fcheur,
Want

d'aldcrhoogfte ftaat 'er veu'r.
o
o

God, myn Lief!
God, myn Lief!

Hoe komt gy zo

lieflyk

met

Hemels

geur.

8.

Maak

nu

Voor

d'ingang

de deuren vry hoog en
En 't al bcreid,
6
o

Majefteit:
Lief!
myn Lief!
lieflyk ia deze tyd.

van zyn

God,
God,

Hoe komt gy zo

Kom

wyd,

myn

binnen, owaarde, in 's herten zaal,
Met uw'

En houd

met

ons

geflraal,
uw' Avondmaal:
o

God

GEZANGEN.
o

o

God,
God,

Hoe komc gy zo

51

Lief!
myn Lief!
min'iyk in 't jammerdaal.
myn

10.

Maar

ei,

wat

zal de fpyze daar

Als brood

en

Ach! fchoonfte lief, gy

God,
6 God,
o

Hoe komt gy zo

zyn,

wyn,

zelfs allein:

Lief!
myn Lief!
lieflyk, 6 God
myn

van myn.

11.

Zo

eet

Dat

'er

en drinkc 'er van 'c Hemels-brood,
Door God genood,

hy uit liefde
o
o

Hoe

brengc

min'iyk bood:
Lief!
myn Lief!
het leven in onzen dood.

God,
God,
gy

zo

myn

12.

Jezus, myn fchoone
Gebenedyd,
Uw* lof zy eind'loos uicgebreid:
o God, myn Lief!
6 God, myn Lief!
Wy willen u looven in eeuwigheid.
Ach!

zoete

Heere

zyt,

Zedelyke en Stichtelyke
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VI.
Ziet op

hec voorbecld.

En
dc

Jezns zeide tot hem: de vojfen hebben holen,
vogelen des hemeJs nejlen: maar de Zoon des
mchfchen heeft niet waar by bet hoofd nedcrleggc.

en

Matth: VIII:

20.

J

Van

G E Z A N G E N.

Van Chriftus
T o o N: Pfalm t)3. of 36:

6

\T
V

53

Navolging.
Twee verzen voor een.

'■

ogelcjes, die zingt en queeld*
o Vosjes, die in 'c wilde fpeeld,
Gy hebt u neft en holen;
Maar myn Beminde, die ik meen,
Had toe zyn eigendom geen fteen,
Dan was als vreemd'ling doolen.
2.

Hoe

de

Beminde, 'c

Zyn

Hoogfte dan

zo klein;
myn,
armoe quam ons toonen,
was

was

om u en

Dat wy hier in de zic-nlykheid,
Maar leeven voor een korten tyd,
En flechts als Pelgrims woonen.
3*

Zyn Ryk was van deez wereld nietr
Die 't uiterlyke oog beziet;
Wat zoud'ec ons dan lullen,
Die ons bekleeden met de faam,
Van zyn gebenedyde naam,
In 't vreemde land te ruften.
4*

Hy

roept ons

Na 't

uit die Ryk der tyd,

Heilig land der eeuwigheid,

-

54

Zedelyre en Stichtelyke

Hy gund cms bcter dingen:
Het wel dat vlees en bloed bemind,
En 't oog der zielen mee verbJind,
Is weinig en geringe.
5-

Hy heeft voor ons een beter goed
Verkreegen met zyn eigen bloed:
Daar komc hy ons op noode,
En gaat ons als een Herder voor,
Op dat wy volgen op zyn fpoor,
Verlaacende het fnoode.
; T.r

6.

Die reift, en Pelgrimagie gaat,
Zich zelfs met laft niet overlaat,
Noch bouwd geen

vade vvooning:

oog dat op het doelwit ziet,
En ruft hier aan de wegen niet,
A1 vloeid 'er vvilden Honing.

Zyn

7wan del d voort met zyn gemoed,
Na 't Vaderland van 't eeuwig goed,
En laat de wereld dryven:
Als hy zyn reis heeft afgedaan,
Dan gaat zyn luft en ruft
aan,
In 'c land daar hy zal blyven.

Hy

eerft

dEZANGEN.

r

Van Jezus noodiging tot alle vermoeide
en

belafte.

Komt berwaards tot my alle die vermoekl cn belaji
zyt, cn ik zal u ruflc gecven. Matth: XI: a3i

Toon: Sulamithei

j/Vch!

hoe vtiend'Iyk laat de Heere*
Zyn liefden woord, uit 's Vaders hert geboren$
Het menfch'lyk leven hooren;
Of zy hem fclioon, beminnen, noch begeere,
*
En haarcn rug toe keere:
Hy laatze roepen, en volgt haar op de hielen;
Keerd maar weder, keerd maar vveder, keerd maa
weder

arme

zielem
2.

Gaat niet verder, in 't dooien,
Want voor u been word anders niet

Als't eind

van

En achter dat, zo
Leid eeuvvig lccd
Waarom ellendig,

Keerd

maar

gevonden,

pad der zonden,
heim'lyk en vefhoolen,

vcrfchoolen:
daar h'eil word aangebooden*?
weder,keerd maar vveder, keerd maar

weder op

het noodem
ri

Zoekt gy

weelde, en vrede i

Gy" moet het quaad, der zielen rug toe keere*
En't aanzicht na den Hecre:
Uw leevens Weg, recht anders om, betreeden,
Tot zy word
Dan valt uw'

afgefneeden:

Zielc, haar Vader in zyn armeh,
Van genade, van genade, van genad^, en erbarmen.

-

r

E

4.-

Laat

Zedelyke

en

Stichtelyre
4-

Laat u raaden, 6 Leeven!
>
Van d'eeuwigheid verknoopt, en vaft verbondenj
En diend niet meer de zonden,
Maar hem, die u het weezen hceft gegeeven,

kind verheven £
bezyden is jammer en ellende,
keeren, vvaar wy keeren, waar wy kee-

En tot zyn
Want bier

Waar wy
ren,

of

ons

wenden.

Van de rufl: des Gemoeds.
Toon: Semila tormcnti.

Li.
krygen en fchanden, en rooven enbranden,
aat

Vervvoeften, verwoeften de landen,

Laat komen dc donder, de winden en ftroomen,
Wat fchaad bet, vvat fchaad het den vroomen.
Als zwaare gerncbtcn, een andcr doen zuchten,
En vvoelen, en woelen, en vlucliten:
Dan zit hy in vrede, in rude, in vreugden,

Omfingelt, omfingelt met deugden.
3-

Zyn fchat is onzichtbaar, en grooter in waarde,
Dan

Hemel, dan Hemel, en aarde.
Zyn krachten en heerfing gaat ailes te boven,

Wat

zouw men

wat zouw men

hem rooven?

4*

.Vcrlreft hy zyn haaven, en leven te gader,
Zo komt hy, zo komt hy te nader,
Zyn Heere, zyn oorfprong, zyn rykdom, zyn leven,
Waarom dan, waaromdan gebleeven?
Van

r

dEZANGEN,

Sf

Van de tuft der Zieleri.
Toon: Iiet daget uyt den Ooftem

A1 ruifen alle Wouden^
1.

A( bruift hec wilde Meer,
AI becfc hec al van Donder,
A1 ftraald de Blixem neer:

Myn here blyfc zonder

vreezen*

In zyti wezen.
2;

Hec kan ons niec verfchrikken *
Al wat van buicen woeld,
Wanneer men maar van binnenj
De fchoonfte rufte vocld:
Die fchoonfte ruft van hitmen ?
Kan *c verwinnen;
3Als Jezus zich in 'c herte,
Te rufte heeft gezec:
Laac eens cen onweer komeii,
Dac deze ruft belec:
Al 'c quaad verfmelc
Voor zyn we2en.

in vreezen

j

4-

6 Menfchen woud gy leercii*
Waar in uw' heil beftaat:
Tc Is hier in, dac gy weelde*
En aardfe rykdom haac:

En dac gy trachc te winnenj
Ruft
r

van

binnen.
E

2

Vef-

58
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Verlangen na Jezus.
Toon: Amarilli.

Jezus Chriftus myn waarde!
al
ik begeere,
Heere,
Gy zyt het al, en
vvat
Myn Bruidegom, myn
Gy zyt het al, in hemel en op
Die uvve vvysheid baarde.

aarde;

lange duurd't eer ik by u zal woone
Jezus Chriftus, Jezus Chriftus, Jezus Chriftus myn

Hoe

fchoone-

Als een harte ontvlooden,
In't dichte woud, 't vervolgen van zvii plaagers,
Van honden en van jaagers,
Hit lieeten dorft, ichreeuwd na de waterftroomen,
Die vanft gebergte komen;
Zo fchreeuwd myn ziele na u, o God verheven,

Jezus Chriftus, Jezus Chriftus, Jezus Chriftus,myn
leeven.

$
6 Verderven en fterven,
Koft gy gcheel myn eigen wil verftindenl
Dan liet in ft hert zich vinden:
Een levend water ontfprongen uit Gods herte,
Geen dorft zouvv my meer ftnerte.
Ja zoetfte Jezus myn allerfchoonfte Hecre, .
Laat my fterven, laat my fterven, laat my fterven,
van u leeren*

Va»

GEZANGEN.
Van het overgeeven

des hertenaanjezus.

Toon: Nerea: of, 10

\^^"y willcn

God

59

ons

En treeden 't aardfe

Geboden.

herre geeven,

met

de-voet,

Op dat ons 't eeuwig hemels leven,
In plaats van 't helfe quaad oncmoer.,
2.

Ach hoc veel fchoonder is het dagen,
Van 'c Zomerdagfche Morgenrood,
Als 't nypen van de noorder vlaagen,

By donk're nacht,
Elk

fpreckt

zo naar en

dood.

3van

;

en preekt
'c eerfte wezeh,
haar Moeder, en den grond,

Als van
Waar uit Zy in *t beginfel reezen,
Want alles heefc zyn open mond.
4-

Flier ftaan wy nu , gelyk genooden, ••
Otn aan ce vatten wat ons luft,
Van rechts en links, ons aangebooden ,:
Eer 'c licht des levens word gebluft.

.

5*

Zo laat

ons

wel

en

wys'lyk keuren,

Het

blyde goed, voor 'c droevig quaad,
ons uit liefde mag gebeuren,
En voor 'c begeeren open ftaac.

Wyl 't

E 3

6'. Eon-

to

SflGHTElYHB

Zed ElrYftE en

6,

fontein

worcel aller wezen,
Brengc gy den rechten hanger voort,
en

Pat alle onluft word geneezen,

pn alles korat gelyk hec hoort.
Van
To ON:

o

gantfer Herten.
Heilig Zajig Betlehem.

Of: Pfalm 158. Twee verzen yoor een.
TTf
M jo

niet, onwyze ziel, zo niet,

TTs fchande dat men zulk een
Geveinlt hec halve herte bied:

Gy

moet een trouwer

Heerc,

liefde leere.
2.

Wild
Wild
Rein
Rein

de Bruid van Jezus zyn;
die fchoonfle Bruid'gom vryen?

gy
gy

af
af

van

van

alle Ik en Myn,
alle hoereryen.
3-

Hy

moet

alleenig

Of \veet gy niet

zyn bemind,
zyn hooge waardc£

floe dat hy is Gods eenig kind,
pen J^eej; van Hemel en van Aarde.
4.

?en licht,
bron van kraehc,
alle goed envreugd,
zoet,
in

van

van

en

leeven

fit

GEZANGEN.
Die alles fchept en alles voed,
En alle fchoonheid heeft gegeeven.
5-

Zyn grootte meet geen plaats of tyd,
Maar 'c onbegryplyk wonder vvezen
Vervuit de

gantfe eeuwigheid;
Zyn lof is eeuwig nice volpreezen.
6.

Hy is de glans

van 't eeuwig vuur,
Dat Vader heec: het licht heet Zoone,
Het hoogfte zoet in Gods natuur,
De hoogtle vreugd der Eng'len Troone.

7De kriftallyne wereld bloeid
In zyne kracht: de Seraphynen

Zyn met het heilig licht doorvloeid,
Als Diamanten en Robynen.
8.

Wech yd'le wereld, flyk en
Met uw' vermomt welluftig

aard',
leven,

Gy zyt geen flip des herten waard,
Wat zouw men u het halve gceven.
9-

Nu een rechtfchapen
6 Waarde ziel, met

J0\

$

moed gevat,
vail betrouwen,

Begraaft u here in deze fehat,
Ilct zal u eeuwig niet berouwen.
'■

E 4.

10.

Wat

—i—■

Zedelyke

en

1

Stichtelykb

10.

Wat helpt een weinig geld en goed.
Wat mag een weinig vvellufb baaten,
In *t uurtje als men fterven moet,
Dan moet nien 't immers al verlaaten.
11.

Heeft dan de ziel geen Bruilofts-kleed,
Van 't God'lyk Wezen aangetoogen,

Zo valt zy in een eeuw?g leed,
J2n vind haar jammerlyk bedroogen.

Jezus; $er zielen-vreugd' en leven.
Stem; Alfenor.
J.

Sjtaa

op, bekrans uw hoofd
3Vlet de Roozen, die zo fchoan

Gloeijen uit de Doornekroon,
goude kroon verdoofd:
En zingt met d'Eng'len God ter
6 Jezus, onzen Heere:
6 Jezus! o Jezus! o Jezus!
Die de

Onzen

eeren,

Heere, nooit vollooft!
a.

Myn vreugd

zy niet bepaald #
Dat nu alle damp verdwyn,
Voor de fchoone Zonnefchyo,

pie uit Jezus

oogen

ftraald.

A\

i

war**

GEZANGEN.
A1 myne zorgen zyn verdreeven,
Want Jezus is myn leven,

Myn leven, myn leven, myn leven ,
Daar myn ziel in adem haald.
3*
Och! kende gy de vreugd,
Daar de zuiv're ziel in leefd,
Die met Jezus vriendfchap heefc,
Menfchen boos van uwe jeugd:

Gy zoud de zonden van u weeren,
En

uwe

ziel bekeeren,

Bekeeren, bekeeren, bekeeren,
Van de boosheid tot de deugd,
4.

Hef op, myn ziel, en fpoc
In uw' gezangen, met de man
Die geen vreugde vinden kan,
Dan in fchatcen voor de mot:
En zing met d'Eng'len Godt ter
o
o

Jezus, onzen Heere!
Jezus! o Jezus! 6 Jezus!

Onzen Heere, onzen

God.

eere

64

Zedeeyke

en

Stichtelyke

Van de Liefde
Pic den Zoom hecft, die

Jezus.

heeft bet kven, i Joh: V: 12.

Toon: o Chriftus laat dendageraad.
Of: Helaas! rayn zuchten zyn om niet.

Ach

gy bemind, dac rain ik 00k;
alderdiepfte grond, Foncein en ader!

Onnoemelyke krachc,

en

Vader,

Uic Wien \ gewas van 'c al en al ontlook:
Dac Kind des Lichts, van eeuwigheid,
Zo fchoon gebooren uit uw vuurigheid,
Waar in gy fchepc uw hoogfte welbehaagen,
Dac is hec geen,
Daar wy na vraagen,
'c Bloerapje dac ik meen.
2.

Dac

Kind, dac fchoonfte liefden-Kind,
eeuwigheid in 'c lichc verklaarde,
Et^ uic hec noem'loos openbaarde,
Dac

u van

VVaar in gy 'c eind van uw begeeren
Dac is de Paarel en 'c Juweel,

vind;

Pac wy begeeren coc ons hercen-deel:
Ach Vader lief, beliefc hec ons ce geeven,

Op dat
In

ons

Voor

zyn lichc,
mag leeven,
uw

Aangezicht,
3.

zyt

GF.Z AN GEN.
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"

>

3-

Zyt gy dat eeuwig Baaren niet?
pit wiens verborgentheid dat alle dingen,
/vis uic haar dieplte worceidringen,
Waarom gy ook met rechc een Vader
En zyt gy niet zo na als verd,
Ook in hec middelpunt van 'smenfchen

hiee*
hert?

Aqh laat dan ook aldaar uw uitverkooren,
Beminden Zoon,
Toch zyn
Als hec

gebooren,
hoogfte fchoon.
4*

i

Ach Jezus koftelyk kleinood!
Gy zyt de Bruid, of Bruigom, den Beminden;
Hec lull ons, u in 'c here ce vinden,
Daar ons begeeren, u, door zucbeen,
Tick aan, 6 levens Vorft, trek aan,

nood^.

pat alle deuren voor u open gaan;
U hoort de plaats, doet al het vreemde wyke;
-6 Majefteit!
Op dat het blyke,
Dat gy Koning zyt.

VIL
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*

Zed elyke

en

Sticht'elykb

VII.
Baa Wereld.

Hcbt de wereld met lief, notch ''tgeen in dc werchlis:
iemant de wereld lief hceft, de liefdedesVadersis nice
in hem. IVant al dat in de wereld is, \naamelyk] de begeerzo

lykhcid des vlees, en de begeer lykheid der oogeti, en de
grootsheid des levens, is niet uit den bridcr, maar is uit de
wereld. En de wereldgaat voorby, en haare begeer lyk¬
heid: maar die Gods wil doet, blyft in dcr eeuuigheid.
l Joan: II: 15, 16, 17.
Het
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Het verzaaken
Die beter
Toon:
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alle aardfe

ydelheid.
ziet, Tot beter vlied.
van

Ay fchoone Niraph aanziet eenmachtig
Koning.

AT

\ aarheen, vaar heen, owereld,dieikminde,;
Toen ik niet berer wift,

U

my niet langerbinde,
fchoone fchyn en lift,
vaar heen, nu wii ik u begeevetf,
dat gy wereld my verlaat,

zyde fnoer zal.

Met
Vaar heen ,
Eer
En als een
Van

fchaduw heenen gaat,
't aardfe leven.
2.

aangezicht, vermomt met fchoon bekoofen,
Is leelyk in der daad;
En wyl gy ons ontmaskert komt te vooren,
Verdiend gy onzen haac.
Vaar heen, vaar heen , metal uw1 yd'le zaaken,
Gy kond met al u heil der Tyd,
Het leven uit de eeuwigheid,
Niec zalig maakcn.

U

3*

Een and're deur ging door genade open,
Voor 't overlafl: gemoed,
Daar zien wy in, door ftaag geloofen hoopen;
Tot in een eeuwig goed.
Voor

€8
2EDELYKE en SflCHTELYKE
Voor deze Zon moet uvve iVIaan verbleekcti*
t

krygt vrye vlucht*
God, die ruime lucht,

*c Beflooten here

.

En vliegt in

Uw kouw ontllreekcn.
44

Als Bevel" komt, moet leeder achter wyken:
Voor 't eeuwig God'iyk fchoon,

JVIoet

uvve
o

Gy

glans, en heerlykhcid bezwyken,
VVereld op uw' Troon:

zyt maat* flaafs, by d'aldergrootfte
Die ons zyn trouw en liefde

J£n als

een gaft voor eeuwig
In zyne wooning.

Koningj

bood;

nood.

5*

6 Aarden vat, van vices en bioed verbonden*
'c Geen 't ftoute hoofd opfteckt:

((Om niet meer flaafs te zyn , aan't juk der zonden^
Maar tegens dat gy breekt*
Om d'arme ziel

te

laaten lreene

vaaren,

Op dat zy blyve waar zy
Xo trekken wy een dekfel an*
Tot

ons

kan,)

bevvaaren.
6.

Idier

is ons, bet waare brood gcgeeven*
Dat nit den Hemel viel,
Tot onderhoud van 'c eeuwig zalig leven,
Voor d'uugcflrekte ziel:

Daar

toe

moeten

wy, van

Door, rein
-J

driiiken ende eeten,

gcloofsbegeertens tnond ,

Tef

Ter Tafel

GEZANGEN.
het nieuw Verbond,

6$

van

Steeds aangezeten.
7*
6

Heilig vlees en bloed, van's Hemels Heere,
(In plants van 't oude vat,)
Waard gy het huis van't zielen-vuurs begeeren,

Mogt

Dan zy zo graag bezat:
u genaad', haar blootheid overklccde!
Wat was zy ryk*lyk aangedaan,

Om vry ter

Met

Bruilofc in

vreugd

te gaan,
en vrede,
8*

Treed aan,treed aan,myn nieuw bezoolde voeten*

Op 'c ingeflaagen fpoor,
Daar u de fchaar der vrienden Gods begroeten,
En tellen in haar Koor:
Dit is de weg van't land verderf gelegen;

Leg achter wereld met u goed
Op dat ons 'c vaderland ontmoet,

Langs deze

,

wegen.
9-

Gelooft zyGod, die d'oogen heeft ontbonden^
En 't jeugdig hert ontknoopt,
Dat niet meer flaafs wil zyn aan't juk der zonden »<

vryheid loopt.
Genadig' Heer, laat uw gelei ons leiden,
Tot dat wy veilig over zyn
Den berg, en 't dal, van deez' woeftyn*
Maar

na

de

En alle ftryden.

Vaif

zedelyke en Sti6htelyke
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Van 's werelds

blindheid

en

elende.

Die met zietJVeet het met*,
fchoonfte,

Toon: Nerea
)

•

6

enz:

,

J^Iinde wereld, vol ellende,
geluk bellaat in waan,

A1 livv'
Dat gy

uw* groote armocd kende*
Gy zoud naar and'rc rykdom ftaan*
2.

Koningen, kond gy 't bezeffen,
een Koningryk bellaat,
Gy zoud uw' roeiii zo hoog niet heffeny
U aardfe kroon Was haall verfmaad.
6

Waar in

3-

Gy boogd met kroon en fcepter neder
Jczus doornekroon,
Gy gingt tot hderfchappy niet weder,
iVIaar bleeft een dienaar van Gods Zooft.

In 't llof, voor

4-

Ach! kende gy die fehoonfle Heere*
Uvv' aards Palcis verliet gy bly:
Want hem te dienen is regeeren*
En 't aards rcgeeren flaverny5-

Wie hem behaagd beeft altyd vrede,
Of fchoon de wereld vvocld en raalf,
En d'een van d'ander word beflreede y

Hy is

voor gecn

geweid vetbaalL

6.

s,

Zy

G E Z A N G E N.
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<5.

Zyn geeft verheugd zich niec door wyne>j
'c Is levend

water

dat

hy drinkt:

Dat iq hem word tot een fonteine^
Die in het eeuwig leven fpringt;
7.

Komt

Koningen van uwe Troone,
Komt wereid van uw' drek en flyk.
Word onderdaanen van Gods Zoone,
En Koningen van 'c eeuwig ryk;
I. Deel op

het menfchelyk bedryf*

Toon: Pfalm 24 en 113*

lyf doch
de wereid ftaari
BiEn
verwond'ring
ecus voor

ziet

aan,

zo met

Op't voorvverp van het menfch'lyk leven:
Hoe elk zyn gantfe lcvens tyd,
Belteed, in onvermoeide

Van luft

en

iver

vlyt,

aangedrceven*
2i

Hoe elk in zyn bedryf en fland*
Zo fcherp van hoofd en gaauw van

hand*

Zyn geeflen lichaam weet te roeren*
Hoe elk op zync dingen let,
Om alles wel gefchikt en net,
En na bchooren uic te voeren.

tt>.'

F

3'

'c z?

Zedelyke en StichtelykB

yzr
9c

Zy dat gy van de hoogfte graad,

By trappen daalt ter laagfte ftaat,

zich menfchen onderwinden,
beftelling van "t verftand,
bewerking van de hand,
Gy zultze wel geoefend vinden.

In 't geen

Of door
Of door

Hoe elk zyn doen zo wel betracht,
En zich met vlyc voor fouten wacht,
Om dat het ding, zyn tyd'iyk leven,
Of koft, of fchat, of Juft, of eer,
Aan deze min, aan geene meer,
Voor *t tegenwoordig aeel moec geeven.
5*
En dat die wereld van verftand,
Daar 't licht van onderfcheid in brand,
In 't deel daar 'c meert aan lejd gelegen,
Zo plomp en onbedreven zy,
Of 5t zelve acht'loos gaat voorby,
Te flof om wyflyk t' overweegen.
6.
Een ding dat doch in ieders ftaat,
In waarde ver te bovcn gaat,
De dingen van zyn doen en laaten:

Ja ook
Schoon

Hem alle

dat buiten dat,
hy de wereld zdfs, bezat,

zoo ver

dingen niet en baaten.
7.

En

G E Z A N G E N.
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7En deze zaak is algemeen ^
Raakf hoofd voor hoofd, en ieder een
Die niemants welltand mag ontbeeren,

Ep onder veele die m'er tele,
Is nauw'lyks eene die zich ftelc,
Orn zyn

gemoed daar

toe te

keeren.

8.

En of voorzichtig onderfcheid,
Haar 'c levens ftuk voor oogen Ieid,
Om<'c zelve wel en recht te maaken,

Dewyl daar in den hoogften graad,
Een groote loon,
Dat fchynt het hert

of flraf
niet vcel

op
te

ftaat,
raakcm

9-

En

0111

Is 't

Wy
,

1

dat flechts

woord;

zyn maar

men

broffe

voorby te gaan
denkt daar zo niet aanj
en

zwakke menfehen:

,Zo broddelc elk onachtzaam voort,

het hoord,
of die hy diend haar wen fen.

Maar 'c aardfe maakt hy zo

Na zyn,

10.

eens voor de wereld flaan,
En ziet ze met vcrwond'ring aan
Dat 7$ veel hartfen-ryke hoofden:
Daar elk voor aar de gaauwfte i9,
Het rephte fpoor fo loopen mis,
Dat ons van ouds zo veel beloofden.

Blyft doch

<

~

•

Fa

11.

Be-

74

Zedelvke en Stichtelykb
i i.

Beziet het, en word zo geraakt,
Dat gy uit dezen droom ontwaakt,
Om niec alleen een zaad te zaaijen,
Wiens vrucht maar ftrekt in deze tyd,
Maar dat gy d'akker zo bereid
Dan zy 11 't eeuwig brood laat maaijen.

II. Deel op

het menfchelyk bedryfl

Op de Wys: 6 Heilig Zalig Bethlehem.

J^Js elks bedryf is afgedaarc*

Wanneer 't word achter nagekeeken,
Is 'c alles als een droom vergaan
En als een ftroom voorby geftreeken.
2.

Een droom

vreugde, een droom van leed
Gelukkig dan, die van te vooren,
van

Dit leven als een droom verfleet,
Om zulks niet achter na te fpooren.

3Want wyl hy klaar voor heene ziet
Den leegen halm der tydelingen,
Zo ruft hy in 't vergank'lyk niet,
Maar zee zyn here op vafte dingen.
*

r

4-

0

GEZANGEN.
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4-

Op dat hy door

een

hooger luft,

Na 't einde aller doen, en zaake,
Uit kornmernis in eeuw'ge ruft,
Van deze levens droom ontwaake.
5-

Wat nielp de moeite en flaaverny,
Of 't alles wel wierd waargenoomcn,
Wanneer men acht'loos ging voorby,
Hoe dac de ziel by God zouw komen?
6.

De ploeger op de bouw van 'c land,
Den Koning in zyn weelde leven,
Die geeven vry malkaar de hand,
Als 'c beide is voorby gedreeven.
7'
Want die des nachts van fchatten droomd,
Wyl iemanc leid in leed bewonden,

Die worden als de morgen koornc,
Te zaatnen even ryk bevonden.
8.

Wat dan? wat dient 'er dan gedaan?
Gaat vraagt dat elk een man van zinnen,
Wat zaaken, dat hy voor laat gaan,
Daar voorwerp is van veel te winnen.
9.

Wat

ZEDELYKE en StichtBlykb
9Wat

dryft *er booven in de keur,

Van onderfcheidelyke zaaken,
Die 't fchrander leven komen veur,
En dat zyn arm het kan heraaken?
10.

Grypt iemant niet na *t alderbeft,
En laat hy "t veel het zwaarft niet weegen^
En kieft hy niet uit al de reft,
Daar hem het meeft aan is gelegen?
11.

Daar is dan 't einde en het flots
De wyfte weet het beft te kiezen;
Het beft, van alle ding, is God.
Dat zal de keurder nooir verliezen.
12.

Dat zal hem eeuwig niet ontgaan,
Gelyk als alle and're dingen,
Jaar in, jaar uit, geduurig aan,
Hem onder zyne hand ontgingen;

*3Tot dat de menfch zich
Na al zyn ploegen en zyn

eind'ling vind,
zaaijen,

Bedroogen, met een hand vol wind,
Op d'akker daar met vale te maaijen.
14.

Maar

G E Z A N G E N.

^7

14.

Maar die hier onder 't jok der tyd,
Terwyl hy 'c lichaam moet verzorgen,
Zyn geeft verhefc in d'eeuwigheid,

En uit ziec

na

die

zaai'ge

morgen;

15>

meefters raad,
Zyn zielen honger boud verheven,
Ter Hemel fpys, die niet vergaac,
Maar overblyft, in 'c eeuwig leven:
En

na

des wyze

16.

ryke Gods de voortochc geeft,
bedryf, gedoe en draagen,
En mec zyn here in d'oorfprong leefc,
Na \ heilig God'lyk vvelbehaagen:
Die 'c

In zyn

17Die zal

na

al zyn zweet en

Zyn moeiten en

Ieed,

bekommernilTen,

Daar 's levens loop
Den oogft der eed'le

in is befteed,

vrucht niec mitten.

18.

Die zal aan 't einde zvner tyd,
Van naberouw niet zyn bezeten
Noch niec beklaagen (onder fpyt,)
Dat hy bet noodigft heefc vergeeten.
19.

Die

?e

Zedelyke

en
i

Sticht^lyk®
9.

Die zal der dingen fnelle vlucht,
Die zo met alles gingen ftryken,

D'ontvlooge vogel in de lucht,
na ce kyken.

Niec moedeloos ftaan

20.

Maar vaart zyn lichaam in het graf,
En breeken zyner zielen banden,
De bolder zyner vrucbt vak af,

En 't pit behouwd hy in

zyn

|

handen.

21.

Zyn dienft en arbeid is gedaan,
Hy droogt bet zweet van zyne wangen,
Zyn heilig avond die gaar aan,
Het is zyn tyd van loon t'ontfangen.
22.

6 Loon!

aldergrootde loon!
eeuwig niet verteere;
Hoe blinkt uvv' koft'lykheid zo fchoon,
Op dat een ieder u begeere.

Hy zal

o

u

23Hoe beerlyk is de guide poort,
Ter ingang tot een eeuwig leven,
Daar nooic geval de vrede doort,
Daar nooit een onruft word verheven!
24*

)

GEZANGEN.
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24.

Daar geene zorg noch kommer woond>
Daar \ leven niet behoefd te zweecen

(Gelyk
Om zich

men
te

hier

kleeden

zyn
en

vlyt betoont,)
te eeten.

25.
Daar d'erfgenaam vol prys en lof,
Van 't overvloedig mede-deelen,
In 'c Vaderlyke huis en hof,

Jn d'onbezorgde kofl: gaat

fpeelen.

26.

Daar d'oorfprong aller konften vloeid,
Daar alle wond'ren uit ontfpringen,
Daar \ kern van alle fchoonheid bloeid,
Daar d'oarzaak is van alle dingen.
27-

dan noch lang

Wat mag den aardworm
aan de dropjes ftaan vergaapen,
De dropjes uit wiens
gang,
Geen waar genoegen is te raapen.

Zich

fnellen

28.
Wat 's dan de eindelingen zin?
Men doet tot nooddruft zyn bedryven,
Maar brokt 'er zynen geefl: niet in,

Eaac die tot God verheven
F 5

blyven.
29.

Men

Zedelyke

So

en

Stichtelyke

29.

Men denk dan wy hier Pelgrims zyn,
In 'c jammerdal van 'c tyd'lyk leven,
Daar 't elk,na d'algemeenen trein,
Aan Y einde alles op moet geeven.

■

3°'

Zo als wy quaamen, gaan wy heen,
Ontblooc van iets daar nir te
draagen,

Gelyk

Wat mag

men

naakt

en

bloot verfcheen,

den aardworm dan bejaagen?
3*«

Als

hy gedekt word

Dan zynder reden

van

en

gevoed,

genoegen,

Terwyl de zucht van zyn gemoed,
eeuw'gen akker zoekt te ploegen.

Den

32.

Den arbeid zy dan onze ftaf,
Om mee door 't land der tyd te reizen,
Men leg d'onnutte nafleep af,
Want wie zouvv 'c nood'loos torfen pryzen?

33-

Hier is de plaats
Om zich voor vail

Geiyk
Hoe elk

men
van

kiaar

der rufte niet,
ter neer

te

geeven,

voor oogen

hier word wech

ziet,

gedreeven.
34.

't Blyft

GEZANGEN.
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34*t Blyft alles leggen ende llaan,
Wat iemanc had, bezat en bouwden,
En hy moet ledig heenen gaan,
En laaten 't deze wereld houden.

35'

Het weeg dan zwaar in elks gemoed,
Dat hy voor alle ding vergaare,
Door deugd, een fchat van Hemels gocd,
Waar van hy eeuwig wel mag vaare.

366 Wysheid die het belle deel,
Voorzichtelyk weet uit te leezen ,
En mee te draagen uit het veel,
Gy moet by ons ter wooning weezen.

37.

Op dat het heil der wyze keur,

Zo overvloedig aangebooden,
Dat klopt, en wacht voor ieders dcur,
Ons eind'ling niet en zy ontvlooden.
En

ons

beving dat groote quaad,

Het geen gsnaamt

word:

Alte

laat.
VIII. De

GEZANGEN.

De
T o o N: Van de

Pelgrim.

10

Geboden. Of, Nerea.

Of, Reveilles

vous.

Hi.
Pelgrim in dit leven,
Gelyk
oe

zucht

een

een Balling in 'c vreemde land,
Die uit zyn Vaderland verdreeven,

Vail: doolen gaat,

door bos en zand.
2.

zag den dag zo dikmaals klaaren,
En telt zo menig avond-llond,
En noemt een heele ry van jaaren,
Dat hy zich onderweeg bevond.

Hy

3Ach! denkt hy, hoe lang zal 'c noch
Eer ik myns Vaders aangezicht,
Naa zo veel overzuchte uuren,

Aanfchouwen zal in 'c

duuren,

heilig licht?

4*

Ach Vader! vriend'lyk boven maatenl
A1 liet een moeder ook haar kind,
Noch zulc gy 'c wormpje niet verlaaten,
Dat zich op aard' in 't ftof bevind.
5A1 moet het nu elendig bukken,
En zuchten onder vreemde macht,
Die 'c deerlyk zoekt te ondcrdrukken:

Gy flaat het echter gaad' en acht.

6. En

$4

Zedelyke

en

Sticiitelyke

6.

En zuk hec al Zyn quaad onttrekken.

Gelyk de fchoone Zonnefchyn
fierlyk bloempje weet te wekken:
Uit meft en Hank, en Held het rein,

Een'

7*

En klaar, met fchoone geur en verwcn,
In vryheid van de open lucht.
Zo groend een leven uit het flerven,
Zo geefc de dood een fchoone vrucht.
8.
o!
Al

Pelgrim trooH u onderwegen,
fchynt gy noch zo wyd van huis,
Het is zo, ver niet eens
gelegen,
Aan 't endje volgd de rufl, voor 't kruis
9-

Iloe willen wy ons eens

verheugen,

Als wy in 't zalig Vaderland,
Daar ons geen Turbaas raaken
meugen,
Als lieve Broeders, hand aan
hand,
10.

Gaan wandelen door de
Eng'le Kooren,
En fpreeken van de
Pelgrims reis,
En wat ons God daar heeft

Zyn

befchooren,

grooten naam tot lof

en

prys.

11.

Dan zal het ons daar niet
berouwen,
Dat wy hier voor een korten
tyd
De ydelheid niet wilde
trouwen,
Die haaH vergaande ydelheid.
r

12.

W

GEZANGEN.
12.

Wech wereld

Gy

zyt ons

met

weezen,

Pell'grims veel

Hoe fchoon gy

Wy

ydel

uw

ook werd

uic

zetten u

te min,
aangepreezen

zin.

onzen

I3-

Daar is 'er een die wy beminnen,
En die beminnens waardig is,
Die fpeelt ons altyd in de zinnen,

Zyn

trouw en

liefd' is

ons

gewis.

14.

Hy zal zyn minnaars niec begeeven,
Gelyk als gy 6 Wereld doet,
Die haar, in \ eindje van hec leven,
Verlaat en fchopcze met de voet.
15.

Maar hy, die ons hec hert doorgriefde,
Zal ons naar't uurtje van de dood
Eerfl: recht omhelzen mec zyn liefde,
En zetten zacht in zynen fchoot.
16.

Daar op zo
En doen de
En ons hier
Als vreemde

willen wy het waagen,
Pell'grimagie voorc,
onderweeg zo draagen,
gallen toebehoort.

l7'
Niet moet ons op den weg bekooren
Van fchoone fchyn of vleijery,
Men {luic zyn oogen en deooren,

En gaa

het al maar recht voorby.
-v

X I
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i

8.

En of ons langs dc vreemde wegen
Veel ftryds en tegenheid ontmoet,
Daar is zo veel met aan gelegen,
Na 'c biccer proeft men belt het zoet<
19.
o

Eeuwig zoet! daar wy op

Gy

zyc
Dat wy

hoopen,

het immers dubbeld waard,
her al om u verkoopen.

Ach! Vaderland zo fchoon van

aard,

20.

Hoe zal uw morgenltond opdaagen,
In 's Pell'grims nieuvv ontlookcn oogf
Dan dcnkr men om geen regenvlaagen*
I^och Itorm, die boven over toog.
21.

Al moet men hicr een weinig ftryden,
En zukk'len in het vreemde land,
De fchoone hoop kan ons verblyden*
En fch uiveil't allc's aan een kant.
22.

Zonnefchyntje van Gods herte,
Wanncer gy aanbreekt in 't gezicht,
Dan balzemt gy des FeH'grinis fmertc*
En al 't geleeden leed is licht.
*3Een hand vol levens, met verlangen#
Met ach.' en zuchten door gebracht,
En dan een eeuwig heil t'ontfangen!

o

Gelukkig, die het neemt in acht!
u

24.

Hcie

G E Z A N G E N.
24.

Hoe

menig is 'er al in vrede,

En rufl: zo lieflyk en zo zachr,
Die dezen weg 00k heefc berrecden,
En ons in 'c Vaderland verwacht.
25-

Hoc

vricnd'iyk zal de Welkomft weezen,

Van lieve Broeders onder ecn,
Hoe loflyk, fchoon en uicgeleezen

D'onthaalinge

f

en

al hct gccn.
26.

Wat aangenaam word uitgcfprooken;
Wanneer bet broederiyke here,
Door \ heilig liefde-vuur ontrtooken,
Tot een Fontcin van redcn werd.

27-

By \ fpreeken wil het doch nice

blyven;

Dc Lolzang weld ten boezem uic,
Om op een fchoonc maat te dryven
Met onuitlpreekelyk gcluid.

28.

IJoe zoet zal 't woordje Jczus toone,
Door \ lof van 't hoog verliefd gemoed.
Ach Jezus! bloem van al het lchoone!
Ach Jezus! bron van alle zoet!
G
29. o We-
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29.

Wereld, wech met al uw' weelde,
Gy' werd te klein by 'c eeuwig groot,
Wat zouw men zic'n in draf verbeelde,
Daar God de ziel te bruiloft nood.

o

3°-

Een Bruiloft! ryk'lyk overgooten
Met onnadenklyk goed en zoet,

By duizenden

van

Speelgenooten:

Daar elk den ander lief

ontmoec:

3r»
Daar elk zich in des and'rens deugde9
En fchoone gaaven hoog verblyd,
Daar een Fontein van voile vreugde

Geduurig weld in eeuwigheid.
32.

Daarom, 6

PelPgrim op der aarde,
Weeft maar geduldig, fterkt uw moed,
Het paareltjen is hoog van waardc,
Daar gy de Pell'grims reis om doet.
33Het zal zo liang niet eens meer duureny
Uw weg kort al geduurig af,
Door 't fnel voorbygaan van de uuren,
Tot dat de vlees-klomp valt in 'c graf.

34.

Dan

GEZANGEN.
34-

Dan is de ziel dc kouw oncvIo6f^gen,
Die haar onchieid de vrye lucht,
En jaarcn Iang hecfc n.eergeboogen,
Waar in zy veelmaal heefc gezuchc.
35-

VVech oude huid, men zal niet treuren
Om uw vcrlies en zwaare band,
Wat betcrs mag de ziel D
gebeuren
In 't alderlieitte Vaderland.
O

3^'
o Pell'grim trooft u ondcrwegen,
Al fchync gy noch zo wyd van huis,
Het is zo ver niet eens gelegen,
Aan 't eindje volgt de ruft voor \ kruis
n

"7

D/#

in een voile zegen,
(Uit al die vvereldfe gedruis)
Door 't bloed van Jezus ons verkrccgen
Dan valt gy

Uw Vader in zyn armen

dhuis.
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Van \

Zalig leven.

Jezus, de Fontein dor Zaligheid,
liefde des Faders, zy ulieden
bier

en

in dcr

boogflc en diepffo

vcrauikkinge
ecuzuigbeicf.

Stemm-e: Wild gy een

Pelgrims weg ingaan.

J^eminde Broeder, die

ik vand
werelds Pelgrims wegen,
gaande naar het Vaderland,

Op 's

Al
Ik wens u

heil

en zegen.
2.

Hebt moed, en treed raaar luflig aan,.
God vorder onze voeten,
A1 word men al wat moc van gaan,
De rull zal 't al verzoetcn.
3Rull! 6 alderfchoonlte ruft!
Hoe Ichcrpc gy 'c heec verlangen?
Eer dat gy ous met welkora kuftr
En wy uw zoet ontfangen.
o

4-

6 Rull! die ons zo vricnd'lyk nood,
Hoe willen wy verzinken
In uwen aldcrzaclnllen fchoot,

En laaven 'c hert

met

drinken.
5.

Wac

G E Z A N G E N.
5Wat zal dat voor een drinken
Nu luftig , laat ons hooren?
Een watertjen, als Kriftalyn,
Door \ herte Gods gebooren.

zyn?

6.

Ontfpringend' uit dcs Vaders kracht,

In \ licht des Zoons volkomen,
Dat alies balfcmt en vcrzacht,
Zo fchoon en uicgenomen.

7Dat trekt den Paradysboom
aan,
En baard een fchat van vruchcen,
Die 't aards veritand te boven
gaan,
Hoe hoog de .zinnen vluchten.

8.

Dat lokt de fchoone Serafyn,
Die neemt ze mec zyn handen,
Een fruitje, dat vol hemels wyn,

Vereift, noch maag, nocb tanden.
9-

Daar ftcekt

hy 't heilig here mee aan,
Dan mogt men eensjes hooren
Den lof ten zynen mond' uitgaan,
Door 'c ruim der Eng'len Kooren.
G 3
ic
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10.

kracht

Dan pryft hy 't al, uic al zyn
Wat van haar word bezeeten,
Gods wond'ren eind'loos voortgebragt,
Te tellen noch te meeten.
11.

De

vreugd klimc op van troon tot troon,

Daar is een Jubileeren,
Elk brengt en coonc zyn hoogfte
Den grooten God ter eeren.

fchoon

12.

Haar licbaam is van Kriftalyn,
Met Majefteit doorfcbeenen,
De Goddelyke zonnefchyn
Die vloeid 'er fchoon door heenen,
13.

En opent ieders heil'gen aard,
Mec wonderbaare kleuren,

Daai onze verwen, hoe vermaard,
Als duifter zwart, by treuren.
14.

Sommige fchynen als fmarracht.
En and'ren als robynen,
En diamanten, die met kracht,
Als Zonnen van zich l'chynen.
15.

Men

gezangen.

93

!5*
»
Men fpeurt 'er blaauw en rood, en
En groen, en veelderhanden,
Te

wonderbaar,

te

hoog

Voor wereldfe verftanden.

en

geel,

eel,

16.

Die glanzen fpeelen door malkaar,
In 'c naad'ren en ontmoeten,
Daar word men heerlykheid gewaar,

By 'c halzen

en

begroeten.
>7-

De Paradys-bloem boog van kleur
Moet deze fchoonheid fieren,
En fpreid een aangenaame geur,

Door

d'Engelfe * Rivieren.
18.

De Paradys-bloem doec een
Van groote wond'ren open,

fchat

Terwyl zyn blaadjes, mec het nat
Dcs levcns, zyn bedroopen.
19.
Den Engel draagt een roozen hoed,
Die gloeid, met zyne bloemen,
Als rood geverft, in Jezus bloed,
O!

fchoonheid, niet

te noemen.

g 4
*

Plaatfeti of Kotiwgrykcn.

20.

Mnar
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20.

Maar wat is \ fchoonfte dat men vind
In 't ruim der Eng'len Kooren?
Dat is de Liefde, 't fchoonfte Kind,
Van eeuwigheid gcbooren:
21.

Door d'eeuw'ge eindelooze kracht,
Die Vader hiec; den Zoone,
Die 's Vaders vuurigheid verzacht,
Is
licht, door alle trooncn,
22.

De glans der heilige Majefteir,
De welbron aller vreugden,
De vrede en zachtmoedigheid,

D'ontftuiter aller

deugden.
23-

Zyn lichaam is den water-geeft,
Die rykt zo diep en hooge,
Daar nook gedachten zyn geweeft,
Hoe breed en wyd gevloogen.
24.

Daar inne ftaat zyn vlees, en bloed,
Dat alle Heiligen eeten,
En 't nieuwe lichaam waflen doet.

Met Godes Geeft bezecen.

25. o

Jc-

GEZANGEN.
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25-

6 Jezus! allerhoogfte kracht,
Der liefde en genade,
Zo zoet, zo vriend'lyk en zo
Zo ryklyk in 'c verzaadc!

zacht;
1

26.
o

Jezus, groocfte heiiigbeid,

In 't Wczen Gods, de bioeroe,
En 'c herce in de
Majefteid
Wie kan uw waarde noeme?
27.
Wat mag het voor een
luchje zynr
Dac onder 'c Eng'len queelen,
Door 'c Jof van 'c groene Kriftalyn,

Zacht-ruifende komc fpeelen ?
28.

Wat

anders, als den Heil'gen Geeft

Door 'c herce Gods gedreeven,
In God, van eeuwigheid, geweell,
't

Beweegen,

en

hec leven,
29.

Een openaar van alle fchoon,
Een former alier * beelden ,
Die in de Wysheid, voor den
En Vader, eeuwig fpeelden.
G 5
*

Fcrfiaat HcmeJfc Figuuren.

Zoon
30.

Ach
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30.

Ach Vader! eeuwige Alle-kracht,
En welbron aller krachten,
Baard in cms 't eeuwig zoet en zacht
Uw's Zoons, zo hoog te achten:

En laac uw' Geeft, in zynen naam
Door onze herte zweeven,

Op dac uw Pelgrims zyn bequaara
iNaar 't Vaderland te ftreeven.
32-

Ach! lieve broeder, die ik vand,
Hoe zoet is 't onderwegen
Te fpreeken van het Vaderland,
Zo aiep in 't hert gelegen?

33-

Maar lieve broeder, deze ftof,
Die ik u draag te vooren,
Dat zyn geen bloempjes uit myn
Of eigen grond, gebooren.

hoft

34Ik heb \ niet door ervarentheid,
Door fchouwen, en bevinden,
Maar 'c is my in de fchoot geleid

Door 'c middel

van

Gods vrinden.
35.

Het

gezangen.
Hoc is

eens

Daar ik
En iaat

ze
ze

Be-oogen,

anders

roozengaard,
pluiken,
na breeders aard,
beruiken.

quam te
u,

en

36.
Beminde vriend hec hcugc my noch,
Dac wy van iiefde fpraken,
Dac is hec belle, iaat ons toch,
Daar meer en meer na haaken.

37.
God is de Iiefde, en zyn vloed
Gaat uit mec voile ltroomen,
In ailes wac zich open doec,
Of tot hem in wil komen.

38.
I let menfehdom is

Wy

gellachc,
al t'zaamen fpruiten,
eenen worcel voortgebragc,
maar een

zyn

Uic
Ach! bleef 'er niemant buiteni

39o

Broeders, die op aarden zyt,

Van alderlei geflachcen,
Verlaat des werelds ydelheid,
Mec werken, en gedachten.
40.

Hec Paradys is ruim, en groot,
Men fpeurc 'er nooic een ende,
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Gy word al

t'zaamen daar genood,

I-Iier is hcc maar

elcndc.

41*

Daar zal men eeuwig zyn in vreugd
En in dc ruft verzinken:
Och haart u langs den vveg der deugd

Op 'c aangenaame

winken:
42.

En nooden van dien goedften
Die Bron cn Liefdens Ader:

Zyn liefde is toe

Hy

roept u,

als

Heer,

11 zo teer,

een

Vader,
43.

Op dat gy voor zyn heiligheid,
Jn eeuwigheid zoud fpeelen,
En hy u eeuwig, zonder tyd,
Zyn liefden nice zouw deelen.
44-

Vader van hec Vaderland,
Daar wy zo zeer 11a wenfen,
Geieid 011s toch met uwe hand,
Benevens alle menfehen!
o

45Vaart wcl myn Broeder, treed maar aan,
God fterke onze voeten,
Al word men al wat moe van gaan,
De ruft zal 't al verzoeten.

Ern-

G E Z A N G E N.

Ernftige bedenking

99

op onzen weg na

de

eeuwigheid.
Het zvys en

welbedacht gemoed,
van V eeuwiggoed*

Scbept uit de Br on

Toon: Dat gy bemind dat min ik ook.
Of: Courante la Bare.

el

aan

myn

ziel,

met

goeden moed,

De Pelgrims wcg van 'c nieuw verkreegen leven,
Dat God 11 weder hecft gegeeven,
Bcwandeld met een onbezweeken voet:
A1 fcheent gy aan het eind des reis,
Als voor de poorten van het paradys,
Dat

weer lykt, in't ver verfchiet
Gy ztilc cerlang,
Doch 't eind bereiken,

nu

te

wyken*

Van des levens gang.
2.

Wat
In 't
Daar
Niet
Dies
Daar

is 't

gewigt van wcinig jaar,
overweegen tegens \ eeuvvig leven ;
zich 't gemoed na hecft verheven,
anders of't een oogenblikje waar:
treed maar wel gemoedigt aan,
is 'er menig voor u heen gegaan,
Die ook (als wy} hier zuchte onderwegen:
Waar

ZEDELYKE eil
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Waar zyn ze mi?
In 't land van zegen,

En verwachtcn u.
3*

Voor dezen was 'r eens anders tyd,
En nu is 'r onze, die dan ook eerlange,
Geweeit zal zyn, na 's levens gange,
Zo zyn wy ook hec
De Zon des levens,

Befchyne

pak dcs lichaams quyc.
'c hooglle goed,

ondertufTen ons gemoed,

vruchr ,doorzegen rvp
Op dat de mond
Van 't God'lyk fmaakcn,
Zyn begeeren vond.

Ora 'c als cen

temaaken,

4-

getrooft, en gaat voor uic,
hct aangezichc van 't Godbegeeren,
Voorzichtig quaamt na toe te keeren,
Terwyl gy 'c vveec wat zulk een weg beduid;
Hoe dat zy door dit land der tyd,
Zich ftrekt na 'c Ryk der zaal'ge eeuwigheid,
En onderweeg den Koning van behaagen;
Zo waardig zy,
Zyc dan

Daar gy

In 'c here te draagen,
Wereld gaat voorby.
5-

Jezus! overfchoon en trouw,
in de woefteny van dees ellendc,

Ach
Die

Woud met ons zyn tot
'

•

's werelds ende,

En

GEZANGEN.
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En door uw' gunft; geen wezen laaten wouw:
Ons meenen fchikc u dan niec vert,
IVIaar fluit u in de kamer van ons here,
Daar gy beloofc bebt in te willen woonen;
Ach Bruidegom!

Myti lief,
Goede

myn fchoone!
Jezus kom.

6.
o

Nlorgen-fter van 'c eeuwig licht!

6 Dageraad! o fchoone Zon der Zonnen!
Van ceuwigheid , en niec begonnen ,
Hoe hcug'lyk is uw' vriend'iyk aangezicht:
Verliefc op uw' alwaardigheid,

Verfmaadmyn ziel, hetaanzichc dezertyd:
Op dat ik u voor«myn beminde houwe,
o Eeuwig
goed!
En zalig trouwe,
Vorft

Verdwyn,

o

van

myn

gemoed.

ydelheid, verdwyn!

Gaac van ons weg verfierde tydelingen 9
Der haaft verdorde aardfe dingen,
Als rook en mift voor deze Zonnefchyn:
Want alles wat hec oog hier ziet,
Is voor de ziel de rcchte weerga niet,

voedfel, dat haar kan verzaadenj
Zy word daar mee,

Noch \

waare

IVIaar
In de

zwaar

plaats

belaaden,
van vree.

'

8. Het

Zedelyke' en StichteIyke

loi

8.

Het

Gods natuur,
Eeuwig"kind van't vaderlyke baaren,

hoogfte goed van

Als't

Is \ recbtc wczen om te paaren,
Als Ega met bet
Die twee zyn Bruidegom en Bruid,
En by dit wezen heeft de fchaduw
De bruilofts Hemel-fpys en drank van
Zo hoog beftecd,
Js 's Jieiftens wczcn:
Dat men drinkt en eet.

ccuwig' zielen-vuur:
uit,

dezen,

9-

jAcb!

Jezus fchoonffc Jezus myn!

menfehen beil

Zo hoog van ftaat, tot \s
genegen ,
Tot wicn gy bragt dicti grooten zegen,
Ach! laat my ook doch uw' beminde zyn :

Acb! laat my baaden in mv' bloed,
En woond gy in den grond van myn

Op dat

gemoed,

docb in ecuwigheid nice fcheiden,
uwen geeft,
plants bereiden,

wy
Laat
De

Tot het Bruilofts Feed:.
JO.

Wei aan rhyn ziel, verbefr uvv' boofd,
En gecft bet hcrt daar liefde-vonken branden,
In Jezus uitgeftrekte ban den:

Hy is getronw die trouvvheid heeft bclooft:
Of dan de vyand pylen fchiet,

GEZANGEN,
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En maakten 't Houw'lvk garen gants te niet,
Ei laac u doch zoo Hcht'lyk nice vertzaagen,
Of God uw' fchat,
Zo haaft mishaagen,
In zyn minnaar had.
11.

*t Bczocdeld rokjc dac hy zict,
Daar \ rein gemocd tot laft mee

is omhangen:
's werclds moddcrgangen,
't Is waar, dat haagt zyn hcifge oogen niet:
IVlaar hy die geen getuigen hoeft,
Is die door alles hert en nieren proeft:
En kend den grond van't waare God-begeeren,
Bcfpat

met

Dat acht en tracht,
Na beter klccren,
Tot een Bruilofts-dragt.
12.

Dies zinken wy met ons gemoed,
Met aardfe flyk der ydelhcid ontheven,
Om in het herte Gods te leeven,
Als in een zee van grond'loos eeuvvig goed:
IVJet vaft vertrouwen dat hy 't al,
Wat ons bezoedeld eind'ling fcheiden zal,
En necmen ons in zyne liefde armen,
Tot over 't hoofd:
In 't groot erbarmen ,
Dat hy heeft beloofc.

H

IX.

0P
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IX.

Op reis beleid

men

zich»

Doch de Godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Want ivyhebben niets inde ivcrcldgebragt bet
isopenbaar dat ivy ook niet konnen iet daar nit draagen.
M:iar ah ivy voedftl en dekfel htbben, ivy zullen daar

mcde

vergenoegdzyn*

I

Tim: VI: 6, 7, 8.

ZE-

GEZANGEN.
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O P

H E T

LEVEN
VAN

JOANNES GENUWIT.

JJ

JL JLel:
Hoe,

OoPren liec ons hooren,
Eeuwen lang te vooren,

verre

onze

Den afgefcheide Kluizenaar,
Geweeken wyd van al hec zyne,
In wildernilTen en woeflyne

Zyn leven ileec zo menig jaar.
Maar nu in onze levens dagen,
Komc ons 'c gcruchce voor re draagcn,
Een man, die eenzaam heefc gewoond,

Nabuurig deeze

Nederlanden,

Van waar zyn lichc aan alle ilanden
Hec fober leven heefc gecOond.
Daar zyn hem zyne veertig jaaren

een ftroom voorby gevaaren,
En fleepren onnalaac'lyk iriee,
Des levens wederwaardigheden
Van d'eerfte aanvang na beneden,
Tor in vergeecens diepe zee.
Daar leggen zy nu

Gelyk

weggezonken,

En zyne

weelde is aan hec
H

2

vonken;

Had

so6

Zedelyke

S?ichtelykb

cn

Had hy nu deze fchoone tyd
Een koninglyke troon betreeden,
Of and're behaaglykheden,

Hy

was

'c

nu

ook, als 't and're, kwyt-

•t Verblyf, de varken-ftal, in waarde,
Daar hy den Hemel zocht voor dTAarde,
Een dekfel voor het fterflyk deel,
Ontbloot van alle luft der oogen,

Is, door

een

wonderlyk verhoogen,
een fchoon prieel.

Veranderd in

Wie weet, hoe veele dat 'er reizeu
Uit weelden huizen en pakizen,

By affcheid uit het jammerdal,

Daar zy het alles achterlaaten,
Wat zy begreepen en bezaten,
En komen in een varken ft a I.
Wane wie zyn leven hier bewaarde,
En zo zyn deel neemt op der aarde,
Die vrees de flag van 'c zwaare woord,

(Hoewel bekleed
Dat

met

zachte reden)

den Hemel kwam beneden,
En van den rykaard vvierd gehoord»
van

Terwyl de

arme en

verfchooven,

Verheven in des Hemels boven.
Gezet was in een zachte fchoor.

Wonderlyke groote dingen
Der wigtige verwiflelingen
Na 't korte leven, door de dood!
't Zyn al geen Koningen, die ''c heeten

o

Voor duizenden der

Ingezeecen;
\

Zyn

G E Z A N G E N.

'c

i

o7

Zyn a]

geen flaaven, die men *t acht:
^ct Zyn Vorften, die hun vlees regeeren,

Zyn knechcen en verflaafde Heeren,
buigen ondcr 's lichaams macht.
c
Zyn al geen ryken, welker leven
Mec veele dingen is
omgeeven;
Die

'c Zyn al geen armen, die ontbloot,
Als vreemdelingen hier verkeeren,
'c Zyn ryken, die niec veel begeeren;
Maar luft cot veel heeft armoeds nood.

Joannes, een
En prinfen, die

van

deze ryken

maar

flaaven lyken,

Al hield de were! J hem onwys,
Bezac in zyn onwaarde wooning,
Mec ruft en vreden, als een koning,

Zyn hoogen berg als een paleis.
waar zich in nabuurige ooren

Van

Een vreugdenryk gejuich liec hooren,
Wanneer zyn opgevuldc ziel
Den overvloed der zocte weelde,
Die hem de Hoogfte mededeelde,
Door drang niec langer in en hiel.
Dac heefc wac anders ce beduiden,
Als 'c vrolyk lachen ende luiden
Der blydfchap uic hec werelds hof,

Die,

Ifi

mec een

boozen worm bezeten,

Van binnen maar word uicgegeecen,
En eind'lyk afvalc in hec ftof.
Dec was een Rocs daar hy op bouwden,
Om daar zyn leven op ce houden,
H 3

Na

10S
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Na d'aardfe hut van

vices en

bloed;
leven

't Was ook een Rots, daar 't zielfe
Zich klimmende had op begeeven,
En daar by woonde na 'c
Van d'eerfte is hy wcggenomen,
En zal daar nimmer wederkomen,
Maar op de tweede blyft hy
Die kan den voeten met bezwyken,.
Schoon aile vailigheden wyken,
En alle dingen ondergaan.
o Rotfteen aller valligheden,
Die onze bouwlult van bene den,

gernocd.
ftaan,

Op

uw

verheven hoogte

nood;

Uw grondflag zal, hec wyilyk bouwcn,
Voor eeuwig onbeweeglyk homven,
In wederwil van hel en dood.
Aan welke llraaten ende wcgeu
Die valle Rots nu is gelcgen,
Of iemant zyner gaarne vond;
Die neige aandachtig zyne ooren,
Om zulks ontvvyfelbaar te hooren
Die waarheids allerwaardfte mond.
Doch 't viees en lull 'er niet te woone,
Maar kieft het vette en hct ichoone,
Zit liever op een driftig zand,
Ai zag hy 't veel in zyne dagen,
Hoe dat gebouw word neergeflaagen,
En
Doch

En in

weggefchooven aan een kant.
wyT het vlees eerlang moet fterven,
de aarde gants verderven,

Ver

GEZANGEN.
Verheffe zich den eed'len
Om niec
En niec

te

luyit'ren

na zyn

lop

geeft,
vleyen,

ce gaan na zyn verleyen,
geld de fchaade 'c allermeeft.
o Jezus,
Koning aller waarde,
Gy waara obk arm op dezer aarde,

Hem

En die zich noemen na uvv naam,
Die hebben evenwel behaagcn ,
Dac haare akkers doornen draagen,
Waar door hec zaad werd onbekwaam.
gy 'c pad te
Tot rykdom die daar was verlooren
In de eerfte menfchelyke (lam,

Langs armoed kwaamt

fpooreh,

voor flechte dingen,
Die als de rook en damp vergingen,
Het wezentlyke goed bckwam.
Maar Jaas! de zorg voor \ aardfe leven
Heeft de arme ziel zo zeer omgecven,
Dat de aad'ren van de hert-fontein,
Schoon dat de grond wcl op wil dringcn,
Niet kunnen berften en ohtfpringen,

Op dat de menfch

,

Wyl zy verftopt met aarde zyn.
Hoe kan de ziel barmhertig weezen,
Daar 't lichaam altyd llaat in vreezen,
Voor eigen zelfs gebrek en nood?
Hoe kan by aan zyn mede-leven
Na 'c heilig woord de helfte geeven,
Van 'c dubb'le kleed, en 'c dubb'le brood?
Doch om 'c gemoed wat toe te dekken,
Laac hy den armen Chriltus lekken,
H 4
'c Geen

no

Zedelyke en Stichtelyke

't Geen van zyn beker overloopt:
Hy zelfs behoud de voile teugen,
Of die voor vol zal gelden meugen
Moet elk verwachten, die het hoopr.
Hy heeft ons 't voorrecht aangebooden,
Om hem te diencn in zyn nooden,
Der arme broed'ren van zyn huis;
Maar 't here, gewend aan 't ltof te kleeven,
En durft zyn flyk voor 'c goud niet geeven,
Die koop is hem een laliig kruis.

Hoe

moet

het herce zyn bevrooren,

Dewyl het zich niet laat bekooren
Door zulk een liefelyke tong
Van onafmeet'lyk groot beloove,
Voor

eenen

halm

een

gantfe fchoove,

Op dat hy ons tot voordeel drong.
Dat komt, (na 't rypelyk beproeven)
Door waanen van het veelbehoeven;
Wy fpreeken veel, met onzen mond,
Van't vreemd'lingfchap, en't Pelgrims leven,
En 't burgerfchap houd o«s omgeeven,
Als zaten wy op vallen grond.

Joannes heeft ons met zyn leven

Een baak en fpiegeling gegeeven,
Hoe een, wien 't Vaderland behaagt,
Met zucht en hertelyk begeeren

De wegen derwaarts kan palfeeren,
Met klein behoeven, dat hy draagt.

Van

GEZANGEN.
Van 't toekomende.
Stem: Nerea. Of, Reveillez vous#

Of, de
De

twee

10

Geboden.

laatfte regels alleens gezongen.

H oewel ik niet

en

heb te fchryve

Uit een verrykt en breed gemoed,
Nochtans op dat de liefde blyve,
Zo werd gy dus van my begroet:
A1 'c heil verdiend door Jczus bloed,
2.

Dat wenfi: myn ziel u tot een zegen,
Beminde vrienden, treed maar aan,
A1 vind men fchoon geen breede wegen
Om na het vaderland te gaan,
De reis is kort en haaft gedaan.
3Het zal ons ginder nict berouwen,
Dat wy hier in die vreemde land
Geen vafte wooning wilden bouwen

Op 'c fondament van 't driftig zand;
tyd fchuift alles aan een kant.

De

4-

En of't de wereld fchynt verlooren,
'c Geen in 't Geloof werd uitgezaait,
Daar werd een bloempjen uic gebooren
Dat ons geen dag noch tyd

ontmaair.

Och wierd het

Menfchdom omgedraait!
H 5

5
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.J.

Zedelyke
%

V .

.

En zag na

God

Wat waard

een

Hoe

.

en
*

'

Stichte^ykb

5met reine -oogen,
vvelbedochte keurl

droevig vind

men zich bedroogen
Als 'c einde komt voor 's levens deur;
Wech ydelheid van 's werelds fleur.
6.
Uw' fchoonheid kan ons niet bekooren

Wy leggen 'c

op een fchoonheid aan
Daar alle fchoon uit werd
gebooren,
Uw' fchoonheid moet als
gras vergaan,
Maar die ik meen blyft

eeuwig ftaan.

7-

A1 mogt ons hier op aarden beuren
Een fcepcer en een goude kroon,
Al liet men ons in weelde keuren,
En vierden ons als groote Goon,
'c Waar drek.te acbten
tegen 't fchoon
8.

Dat wy met ons gemoed beminnen,
INooit uitgefprooken noch bepaalc,
INooit afgemeeten met de zinnen,
Hoe hoog, hoe diep, hoe ver gehaald,
INooit recht befchreeven of gemaalc.
9Wie mag toch deze fchoonheid wezcni
't Is Jezus, d'alderzoetfte Bron
In 't wezen Gods, die hoog gereezen,
Van ceuwigheid,
gelyk een Zon,
Wiens VVeezen nooit met tyd
begon,

GEZ ANGEN.

i

10.

7.0 lieflyk blinkt door alle Kooren,
Dac zich de groote Seraphyn
Met duizend duizenden laat hooreti
Tot lof van d*eeuw*ge Zonnefehyn.
6

Menfch,

wac moet

dac wonder

zyn!

11.

Daar uit des Vaders

eeuw'ge krachten

Ontelb're wond'ren breeken voort,
Zo fchoon voor aogen en gedachten
\ Geen eeuwig
Te zetten zynen

bekoord

\ Engels here
lofzang voorc.
12.

zinken,

De vreugde wil daar nimmer
Hec Heil klimc op in eeuvvigheid,
Men ziet 'er duizend Zonnen blinken,
Men meet geen plaats noch tell geen
Wat eeuwig is; is lang en wyd.

tyd.

i3-

uw1 flccbte leuren,
Wy waarcn immers veel te dwaas
Wcch wereld met

Daar ons die fchoonheid mag
Dat wy ons voor ecn

Vergaapten aan een

gcbeuren,

tyd, helaas!
Jokkend aas'?
14.

Ga dan maar voort,

beminde vrinden

Wy volgen 00k by Godes hand,
Op dac wy eens malkander vitiden
In 'c alderlieffte vaderland,
Dan is de moeiten aan een kant.

*

T

Zedelyke en Stichtelyke

Ilij.

Van de

tegenfpoeden

op

den weg

des levens.
Toon: 6

Zalig Heilig Bethlehem.

Ei-

en
zomer-vlaagje doet geen quaad,
A1 vale het neder, onderwegen,
Wanneer men na zyn oogwic gaat,
Zo diep in 'c here, en ziel gelegen.
2.

Wie is geruft, op 't vreemde pad,
Tot aan den Avond uit te ruften?
Eer hy zyn weg ten einde trad,
Dat zal geen wyze reizer luften.
3Behouden t'huis, of by zyn vrind,
Laat afgeflooftheid achterwege,
Als hy zich in de ruft bevind,
Kan hy die moeiten wel verveege.
4-

Of zo hy daar noch aan gedenkt,
Het is tot zyne meerder vreugde,
Die 't heil van rull zyn voedzel
brengt,

Voorleden leed, doet goed en

deugde.

5-

Wat zal 't

De

een

Pelgrims-weg

Bedaagd
Daar

ons

van

groote weelden zyn
te overdenken!

,

's Hetnels Zonnefchyn,

geen moeiten meer zal krenken.
Van

G E Z AN GEN.

Van't

11$

eeuwige leven in Jezus Naam.
Toon: Sulamite.

Jezus, Jezus, Jezus, Jezus,

doch, die ichoonfte naam herhaalen*
fchynt het buiten paalen;
Wat zouden wy, om iemant, daarna geevenV
Want Jezus is ons leeven!
Den liefden-oly, tot heeling en verzachten,
En den balfem, en den balfem, en den balfem der

Ach laat

ons

A1

krachten.
2.

Ja beminde der Zielen!
Wy hebben hoop, om eens, eerlang, na dezen,
Uw lof

en

prys te weezen,

Methooger tong ontftookcn door uvv
Bereikt

met

geen

gedachten.

krachten,

u te heffen met hemelfe gezange,
Eeuwig, eeuwig, eeuwig, eeuwig, eeuwig, eeuwig

Om

is

lange.

3*
Laat ons eeten en drinken,
Van Jezus naam, dien aldergrootften zegen,
Als Pel'grims onderwegen,

Tot wy, eerlang, uit deze werdd fcheiden,
In 't leven zonder tyden;
Om in Gods herte, voor eindeloos te woone;

Jezus, Jezus, Jezus, Jezus, Jezus Chriltus myn
fchoone.

X.

Vry-

fi 6

ZedeLyke en Stichtelyrb
X.

Vryheid, Blyheid.

Wantzvyweetcn, clat, zo onsrtardfe hnisdezcstabernagebrookeu word, ivy cen gebouw van God hebbcn y
een huts niet met handen
gemaakt, \maar\ eenwig in de
keh

hemelcn. Want ook in dozen zuchten wy ,

verlangcnde

woonfledc, die uit den hemel is, over bleed te
warden. Zowy ook beklced, en nietnaaktzullengcvondcji
met onze

warden.

2,

Korinthen V: 1, 2, 3.

Zucht

G E Z A N G E N.

Zucht

na

open

iif

lucht.

Die \vy dus lang bezaten,
Als vreemd voor ons gemoedj
Zo wy u eens verlaaten,
Hoe luftig zal dat ruimen!
Zo breekt een leeuwerk uit
En dryft op zyne pluimen,
Daar hem geen traalie lluit.
o

Koninglyke hoop!

Hoe balfemt gy het leven!
Of weelden honing droop,
Men zoud 'er niet voor geeven.
Ach kon men \ haar verbeelden!
En dat het wierd geloofc,
Die zich in aardfe weelden

Verdiepen

over

't hoofd.

36 Ruimte zonder End!
Elk blikje komc gy nader;
zyt ons recht' El'ment,
vaderland en Vader:
dat wy ons gedulde
'c Hot van vlees en bloed,

Gy
Ons
Ach
In
Tot

God ons end vervulde,
En 'c deurtjen open doer.

1

Van

Ii8

Zedelyke

en

Stichtelyke

Van bet wederftreeven des

vleefches.

Toon: Uit liefde komt groot lyden.
Of, Ik ging op eenen raorgen.

G1-

od is een eeuwig geeven,
voile ftroom van goed,

i^en

Zyn liefde dryft ten leven,
Vloeid wech, met deze vloed;
Verlaat de wereld en zyn fchyn,
En llaakc het weder-ftrceven,
Gy zulc gelukkig zvn.
2.

Gelukkig boven maaten,
Die 'c God'lyk willen kieft,
En alles wil verlaaten,
Waar door men God verlieft.
\ Was immers ydelheid en niet,
Of wy 't hier al bezaten,
Wat ons de wereld bied.
3-

Neen

overgoude dagen,

Wy treeden in

Op dat

u voort,

't leven draagen,
Door d'opgeflooten poorc,
En ons geen na-berouw door-knaagt,
Maar 't eeuwig welbehaagen,
wy

Al 'c leet

na

achter vaagt.

Ver-

GEZANGEN,

Verlangen

na

ii9

Jezus.

Stem: La Duchefle

Roy ale.

jK^eer
weer,keer weer,o Jezus, mynbemindel
lang
verfchuild
Zo

gy u voor my
Kan ik geen rufte vinde,
Zonder uw oogen ben ik zonder lieht.
Waarom bedekt gy doch u fchoon gezicht?
'k Voel nu de vonken van de vreugd niet meer,
't Hert blyft bellooten waar ik wend en keer.
Ik kan aeh Heer! niet langer weenen,
Schoon ik leg geboogen,
Met neergellaagen oogen,

Op der aarde

neer.

Daar ik, door uwen

geeft geroert,

Zo menigniaal voorheenen,
Van vreugde plag te weenen,
Och myn eenig Heer!
Keer weder, ik weet dat gy my mind:
Maak my, wedr bly, in u,
In jeugd, in deugd, een nieuw
Uit God gebooren kind.
o#

af, fta af, o wereld! die ik minde,
In al uw1 fchoonheid, vreugd, en fchat
Sta

Kan ik geen luft meer vinden:
Rykdom en weelde weegt my veel te liclit,
Aanzien en eere lpouw ik in't gezicht:
Nu eens de geenc, daar al't fchoon afdaald,
Heeft met zyn liefde, my het hert doordraalt:
't Is Jezus, 't uitgedrukte beeld

i.agr
Zedelyke en Stichtelyre
Van't nooit begrcepen wezen,

Nooit hooger opgereezen,
Nochte nooit gedaald.
In hem, o wereld! dat gy
Beftaan de waare goeden:
In hem, cn zynen bloede,
o

'twift,

Gekruiite Heer!

'k Val neder op eenen kouden fteen,
Uw zvveet, uw leet, uw pyn,
Uvv nood, uw dood, ora myn,
Verwekt my tot gewecn.

3-

Breng<my, o Heer! voor
Laat my, om uwe
Aan eenen

d'aarde vry te fchande.

fchoonfte naam,

thiak verbrande,

Eer ik zouw mitten, dat myn ziel verblyd,
Uwe genaden, uw gemeenzaamheid:
Zonder uw vriendfchap ben ik leevenddood:
Drenk my met water, fpys my fchraal met
Als ik uw maar in 't hert gevoel,
Weet ik myn vreugd geen cnde,
Waar ik my keer of wende,
'k Vinde groote raft:
Maar buiten u, o God! is't al

brood

en veriooren,
In armo£ moet het fmooren,
't Word al uitgebluft.
Och Jezus! zo vriendelyk en zoet!
Myn heil, myti roem, myn jeugd,
Myn trooft, myn fchat, myn vreugd,
Myn rykdom, al myn goed.

Ellendig

GE2ANGEN.

tit

Niet beter als t'hilis.
Toon: Belle Iris*

A

i*

ch! inyn geeft
,
verlangd zo zeetf*
Eer zy we£r word ingegootert,
Daar zy cerft is
uitgevlooten:
AchLhoe zuchc zy na dieu keer!
Ach ! hoe lange zal't noeh duuren ,
Dac ik hier in vlees en bloed,
Tel de

Dorftig

dagen en deuuren,
na dac eeuwig goed.
<

Eeuwig

2.

zonder end,
Zonder hoogce, zonder breecce,
Eeuwig eeuwig ongemeecen,
Alle geeften onbekenc:
weezen

'c Vlees vcrtecrc door 'c heec verlangefl»
*c ViKli* der liefde doec geweld
Eer ik word1 van u omvangcn,
En niyn geelt in u verfmelt.
Doch wy

Langs, den

vvillen

3met

weg ons

geduld,
voorgefchreeven,

Chriflus Menfchheid, leer eft leven,

Vol met lyden opgevuld:
Laac ons op een iteenrocs bouwen,
Eerll met Chriftus aan hec Kruis,
In verfmaadheid uic te houwen,
Dat 's dc rechte weg na huis.
I a

Van

ZEpELYKE etl StICHTELYKE
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Van de
Toon:

liefde Jezus

in't herte.

Gefwinde Boode van de Min.

Jezus eens de harpe flaac
Al¬
rein gemoed,
ls

In een
Daar vreeze Gods gefpannen
o! Wat is dat zoetl
Ach hoe bly,
Is het hertl
Dat nu vry,
Van zyn fmerr,
God loofr,

IVIet

ecu

opwaarts

ftaat:

geheven hoofd.

Hier weet niemant af,
Die gevoed met draf,
Van flechte aardfe vreugd,
Zich maar in den fchyn verheugd.
2.

deze voorfmaak heefc
Verkreegen van haar Heer,
gereed, zo lang zy leefd:
T'ontfangen tot Gods eer,

De ziel, die

Is

nu

Zo het quaad,
Als het goed,
Zo het zuur,
Als het zoet,
En ryk,

Acht zy

\ aardfe al t'zaam voor Hyk:

Alles

GEZANGEN,
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Alles ache zy fchaa,
En volgc Chriftus na,

Geboogen onder 'c Kruis,
Na hec eeuwig* vreugden-huis*
Van de Heere

Jezus, die koftelyke
paarel.

Toon: Pfalm 6.

6

I

Jezus, goede Heere,

Leerc ons den fchac waardeeren,
Die in den akker leid,

Op dac hy word verkreegen,
aan is
gelegen,
Ja die gy zelver zyt.

Daar 'c al

2.

Wie wel begeerc te vaaren,
Moec u in 'c here vergaaren,
In plaats van aardfe flyk!
Uw vaftheid is beftendig,
Hec werelds is elendig,
En rnaakc geen Zielen ryk.
3zynze wiens gedachcen,
U voor haar rykdom achcen,
En houden voor haar goed:
Haar fchac zal niet befwyken,
Als and're fchacten wyken,
O paarel van 'c gemoed.
I 3

Ryk

ill"

Het

124

Zedeeyke en Stichteiyke
XL
Het

wezen

geefc de fchaduvv.

ivy nlet ctanmerken de dingen die men zkt\
de dingen die men nitt ziet; want de dingen die
men ziet zyn tydelyk, maar de dingen die men niet
ziet zyn ccuwig* 2 Korinthen IV: 18.
Een

Dewyl

vnaar

G E Z A N G E N.

Een klein

bewys,

Toon: Het

van

12s

't Paradys.

daget uyt den ooften.

jVJeykruidje, aardig fpruitje,
In 'c heug'lyk bloemendal,
Wat lieflykheden uitje,
Wat vreemds verceld gy al,
Van 'c wonder aller wezen,
Nooic volpreezen.
2.

Klein ftraaltje, minn'lyk ftaakje,
Van 'c Heel dac wysheid hiet:
Een kunftig meeker maaldje,
Die 't aardfe oog niec ziet,
IVlaar ons iets geefc te leezen,
Van zyn wezen.
3Schoon kleurdje, lieflyk gcurdje,
Waar komje doch van da an?
Wat wonderdaad gebeurdje,
Iloe trekje 't fieriei aan?

VVy zien
Die

u

maar zwarte

aarde,

baarde.

4»
Wat mag zich al vertoone,
In 't Hemels Paradys ,
Waar .van gy aardfe fchoone,
Ons zyt als een bewys:
I 4

* Als

12(5

Zedelyke en Stichtelyke
Als fchaduwen, en
Van dac glinimen.

fchimmen,

5-

Gelyk van waare dingen,
De fchynfels hangen af,
Die haar vertoon ontfingen,
Van 't wezen dat haar gaf:
Zo ftaat gy uitgebooren,
Ons

te

vooren.

6.

alle wezen
Uit wien het alles vlood,
In eeuwigheid gepreezen,
Grond

van

7

vriend'lyk nood,
Op 't wezen aller zaaken,
Die vermaaken!
Die

ons

zo

7'

Verdiep u myn gedachten,
Van tyd in d'eeuwigheid,
Om 't wezen te betrachtcn,
Dat nooit voorby en glyd,
Maar eeuwiglyk zal groeijen,
Ende bloeijen.
8.

6 Bloemendal der

vroomenl

Wat zult gy lieflyk zyn,
Voor alle die daar komen,
Uit 's werelds zand-woeftyn:
Hoe heug'lyk zal m'er ruften!
In uw' luften.

9.

Zo

GEZANGEN.
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9Zo vale een vliegend byeje^
In 'c honingryke Hof,

By 'c lieve Zomertydje,
En
In

zuigt de zoecheid of;
roozen

en

vioolen,

Als verhoolen.
10.
o

Afgefcheide zielen!

Die over 's werelds bey,
In zulk een Lufthof vielen,

Gclyk de Honing-by:
lloe wentelt gy in Roozen,
Die daar bloozen!
11.

Ilec zal u wel niet luften,
Om weder hier te zyn,
De welkom die u kufteti,
Is meer dan aardfe fchyn:

Gy zyc in 't waare
Nooic volpreezen.

wezen,

12.

Gy vroomen, die

als blommen,

Van hier verdweenen zyc,

Gy zult niet weder komen,
By ons in deze tyd:
Noch hoopen w' u te vinde,
Als beminde.
I 5

*3-

A*

ia8

Zedelyke

en

Stichte^ykb

13A1 zyt gy ons ontweeken,
Wy fchatcen u niet quyt,
Gy zyt voor uic geftreeken,
En voor ons wech geleid:
AIs gocd, dat wy na 't lterven,

Hoopen t'erven.
x4*
6 Zoethcid uitgeleezen,
Die 't Hemels Byrje drinkt,
Wat mag 't voor goedheid weezen,
Daar 't zieltjen in verzinkt?
Een zee van alle weelden,
Niet te beelden!

15In 't Roozendal des Heercn,
Daar hoopen wy eerlang,
Als vrienden te verkeeren,

By 't eeuwig lofgezang:
Daar nooit geen

Zyn

te

winter-tyden ,

myden.
16.

Wie zouw het land niet minnen,
Daar 't eeuwig Zoom'ren zal?
En eeuwig zal beginnen,

Bevryd

van

Vaar hecn,
Zo geringe.
I

ongeval.
o

aardfe

_

dinge!
17.

Mey-

GE2ANGEN.

12$

J7-

Meykruidje, aardig fpruitje,
Hier In die jammerdal,
Uw' grond en wortel uitje,
Wat namaals weezen zal:
Daar hoopen wy te reyzen.
Met de wyzen.

Van hoe

naby, De Hoogjte zy.

Stem: Petit Bourdeaux.

dagen.

Of, Wie fleet heugelyker

(iet, die Hemel fchiep, en aardc,
Zide deur
ziel,
Staac hier aan

myn

Ily is Schepper, die u baarde:
Gy het fchepfel buig en kniel;
Ziet hy is de Pottebakker,
En gy zyt het aarde-vac.
Wat gy bend, zyt gy dan
Aan hem daar gy
al van had.

fcbuldig,

Aan hem enz. '

c

Keert u dan van alle dingen,
En ook van u zelven af:
■God van vvicn wy 't al ontfingen,
Die ons aan ons zelven
U zy allcs opgedraagen.

gaf:

*t Zy myn hooglte zaligheid:
Dac ik u maar mag behaagen,

Gy die'myne

oorfpronk zyt. Gy die enz.
3.

Maar

10o

Zedelyke en Stichtelyke
3-

Maar wat zal ik dan noch geeven?
'k Ben zo diep in fchuld geraakt;
van myn eerfte leven,
Voor dat gy my hebt hermaakt,
Door uw' lyden, door uw' fterven,
Waar zoud ik iers vinden? waar?

Schepper

Gy

zyt

God

en

Eeuwig

uwe

fchuldenaar. Eeuwig

ik ben Menfche;
enz.

Lof, uit hulp.
Stem:

Repicava.

F
Jj^euwig wezen
•

iNoch nooit begreepen Heer,
Ik buig voor u, in 'c (tofop't aanzicht nedr;
Ik meet geen tyd, ik tel geen uuren meer,

Om eer,
I Joe lang

en prys te geeven; myn leeven,
het worde, 'c is noch veel te kort,

Om u te looven
Voor 't heil, van

Op

my

boven,

neergeilort.
2.

*k
In

Lag vervallen,
eenen

Van

diepen kuil,

ongeloof, het licht ging

voor my

fchuil;
Maar

G E Z A N G E N.
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Maar gy omrukte my dien helfenmuil,
En ftak my toen rechtfchaapen, in 't wapen,
En gy behong myn fchouder met een (child,
Waar op 't befpringen,
Der twyffelingen,
A1 haar pylen (pilt.

3'k Zal befpotten
Den ftouten ongodift,
Die al te dwaas na groote wysheid vift,
En niet befeft, dac hy haar oorfpronk mift,
Ik hoef niet wyd te zoeken, in hoeken,
Dat heilig wezen ftraald my in 't gezicht^
Hy legt my neder,
En wekt my weder
Met het morgen-licht.
4'
Laat my weezen,
Een rots die nooit doorweekt,
De Zee van't ongeloof, hoe veel z' ontfteekt
Met al zyn baaren, op haar vaftheid breekt,
Haar we§r te rug doet ruimen, en (chuiroen,
Van heete tooren, die vaft bruit, en raafl:,
Laat ons braveeren,
De woefte onweeren,
Die de Wereld blaaft.

Zucht
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Zucht tot vrucht.

t

Toon; Courante la Bare.
c

<j

(thriftus laat den

dageraad,

eeuwig licht myn herte gants doorfchyne,
Dat alle duilternis verdvvyne,
Die doch een moeder is van alle quaad:
Dryft alle booze dieren voort,
Op dat 'cr lof en vrede werd gehoord,
In 't eenzaam heilig huis/van""z rein gevvccten,
Door uvve kracht, zo ongemeeten,
Van

t

Zalig voortgebragt.
2.

Dat alle onweer eens verdwyn,
Gebied de wind, en zegt dat zy legt ncder:
Spreek tot de lNoorde wind kcer weder,
Zo zal der haalt cen diepe llilte zyn.
Zend dan uw' licht'cn Waarheid neer,
Dat zy op aarden lichten gints en weer;
Ik ben een dorre en etn leed'ge aarde,
Tot uw' gezicht, myn God, myn waarde,

My het hert verlicht.
3-

Doorgiet met Hemels-dauw myn hert;
Zend u genaden ai'i reik my beneedcn,
11 et water der aandachtigheden,
Op dat myn aard daar me£ begooten werd:
Op dat zy Ulltig gi'oeid en btoeid,
Door al de zegen die van boven vloeid,
Zo dat zy overvloed van vruchten draage.
Tot uwer eer, en .welbchaage,
Allerhooglte Heer.

Van
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Van het eeuwig Al.
f

r

'

.

•

■

Toon: Pfalm 8.
x.

A ch neen! ach neen! alweetendGod
Uw

Majefteit is niet

En of de Menfch

ISoch woond gy

zo

wyd

en

Heere,

en veere,

een worm

op

aarde

zy,

hem, gelyk een Vader, by,
2.

Hy hoeft
Om

u

ftem niet krachtig te verluiden,
zin en meening te bedurdcn;

zyn

zyn

Eeuwig Al, dat alles hoord en ziet„
Wat na of ver, of ftil ofluid gefchied.

o

3»
Dies zyt gy ons een

aldergoedfte Vader,

Is iemant na, gy zyt ons
Zo leerd

ons

noch al nader,

wand'leninhetlicht,,
haar 9s Vaders aangezicht.

dan deeds

Als Kind'ren voor
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XII.
Hoe

liefelyk is *c licht!

Jezm dan fprdk wederom tot henUcden: die my volgd
drtiflernis nict ivandelen, maar zai hot licbt

zal in de

cies livens hebbeiu

Joannes VIII:

12.

Van \

GEZANGEN,

Van *t Tyd'lyk 5 en eeuwig
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VTuur en Licht.

De Licfde Gods is7 eeuzvig gocd,
Waar in ih Zicl verfchutlen moet.
Toon: Wilt gy een

Pelgiims vveg ingaaii.

Z1*
Licbje, Zoon van't bitt're Vier,
oet

Geiyk een fchoone Bruid verfcheenen
Wat zyt gy lieflyk ! vvelkoin
Gy zyt hec dat wy meenen.

<1 Den

,^f'afch

hier,
tuuriyk
Licht

n

en

aard:^'II;7t

Wat zyt gy zoet en goed van
Kunt gy u niet alleenig fcheiden
Van 't fcherpe b IVezen, dat u baard
Te wachtcn en te myden.

c

?

t v r»uu

3Hoord vvat het vriend'lyk lichje zeid :
Vermaakt u in myn lieflyk vloeijen,
<'< Luht

Wat deerd u inyn verteerlykbetdy
Als gy u vvacht voor 't glocijen.
4Zoud ik my febeiden van de kracbt,
Waar uit ik ftaadig word gebooren;
Zo hield gy maar cen zwarte nacht,
En had myn glans verloorcn.
5*

'c Verteerend Vuur is myn
De wort el van myn vrietiddyk
IC

,

.

fontein,

Ie even,

Waar

\

^eekltoc
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Waar uit ik met myn zoetheid fcbyn^
Om u 't genot te geeven.
6.

Zo dat myn vriend'lyk lev en fpreekt,
Z0 aangenaam, en uitgeleezen:
d >t Luht

dBeminde, die myn glans

hec7'-«/r.'

0

ontfteekt,

Oor[prong van myn IVeezen.
7-

Tervvyl hy minlyk weder zeid,
vnur e Myn iief, myn fchoone, myn al-waarde,
fpr«kttorMyn Ucbt, myn glans, myn fierlykheid,
Geliefde, dien ik baarde.
<■

*/

8.

[Zo hebben wy

ft Lkht

f, reekttot j?n

geeven u

En zyn in
En laaten

malkander waard,

zoer

geniecen,

minlykheid gepaard,

liefde vlieten.
9-

i'Toepaffing*

gScomlichje, dacmetwerken fpreekt;
nutlyk overweegen;
Schoon u een tong en ftem ontbreekt,
Noch fpreekt gy ons ter deegen.

Gy laat ons 'c

10.
Ge»:

i;

14.

Dewyl gy uit de eeuwigheid
(Daar gy uw oorfprong hebt genomen)
Een uitgefproote bloempje zyt,
Hier in der tyd gekomen.
11.

tjoh:us.

De Godheid is een
Daar alle

eeuwig Ucbt,

zaligen in baadcn,

En
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Erv fchynd ons in hcc aangezicht,
Met liefden

en

genaden.
12.

Dat is zyn zvezen dat

Gelyk

een

bron

van

hy geeft,
eeuwig vloeijen

Van 'c geen hy is, en't geen hy
Tot vruchtbaarheid, en bloeijen.

,

heeft,

G3-

Met

voorgefteldc heil is

grooc,

yier word een yder toe gebeden,
Gelokt, getrokken, en genood,
In 'c eeuwig licbt van vreden.

en 6o: '•

14.

Hier toe, op dat men't kend, en weet»
Diend ons het heilig woord des Heeren ,

Apoitel, Leeraar, en Profeec,
goede leere.

En alle

15En dat de maat doch vol zouw zyn, >/;:u:4s.
Is't eeuwig licht in 't vlees gekomen,
Met zyne groote liefde-fchyn,

Op dat het wierd vernomen.
16.

Maar dat een yder ziel zich wacht
Voor tioorfprong van het lichte wezen
Dat*s d'eeuwige gcflrenge macht:
Te fehuwen

,

en te vreezen.

17.

Gelyk van alle eeuwen aan,
(Op dat daar niemant in vervalle)
K

2

Den

133 Zedelyke en

Stichtelyke

Den trouwen waarfchouw is
De wacht ftaat voor ons alle.
18.

lick 12.8 9.

gedaan,

De Vader is veneer end vuur;
Dies moet men zig voor zonden wachten;
Want anders word men van natuur,
Tot brandhout zyner krachten.
19.
De Zoone is het eeuwig goedy
Een eeuwig kind van't eeuwig
Een eeuwig licht % van
Een eeuwig liefde paaren. v

baaren,
eeuw'ge gloed y

20.

jok::o;>.

Dit is den Vader, en den Zoon,
Van eeuwigheid een eenig wezen,
De Iron van kracht, de vloedvan 7fchoon.
.

In

eeuwigheid gepreezen.
21.

Des Vaders eeuw'ge toorn-vuur
Ontvlamt om 't eeuwig licht te baaren:
v^ii:*;*3*is liefde in des Zoons natuur;
Daar moet men zich bewaaren.
22.
Maw.

11:

Dies heeft de

heifge mond gezcid,

s9uuk
puu 15 ^oe dat wy van ^em z°uden leeren,
Zachtmoedig en ootmoedigheid;
1

Dat kan het vuur verweeren.
2 3*
Want dat is't wezen van het licht,
Dat eeuwig heeft uit God gefcheenen,

Gelyk
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Gelyk

een vriend'lyk aangezichc,
Daar \ oog mee raoet vereenen.
24.

Derhalven, wie den Zoone heefc,
tjtks-.ix.
Die heefc, in hem, het eeuwig leven,
Dac God den Vader uic zich
En eeuwig heefc gegeeven.

geefc,

25.

Dus kennen wy geen zaligheid
Als in hec wezen van den Zoone;
Dac God den Vader heefc bereid,
Om eeuwig in ce woonen.

Handel- 4!
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26.

Neemc hier uw' coevlugc, menfehen kind;
Die is de burgc van uw' bevryden,
Waar in gy eeuwig veilig bind;
Voor *t vuur van eeuwig lyden.

18:

,0*

27.

Zoecfte

goed, dac Jezus hiec;
Inwendig here in 'c eeuwig wezen,
Dac van genaden weld en vliec,
Gy zyc des ziels geneezen.
o

28.
6 Jezus! God van eeuwigheid,
Uw Lof gezang moec eeuwig duuren, Rom:9: f.
Om dac gy menfeh geworden zyc,
Om uwe kreacuuren.

29.
6

Jezus! lief van ons gemoed,
Beminde, fchoone, en al-waarde,
K 3

Onz'

140

Zedelyke en StichteLyke
Onz* vveelde, rykdom, ende goed,
In Hemel en op Aarde.
3Q6 Lichtl 6 Zoon van eeuwig vier,
Van eeuwigheid uit God gcfcheenen;
Wat zyt gy lieflyk, welkom hier,
Gy zyt het dat wy meenen.

Van de Levens Lucht.
Toon: Belle Iris.

Jjjlken Adem-tocht,
is een
liefde-gaaven

Van des Heeren

,

't herte mcde laaven,
gaan zo gezegend heen.
dat wy het al bcdachten,

Daar wy
En

Ach !
't Goed dat

ons de Vader doet,
Hoe behoorden wy 't te achtcn,
Hy is mild en over goed.
2.

*t Zuchten van onz* levens-geeft,
Moeft ook alcyd in hem zweevcn,
In hem ademen en leeven,

(to het eenmaal is geweeft)
Ja, in al ons doen en laaten;
Op dat wy, ons leven lang,
Nooit een adem-tocht vergacen,
In ons op en nedergang.
3,

Waare

GEZANGEN.
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3Waare

w,

oorfprong van onz' zyn,
open luchc des levens,
Zo vol lievens, zo vol geevens,

o! Gy

Ja, des zaligheids fontein,
Gy, o Koning aller eeren,
Laac doch uw genaden-vloed,
't Zielen-adem-haalen leeren,
Aan

ons

opgewekc gemoed.

Van de Liefde

Jefus.
%

IVat is by zvys en wel bedacht,
Die yt bejie goed bet boogjle acbt.
Toon: De Zon aan't kliramen.

Jezus, fchoonfte lief,
GIhere verhicf,
oede

Die ik in myn

Als uitverkooren,

Myn befchooren,

Tegens tooren.
Ach! doordringd myn
Met u Heilig Hemels
Dat is de befte vvyn,
Die ik van uvvc gunft
God van myn:

gemoed
bloed:
begeere,

Myn zielen-vuur begeere u vvezen.
K 4

fuie

Toc
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Tot geneezen,
En een zoet,
In de gloed,
Daar de geell door

leeven moec.

2.

Ach! beminde

van

niyn

zicl,

Daar ik met myn hert op viel;
Zo hoog verhevcn,
Wilt myn leven,
Voedfei geeven,
Uit de vloed van uw' geell,
met u een geweefl:
Doorvloeid myn dorllig hert,

Eeuvvig

Op dat het door u dauw en zegen,
Ryper werd:
En gy uw' lull daar in moogc vinde,
Myn beminde,
Ach ! en ach!
Waar 's de dag?

Dat ik

u

aanfchouwen mag.

Jezus Lief! myn Heer en God!
My verlangt na uw' genot,
Ach overfchoonen;
Om te woonen,
In 't vertoonen,
Van des lichts Majelfeit,
Dat gy Heere zelver zvt:

Zo

heerlyk

en zo

fchoon,

Van
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ceuwigheid uic God gebooren,

Als zyn Zoon:
6 Zon, 6 dag, van myn
Hemels dagen.

behaagen,

Zielen-brood,
Dat my nood,
Tot hec lecven uit den dood.
4*

Jezus Lief! myn Brood en Wyn,
Gy moet, myn beminde zyn,
Myn fehat vergaaren,
En bcwaaren,
Tot verklaaren,
Van de geeft die daar vloeid,
Uit de ziel die eeuwig gloeid:

Myn Paarel en Juweel!
Myn God, myn lief, myn overfchoone,
Eeuwig deel!
Ik wil 11 met begeeren houwen,
Ende trouwen.
Want u ftaat,
Niet verfmaad,
Die

0111

u

de wereld laat*
5.

Jezus God van eeuwigheid!
Die een menfch geworden zyt,
Zict myn gedachten,
Door 't

betrachten,

Eertyds achten,

K 5

's

Men-
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's Menfchen heil hoog van aard,
Toen gy noch op aarden waart.

Maar nu noch minder vcrd,
Befluiten vvy u door 't geloovc,
In ons here!

Gy vuld den Hemel en de aarde,
o

Alwaarde

Majefteit,
Die daar zyt,
Zondcr paalen uitgebreid.
'

6'

Eeuwig licht, uit eeuwig vuur,
Hoogfte zoet in Gods natuur,
Wy willen zinken,
En verdrinken,
In het blinken,
Van het heil uwer vloed,
Als een zee van eeuwig goed:
Dat is ons Element,
Daar in wy eeuwig moeten leeven,
Zonder end.
Vaar heen, vaar heen, 6 aardfe dingen
Zo geringe,
Onzen geert,
Leefc al mefcft,
Daar haar oorfprong is geweeft.

»

7Schoonfte keur van 't wyze hert,
Dat men Gods beminde werd,
Om

GEZANGEN.
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Om 'c zielfe leven,
Hem te geeven,
En te ftreeven
Na den ftaat die God fchicp,
Toen hy haar in 'c weazen riep.
Vaar hcen 6 ydelheid!
Van werelds liefde en vermaaken,
Dezer tyd!
Hec woord, dat al hec uitgebooren,
,

,

Bragt te vooren,
Is de fchat,
't VVezen dat,

\ Ziels

begeeren heefc gevat.

Van

Boetvaardigheid.

Toon:

Of: De Zon

Symplionia,
aan

t

klimmen.

(jfroote Jezus! die zo feboon!
Op den

alderhoogften troon,

Daar

Seraphynen

Voor verdvvynen,
Door hec
Van de

fchynen

glans, 'c eeuwig licht:
fpreid om uw' gezichc,
Majefteit, vol eer,

Dac zich
Vol

In
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gloeijend purper zyt gezeten,

In 'c

Goedfte Heer,

Gewaardigd doch uw' oog en

ooren,

hooren,

Om

te

Die

voor

uvv'

Godlykheid
In het ftof op

'c aanzichc Ieid.
2.

'k Dek myn aanzichc, eeuwig
Schaamte verfc myn vvang met
Ik fmelt

van

Eeuwig

wezen,

goed,
bloed,

vreezen,

*

Zoud gy

dezen
Zyn berouw neemen an?
Wie begrypt uw* goedheid dan?
Myn zonden zyn zo rood,
Als gloeijend purper, als fcharlakcn
Ach

zo

Dat haar
En

groot!

gewigt my neer doet zinken,
verdrinken,

Maar

o

Heer!

God vol eer,

Uwe

goedheid

weegt

noch

meer.

3.

Alder-

G E Z A N G E N,
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3-

Aiderfchoonfte purper
Straal

van

water,

vloed,

llraal

van

bloed,

Die uit de wonden
Onzes

Heeren,
SpoeJt de zonden;
Ach! befpoelt deze Ziel,
Die zo diep in zonden viel.
Den Kruisberg hard van fteen,
Wil ik, om uwent wil beklimraen;

Stap

voor

heen,

Bedroefd, berouw, met hygen,
Zuchten, weenen,
Smert
't

Zal

en

fteenen,

pyn,

Karmozyn

eerlange fneeuw wit zyn.

XIII. Door
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XIII.
Door kortheid

jj

onwaardig.

.

IVant 'due vlees is ah gras, en due heertykheid ties
incnfchen is ah ecn bloem des gras. IJet gras is verdord, en zyne bloem is afgevalien: Maar bet vjonrd

des fleeren blyft in der eeuwigheid: en dit is bet zuaord
dat onder a verkondigd is, 1 Petrus I: 24, 25.

Stroo*

G E Z A N G E N.

Stroo-vreugd.
Toon: Pfalm 58.

De vlam in 't luchtig ftroo ontftooken,
Gaat
In't

heer'lyk op,
juichend here

Maar kort
En

na

Is al de

vreugd;

van jonge jeugd,
'c flikk'ren ziet men 't rooken,

het recht

eer

met groote

vreugd

zouw

en

vangen aan,

deugd gedaan.
2.

Zo is de

vreugd der aards-gezinden,

Al is den opgang fchoon in fchyn;
Helaas! wat zouw die Stroo-vreugd zyn

!

Eerlang is zy niet meer te vinden:
Gelyk een glorie die ftrak was,
Leid haar triomph in rook en as.
3.

Wy pryzen vreugd van meerder waarde,
Die een beftendig voedfel heefc;
En als een lamp door oly leefd,
Die zich het wysbedenken gaarden,
In 't hert, dat zich niet paaijen laat,
Met ydelheid, die haafl: vergaat.
4.

Ge-
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Hoop in \ eeuwig leven,
het grondelooze goed,
Is 'c rechte voedfel, om *t gemoed
Een ftaage vreugde-vlam te geeven;
Niet vlug, en vlugcig op en uit,
Als aardfe vreugd, die niets beduid.

Geloof

en

In God,

5-

fchynt het dan voor andVe oogen,
By hem, die op het befte ziet;
Zo luftig een vi&orie niet,
A1 is \ met nevel overtoogen;
Met kommer, llryd , met och, en ach,

A1

Jaar in, jaar uit, by nacht en dag;
6.

Noch maakt het ftadig vreugde-branden,
Door 't vaft Geloof, in G6d gevat,
Daar 't herte

woond by zynen fc'nat;

All7 aardfe flikk'ring doch te fchanden;
Tot dat zy, breekend door de dood,
Haar opgang duizendmaal vergroot.

Spiegel

GEZANGEN.

Spiegel der omkeering,

van

t$t

B: C.

Iiet menfch'lyk leven, dat nu reeds al is bezeten,
Met

d'ingedronge gaft, van't overtuigd

Zie, dat

geweeten;

goude, ja zyn diamante tyd,
Teduur voorKonings goed, hem langer niet ontglyd;
Op dat aan't einde, na veel zielsbefpiegelinge,
Den fpy t, en't naberou w hem niet in't herte dringe ,
Endeerlyk knaage, om hetfchandelyk verzuim,
zyn

Dat hem ilechs overlaat een hand vol fmeltent
Ichuim.
Al lang genoeg gefpeeldmetaardfe vodderyen,

A1

lang genoeg

een

kind in't kinderlyk verblyen;

Terwyl de wysheidom hetflechtgenoegen lacht,

En deze wereld met haar doen voor dwaasheid
acht.
Dit merkten't herte dees bedachte (reeds verttor-

ven)

Na dat zy veertig jaar en meer had omgezworven;
En wyl zy haar bevond in Satans looze net,
Heeft haar vermogen flerk op vryheid aangezet,

Om's

Vyandsfnood geweef te fcheuren

en te

bree-

ken,
En't overdekte hoofd door't war-neft uit te fteeken:
In't welk zo menig ziel, van moed en fchrander-

heid,

Als't domme vee, geknoopt aan't dunne fnoertje
leid.
En hoe hoognoodigwas dien toeleg om t'ontkomen ,

Dewyl haar fnelle vlucht langs't guide fpoor der
vroomen,

Haar haaltigbragt aan'teind van deze levens tyd,
En ltelde voor de poort der groote eeuwigheid.
L
Daar
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Daarkoftde Vorftdesdoods, Cdie anderfins de dingen,

Daar't hert aanhecht, met macht het leven vveet

t'ontwringen,)

Haar fchat niet rooven, die zy

t

in't gcmoed be-

tloot;
Den toeverlaat op God is llerker als de dood.
Dien fchat der fehoone hoop, die zy als tot een ze-

gen,

In't worft'len tegen vlees enbloed, nuhadverkree?
gen;
Uit welks bezit zy toen haar rykdom bragt hervoort,

Die haar deed zeggen, voor

des doods ontflooten

poort:

Dat zy veel liever had te fterven dan te leeven;
En in het tegendeel zouw moeten overgeeven,

Haar cigen keur. Gehecht aan haar Bemindens
trouw,
Hadz'00k gezegt; dat zy nu eeuvvig leeven zouw*
De ruime adem-tocht van't vry en goed gevveeten,
Met balfem-oly van des Heeren gunlt bezeten,
Was haar verkwikking en voldoen in zulk een
.

■

maat,

Dat's lichaaras laafenis onwaardig wierd verfraaad.
Ziet daar een fpiegel, om 00k and're te bekooren,
Om deze gulden weg ter vryheid nate fpooren,
'tis tyd ,'t is over tyd; eer u het eind verraft:
Wie meet ons leven toe, wie ftaattot morgeti vaft
Breek uit, breek moedig uit, om eeuwig heil te

vinden,
En laat

uw

eeuw'ge ziel aan't fnoer des tyds niet

binden,

Om zo te blyven in
Daar't menfch'lyk

des Satans Haaverny,
leven van zo hoogen adel zy;

En tot de

GEZANGEN,
vriendfchap

van

ven,

1^3

de hoogfte word verlie-

Om eeuwig, nevens hem, in vol bezit te leeven:
I ot vvelk een heilftand God deziele lokt en nood:
Zo iemand
dood.

rykdom mind, hoop

op een

zaaVge

Elkletwelopzyn ftuk, waarhy zichheefttekeeren.

En laat den tyd van vr ucht niet vruchteloos pafleerem
Den klaaren fpiegel van het Heilig

God'lyk

Woord,

Staat elk voor't
hoord.
7t

aangezicht,

en

toonthem hoe het

Waslehandelyk verzuimdatvoordeel niet te

ach-

ten,

Om na d'ontdektefchatvan eeuwig heilte trachten,
En d'ccd'Ie Paarel, en't Juwec-1 der
zaligheid,
Niet op te raapen, daar't voor ieders voetenleid.
6 Menfch! gy word gezocht, laatu
gelukkigvinde,
De hoogfte gaat u na, kielt hem tot uw' beminde ;
Slaat acht op uw' geiuk, en ziet de baakens aan;
Die t'uwer zaligheid u voor de oogen ftaan,
Zoom te rayden, als 00k, 0111 op aan te komen,
Na dat het voorwerp is van't cind' der fnoode of
vroomen:

.

Een fchip op ftrand is wel een baaken in de Zee ;
Een fakkel op de kuft, nood tot een goede Ree.
Benevens 't Heilig Woord, (de noordfter tot ge-

leide,)
Is'tdaaglyks voorwerp tot bekooren en totmyden.
Op dat men's levens loop voorzichtiglyk beflier,

Tot een behouden reis, en overkotnll van hier
Aan d'eeuw'ge oever van het land der zalighedena
Dat elk tot dit geluk dan tyd en vlyt befteede.

L

a

Yer-
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Stem: Als 't

begint.

Terwyl
de wereld haar behaagelyken ftaat,
Van alle
Heeft wys

tyd'lyk heilaan 'tlevenopkomtdraagen,
beraad, (wiens hand, dat afwytt en ver-

fmaad)

voorfchrift Gods

\ heiligdom van't
geflaagen.
O.

Haar oog op

Daar leid de kroon,

wiens glans al't

aardfe fchoon

verdooft.
Door edelmoedigheid der hemel-luft te haalen;
Tot ftaat van zalighcid, waar is'tgekroonde
Dat voor die heer'lykheid niet in het itof moet
daalen.
3-

hoofd,

-

„

Eenbloeyend erfdeel, dat beftaat, als een
Om in der

pilaar;

eeuwigheid te wank'len, noch te wy-

ken:

Daar 't aardfe heil,

gefchut

van

prykel en gevaar,
vervvelken en be-

Eerlang, als't bloempje, moet

zwyken.

4De wereld-fchat, zy dan vervvorpen voor't
Ora voor een hooger goed, de rykdom

gcmoed i
plaats te

geeven.
Het flyk der aarde paft, voor't
van
Maar in het herte, moet den Hemel zyn verheven.
5Waar zyn de minnaars dan van een

treede

Op dat het leven zich in

devoet,

gewenfte (land?

welzyn gaa vermeiden:

uitgedrekte hand.
wederzyden.

De wysheid blyke, door een
T er belte keur, in't geen wat ftaat aan
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Chriftus het leven der ziele.
Toon: Amarilli.

J1*

ezus Chriftus myn leeven,
U heb ik lief, gy zyt myn lief, myn
Ai komt myn hert bewoone,

Na gy't

.

fchoone,

gelpuis der hellen hebt verdreeven,

Het zy u opgegeeven.
Ik wil de wereld in't lachent aanzicht

fpouwen,
Jezus Chriftus, Jezus Chriftus, Jczus Chriftus myn
vertrouwen.
2.

Wech gy

wereld met vleijen,

Van Heerfchappy, en kroon en fcepter ftaven,
Van rykdom goed en gaaven,
Van eer en ftaat, van pracht en hovaardyen,
En luft en lekkernyen:

Myn fchoonfte Heere, dien ik ben opgedraagen,
Kan my meerder, kan my meerder, kan my meerder
welbehaagen.
3Ach! hoe ydel is 't leven!
Een aardfe vreugd vaart heen op rook en winden,
En is met meer te vinden:
Maar vvie zyn hert aan Jezus heeft gegeeven,
Zvn vreugd word nooit verdreeven:
Al gaan zyn dagen, z'ontfleepen hem geen vreugde
Noch zyn rykdom, noch zyn rykdom, noch zyn ryk¬

dom

van

de

deugden.
L

Een

x$6

Z edelyke en Stichtelyiie
Een Lied van fcheiden.
hangt 'er zo deerlyk.
Of: Semila Tormenti.

Toon: Wie

Ti

n

tyd is verloopen, wy moeten
ider geleide.

ive£r fcheide,

Dat aandacht een

onfoheidbaar bevinde,
waardfte der vrinde.

Op dat zich zyn herte

By Jezus, de

2.
I

.

By Jezus, den Koning, om

vvien wy te zaamen

vriendfchap, en eenigheid quamen,
Terwyl wy de wegen des levens pafleeren,
Na't doelwit van 't zalig begeeren.

In

3<
Wat

zynder al vlaagen en

dagen verloopen,

In 't uitzien, verlangen, en hoopen,
Zo naderd het einde van ?t
Tot dat wy deez' aarde begeeven.

vluchtige leven,

.

Wei moeten zy vaaren,

4-

die tzaamen vergaare,

haare,
verliezen,
van't hoogfte verkiezen.

Wanneer zy weer keeren, na't
Web moeten zy vaaren, om niet te

Pe Paarei

5Wat is doch de

wereld, en't werelds

Waar over zich vecle

beklaagcn,

behaagen,
Wan-

i
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Wanneer zy herkaauwen de bittere vruchten,
Van fpyten, berouwen en zuchten.
6».
Zo laat ons dan waaken, door tekens en baaken,
Niet mede op klippen te raaken,
Zo laaten de zinnen, de wysheid beminnen,
Ora 't zalige einde te winncn.
c.

7Ilet minfte verlooren, en't meefte verkooren,
Is wysheid, voor oogen en ooren:
Der geene die't wezen voor fchaduvv verkiezcn,
En't leven om 't leven verliezen.
8.

Dit ftaa dan gezegeld in onze gemoeden,
Tot neiging en dryving ten
goeden:
Den geeft dezer wereld, moetniemant zyn
Verwen-en in 't werelds beminnen.

•

zinnen

9Vaar wel dan, o vrienden, wyl
Dat Jczus een ider geleide;

dat wy weer fcheide,

Datjezus den Koning, die lieffte, die fchoone,
Een ider zyn herte bcwoone.
10.

dan, o vrienden, om Jezus beminden,
malkander weer vinden
In dezen, of anders in't eeuwige leven,
Dat wil ons, dat wil ons God geeven.

Vaar wel

Tot dat wy

[

„

L 4

XIV. Zie
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XIV.
Zie op

't einde.

Gaat in door deenge poort: want wyd is depoort, en
breed is de iveg, die tot hetvcrderfleid, etiveclezyn'er
die door denzehen ingaan. Want de poort is eng, ends
weg is naauw, die tot het leven hid, en weinige zyn 'cr
die dcnzclveti vinden, Mattheus VII: 13, 14.
Van

GEZANGEN.

Van de fmalle

breede

en

Weg.

Stem: Pfalm 24. en 113.

Of: Karolus Koning weeft gegroet.

S>malwegje, dac

doornen bloeid
vermoeid,
Met toezien, en voorzichtig treeden,
A1 vind langs u het wilde vleis
Geen uitfpoor, na zyn ruimen eis,
Gy leid na 't land van eeuw'ge vrede.
van

Daar zich het leven
op

O.

Zo gaat men dan
gemoedigd treen;
En waar zouw 't leven anders hecn?

Wy) 't klaare

oog der welgezinden
Ter rechter, noch ter flinkcr hand,
In 't overzien van 's werelds land,
Geen and're weg, tot heil kan vinden.
3*

Men

fpeurd 'er wel een ruime baan,
Waar latigs geheele ftroomen gaan,

Maar

aan

het alder-uiterft1 ende,

Voorby den Rooz'

en

Daar 't leven weeld'

Vertoont zich

d'ingang

Lelien grond,
en

van

welluO: vond

ellende.

4*

En wie dat

Opmerkzaam

haat'lyk naar verfchiet,
van de hoogte ziet,
L 5

Br
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Brengd zyn bedaard genioed te voorcn,
Dat dezen weg, die hy begaat
Schoon meeffc van ider een gebaat,

Rechtzinnig van hem is verkooren.

,5'

Zo houw men wys'lyk voorts die fpoor,
En. zie niet achterwaards, maar voor,
En waakzaam aan de beide zyden,
Om met een gadeflaand gemocd,
Te letten op den ftand der voet
En d'afval, wel bedaard te myden.
<5.

A1 ziet men dezen wandel aan,
Als dwaas en zinn'loos doolen gaan,

Vervrecmd,

van

alle werelds vreugde,

Het is doch echter nict zo naar,

Gelyk het febynd, in 't oog van haar,
de luft ter deugde.

Die vreemd zyn van

7>
Zo wie van dezen fmallcn rug,
Die hem verftrekt een vafte brug,

Ten overgang in \ eeuwig leven,
Den weg des werelds overziet,

t

•

En fpeurd het naad'rend groot verdnet,
Die ziet hoe hoog hy llaat verheven.
c
8.
Dies gaat metr wel gernoed zyn gang,
Den weg van 't leven duurd niet lang,
En aan,het einde zal 't zo weiden!
Zo weiden in het breede veld,
Daar
■
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Daar vreugd geen paalen zyn gefleld,
En weelden vloeid van alle zyden.
Zo wacht de

hoop

Zo, fchept geloov*

9een fchoone ruft,
een zoece luft,

En word gevoed in haar verlangen,
JVlet al het onbedenk'lyk goed,
/
Dat haar komc treeden in 't geraoed,
En zy vooi" eeuwig zal ontfangen.
10.

Men zeg van

'c lcven, wac men zcg,
Die padje is de rechte weg,
Dat dwars van 'c groote fpoor gelegcn:
Van weinig wand'iaars word betracht,
Bcfpot,

vcrworpen, en

belacht

Van haar, die gaan op breede wegen.
11.

Maar doch hoe zouw een arme fchyn,
Zo wel gemoed en blyde zyn,
Die een juweeltje had gevonden?
Een groote fchat van rykdom waard,
Door zyn uicneemend' eed'len aard,
-In een vcrachc'Jyk kleed gewonden.
12.

Zo gaat maarvoort, met Chriftus Kru's,
Door't vreemde land, 11a't Eeuwig t'iiuis;

Gezegend

zyn uw

waarde

gangen,

Tot gy uw' reis hebt afgedaan,
Ten eitide van de Pclgrims baan,

Daar
i.

Eeuvv'ge vreugd'

u

zal ontfangen.

Van
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Van't onderfcheid tuffen Hemel
en Helle.
Toon: lets moet ik u, Laura vraagen.

T?
JQ/euwig,

*'

eeuwig, zonder ende*
In verheuging, of ellendc !
Hangd den evenaar in 't hert,
Om hec onderfcheid te weegen,
Want daar leid ons aan gelegen,
Eindeloos is machtig verd.
2.

Hecft de wereld een gcwigte,
In het fterven zalze lichten:
Wat zo diep bedommek lag,
Komt dan helder voor de oogen,

S.chaduw heeft het hert bedroogen,
Dat het Oog nict klaarder zag.
3-

Ncen dat moet ons niet gefchieden,
Laat ons 't eeuwig kwaad ontvlieden,
In den arm van 't eeuwig Goed,
Die zyn

gunft heeft aangebooden

Nevens zulk een vriend'lyk nooden,
En zyn deuren open doet,

Van

G E Z A N G E N.

Van

onzen
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voorzichtigen wandel.

Zie dan hoe gy voorzichtiglyk wandeld, nict ah
de onwyze, rnaar ah de ivyze. Den tyd uitkoopende, dewy I de dagen boos zyn.
Eph: V: vers 15, 16.

Toon: Nerea:

Ai.Is and're

Of, tien Geboden.
1.

zyn

in vreugd verheven,

En'fpillen haaren gulden tyd,
Van 't

vluchtig en onzeker leven,
veelerleye ydelheid:

Door

2.

Zo laat

ons

met

bedaarder zinnen,

Bedenken 'c korte

En

wat

En

jaar-getal,

daar in is t'overwinnen,

wat

het namaals weezen

Wat mag een

zal.

weinig weelde baaten,

helpt een weinig yd'le vreugd?
In 't eindje moet men 1t al verlaaten,
Dan geld 'er niet als waare deugd.
Wat

4o

fchoonfte bloem op aarde,
ryk,

Deugd!

o

Wat is

hy wys, en waarlyk

Die
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Die

fchat vergaarden,
plaats van aardfe drek en flyk.

u

In

zynen

voor

5-

Gy fpand de kroon van

alle dingen,

eig'naar door den dood,
In 'c fchoon getal der hemelingen,
Daar is hy eeuvvig buiten nood.
En voerd

o

uw

Deiigd zo wyd en breed te roemen,
hooge vvaarde noemen!

Wie kan uvv
a?

■

,

Het kan verkeeren.
P

Toon: Pfalm 9.
*

1

Fins

was de lucht zo zwaar en naar,
Als of 'er fchier geen Zon en waar:
Maar nu 'c Gordyn wat is verfchooven,

Nu blikt het weder door

van

boven.

2.
o

Eeuwigheid! o klaare lucht!
uirgeftrekt gemoed na zucht;

Daar \

Wat zyt gy

Met wolken
*

■

veelmaal overtoogen,
voor

des herten oogen.

3.

Maa
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*

3Maar evenwel, hoe 't ook mag gaan,
Uw' Zonnefchyntje blikt ons aan;
Of nu, of dan, en fterkt hec hoopen,
Om

loopbaan

onze

voort te

loopen.

4-

Daarom

6 Wolk, van vlees
A1 overdekt gy ons gemoed;
De Zon

,

van

Gods

en

bloed,

genaad'ge

oogen,
hier getoogen.
5De donk're nevel der natuur,

Is daarom niet

van

Maakt tuffen hem, en ons een muur;
Doch wyl vvy zyn nabyheid weeten,

Blyft

ons

gemoed met hoop bezeten.
6.

Zo kleeden wy ons in gcduld,
eens het uurtjen is vervuld;

Tot

gelukkig mogen komen,
Daar 't dekfel gants zy wech genomen.

Dat wy

?•
o

,

...

]ezus, eeuwig God'lyk licht,

Als gy ons fchynd in 't aangezicht;
Daar alle hinder is verfchooven,

Dan zullen wy u

eeuwig looven.

XV. Om

de

begecrlykhedcn der verleidinge: en dat gy zoud vcr-

nieuwt wordenin den gee (I tnves gctnoeds^En den nieuiven

metifch nandoen^die naar Godgefcbapen is in waare recht-

vaardighcid en hciligheid, Eph: IV: 22, 23, 24.

De
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Pelgrimagie*

Voor vrcemcT lingfchap van
Een

korten tyd%
Burgerfchap in eeuwigheid.

Toon: O

Heilig zalig Betlehem.

Of, Twee

verzen voor een:

Pfalm 138,

1.

eminde, die de Pelgrims ftaf,
grooter reis hebt aangenomen,
En
Ora

u

met

eens

moed cot wand'len gaf,
ill 't Vaderland te komen*
2.

Hoe hebben wy malkaer ontmoet,
Op -t wilde veld van deez woeftyne,
Gezelfchap maakt het wand'len zoet,
En doet het eenzaam naar verdwyne.
3.

A1 is *t 'er dor, 'c is

'c

vrye

veld,

zyn een bloed'ge flag omloopen,
Daar 't koftelyke halzen geld,

Wy

Voor

geld of goed, niet weer te koopeft.
4*

A1 gaan wy dan, berg op berg neer,
A1 kofl: het fteenen ende zuchten,
Den grooten oorzaak fuft het weer:
Van waar, en waar na toe* wy vluchten.
M
5. Was

-i68

Zedelykb

en

STTchtelyKC
5-

Was iemant in een fchoon paleis,
Daar alles zich aanvallig toonde,
En wierd het ondertulTen wys,
Dat hy by goochleryen woonde;
6.

Daar't masker van behaaglykheid,
Een valfen Add'ren angel dekte,

hy om, na plaats en tyd,
Op dat hy 't loos bedrog ontrekce.

Hoe keek

7En was hy dan ter poorten uit,
Hoe zouw hy zyne voeten lichee,
Belaaden met een grooten buit,
Van vryheid, buiten \ vals gezichte,
8.
o

Wereldl ziels gevangenis,

Krioelig neft van fpookeryen,
Wiens Opperhoofd die kwaad-aard is,
Die door de flange weet te vlcycn.
9-

Geloofd zy God, het eeuwig goed,
Die ons, begaafd met open oogen,
En om deed kyken in 't gemoet,

Op dat

wy

uw' beftek ontoogen.
10.

Wie gruuwt niet voor een hels gefpuis,
En haald zyn rug met eizen t'zaame;
Zo vlucht een bange jeugd na huis,

Op dat

zy

's moeders fchoot bekwaame.
11.

Agh ?
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11.

AchJ onzer aller moeder fchoot!
Fontein, en Wel*bron aller dingen,
Al vullend' al, oneindig groot,
Toe wien wy met ons zuehten dringem
xsu

Beminde, zyn wy noch niet t'huis,
Wy zyn de flaaverny ontloopen,
Een keten met een yz're kluis *
Nu dryven wy op 'c zalig hoopen*
*3aan, 6 vogeltjes, roey aan!
Van onder 'c looze net ontheven,
De lift des loerders vry ontgaan,
Om in de open lucht te zweeven.

Roey

14.

Beminde, zyn wy noch nict daar,
Wy zyn op "c fpoor om daar te komen?
Dies flaat de handen in malkaer,
Van vreugd en blydfchap ingenomen.
15.

Zie

eens

van

dezen heuvel af,

Te rug, van waar wy zyn getreeden*
Na *c weften dat men oorlof gaf,
En dan na 't ooft van eeuw'ge vrede.
16.

6 Reisgenooten, weeft gemoed*
Al fchoon wy ons een wyl vermoeijen,
Gedenk aan 't onbedenklyk zoet,
Daar vreed', en eeuw'ge ruft zal bloeijeri*
M a
17. E^ri

Zedelyke en Stichtelyke

ijo

17Een wand'laar zet al voort, en voort,
Al fchynt het hem maar pas te luften,
En denkt op 't oogwit daar hy hoord,
Dan

hoopt hy by zyn vriend te
18.

ruften.

6 Vriend! o alderlieffte vriend!
Die ons zo vriend'lyk tot u noode,
En die 't met ons zo hert'lyk miend.,
En zo veel heil heb.t aangeboode.
19.

Wy komen op uw1 toezeg aan,
Door wilderniflen, en woeftyne,
Laat uw'

geleide met ons gaan#
Op dat all' hinderlaag verdwync.
20.
o

Vriend! 6 alderfchoonfte vriendT

u beftaan wy dit verlaatcn,
Van't land, daar 't volk uw' vyand
En uw, 6 Koning Jezus, haaten.

Om

diend,

21.

Dat woordje fpeeld op onze ziel,
En roerd de fnaaren van 'c beminnen:
o

Hemel viel,
vrienden en vriendinnen.

Brood, dat uit den

Tot

fpys

van

22.

Beminde, wyl wy over

veld

vinde:
vertelc
hoog-beminde.

Ons t'zaam als Reisgezellen
't Is heug'jyk dat men wat

Van

onze

Ichat,

en

23.

& Ko-
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236 Koning Jezus,
Het lull ons van

Wyl

.

.

Majefteit!
u op te haalen,

gy ons groote voorwerp zyt,
maat of paalen.

Oneindig, zonder

24.

Waar is een fchoonder anngezicht,
Als dac den eeuw'gen dag doet klaaren!
Dat 's God, dac vriend'lyk liefde lichc,
Een eeuwig kind, van 't eeuwig baaren.
25»
Des Vaders vuur, dat nooit begon,
Heefc onbegin'iyk licht gegeeven,
Dat is Gods Zoon, die klaare Zon,
Waar in de zaal'gen eeuwig leeven.
26.

6 Jezus eeuw'ge dageraad,
Van lieflykheid, en balfemingen;
Die eeuwig uic den Vader gaac,
Wat zal men u cer eere zingen.

27.

Wy dorften

den water-geeft,
Dac hemels koelen, en verzachten,
Die 'c eeuwig lichaam is geweeft,
Van 'c geeft'lyk werken uwer krachten.
na

28.

Hoe dorft de

eeuwige natuur,
(Met deze wereld overlaaden,
Die groote ziel, dac geeft'lyk vuur,)
Om zich in deze

zee

ce b'aadcn.
M 3

29. o

Zee

t?2

Z EDELYKE Ctl

STICHTELYKR

^9.
6 Zee van

helder kriftallyn,

Oneindig, zonder maat

of paalen,

geeit gelukkig zyn,
adem-tocht zal haalen.

Wat zal de

Die in u

3°*

Koning Jezus, diepfte zoet,
Bemin'lyk here in 't eeuwig wezen,
Oneindig, eeuwig, hoogfte goed,
Geloqfd, geheiligd, en gepreezen.
6

31-

Gy zyt de

Goddelyke fpys,

Vader ons gegeeven,
in 't Paradys,

Van God den

De fchoonfte Boom

Op due de

geeft zouw eeuwig leeven,

Gelyk gy ons dan hebt genood,
op"u zelfs, toe Brqilofts-gaften,
0 God, o Overheilig Brood!
Wat zyt gy yvwrd om aan te taften.

Als

33-

Gefpeelen, denk op zulk een goed,
Wat dat ons eind'ling zal gebeuren,
En zyt getrooft, en wel gemoed:
Want dat is

balfem voor u treuren,
34-

jongen wereldling,
Ter aardfe Bruiioft is gebeden,
Verheugd by zich in *t ydel ding,
A! eer hy daar is toegetreeden,

Wanneer den

35.

Hoe
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35-

Hoe zouden wy ons leeven
lang,
Ons dan hiet
onderweeg verblyden,

Op 'c (poor

En

ons

ter

van zulk een Bruiloftsgang,
hooger feeft bereiden.
36.
•

Dat zal de rechte Bruiloft zyn,
De Heirge
vreugd zal eeuwig duuren,
In 'c licbten van Gods

Zonnefchyn,

JHec alle zaal'ge kreatuuren.

37o! Vriendelyke Maatfchappy
Der menfchelyke lievelingen,

Vereenigd

der Eng'len rey,
eeuwig lof te zingen:
38.
Wie is de Bruidegom en Bruid?
De Godlieid, en het zielfe leven,
6 Zaligheid! wie fpreekt u uic!
Wie zal u lof na waarde geeven?
Vervulc

met

0111

,

■'

'

39.

Wat is de paerel fchoon en groot,
Die wy in onze reis be-ooge,
En deze wereld klein en fnood.
En

laag

van

waarde, by dat hooge.
40.

A1 wyft men ons dan achter na,
Als dwaaze, die geen weelde achten,
Wac leic 'er aan, dat is geen fchaa,
Wy weeten wel wat wy betrachten.
M 4
41.

Zo

ZedelV'k4 en Stichtelyke
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41.

Zo laat ons maar met

goede moed

vreemden Pelgrims weg betreede,
£n zoeken God, het hoogfte goed,
In 'c Vaaerland van vreugd en vrede.

Den

42*
Wei aan dan Maatfchappy, wel aan,
Laat ons vervolgen 'c voorgenomen,

En hier in pelgrimagie gaan,
Tot dat wy aan bet einde komen,
43*
Wat in 'c verfchiet benevelt leid,
Komt eindeling heel klaar te vooren,
Zo ook die zaal'ge eeuwigheid,

Daar wy hier onderweeg na

fpooren,

44-

6 Heere JeZus! blyf ons by,
Dat wy niet van de weg verdwaalen,
U goeden Geeft zy ons geley,

Tot dat gy ons

komt t'huis te

haalen,

45-

A1 zyn wy dan in een
'c

woeftyn,

'c Egiptenland ontkomenj
Zal eindeling een Kanaan zyn,
Iteloofde land van alle vroomen.

Wy

zyn

Zaamen*
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Toon:

Vliegen te hoog, *t wclk my bedroog.
Of, heeft iemant door geftadig draaven,

erwyl
hier
TVoorzang
1.
onderwegen,
Op Reis,
't hoilig Vaderland,
wy
na

zyn

Bevind zich

ons Gemoed
genegen,
Te fpreeken van die waarde ftand,
Daar ons gczicht,

Op is gericht,
En die wy hoopen aan bet eind der tyd,
Van God t'ontfangcn in der eeuwigheid.

Tegenzang

2.

Och ja, beminde reisgenooten,
Wac zal her eind van onze reis,
IVIec lieflyk ruden zyn befloocen,
In YRoozen-dal van 'c Paradys!
o

God,

wat

zal,

Uw' Goedheid al,

Ons wel'kom kuflen, met het Hemels zoet,
Waar na wy zo verzuchien in 't gemoed.

Voorzang 3.
Manr o, wat wonder zal 'cr beuren,
Wanneer aan 't einde onzen gecd,
Zal gaan door 's doods ontHote deuren,
Ter plaats daar zy nook is gcweeft,
1V1 5

Dan

Zedelyke en Stichtelyke

Da,n uic der tyd

,

d'eeuwigheid,
Ken and're wereld, die nooit oog bczng,
Dat lic&c omfing van dezer Zonnendag.
In

Ttgetizang

4.

Wei, wy gelooven alle beide,
Dat dezen tyd, en d'eeuwigheid,
Niet ver van een en zyn gefcheide,
't Is een geboorte die haar fcheid;
Het vlees rnoet gaan,
Den geeft blyfc itaan,
Geworteld in d'onzienelyke grond,
Daar zy voor af, met haarc luft in ftond.
,

Voorzang

5.

Ja, hoord hier over myn gcdacbten,
Miflchien zal 't weezen, als by nacht,
Wanneer de zinnelyke krachten,
Van 't leven zyn in flaap gebracht,
En ftill© ilaan,
Dan breekt weer aan,
Een and're wereld, en een and're dag,
Die't waakend oog voor onze flaap niet zag.

Tegenzang 6.
•6

Ja, die waarde

zy gepreezen,

Wy

getnoed zo bly,
eeuwig wezen,

zyn

in

ons

Dat ons 'c verborgen
Zo na, en

tegenwoordig zy

6 Wei-

GEZANGEN.
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t

Wellekoom,
Gy zoeten droom,
Wa?ir in de Ziel zich eeuwiglyk vermaakt,
Als't Jichaam fterft, cn zo aan \ flaapen raakt*
Voorzang 7.
Of anders kan m'ej: die af maaken,
Dac wy nu flaapen in der tyd,
En eindeling eens zullen waaken,
Iq 'c ander Ryk der eeuwigheid,
blyd,
ftryd,
En alle vreeze, kommer, fchrik en fchroom.
Die ons benaauwden, als ecn zwaaren droom,
Zo zoet
Ontdaan

cn

van

Tegenzang 5.
Dageraad van eeuwig ftraalen,
Hoe heuglyk zal uvv aanbreuk zyn!
J5y 't liefelyke Adem haalen,

6

In ruimer lucht, als wy

Hoe zal

hicr zyn!

uvv zoet,

gemoed,
Opwellen, als een Jevcnde Fontcin,
Als wy, van bier in u gekomen zyn.
In

ons

Voorzavg 9.
dan den weg nict vreczoti,
hier met malkandcr gaan,
Hec zal maar als een nachje weezen,
Als 's levens droom is been gcgaan,

Wei laac

ons

Die wy

En

178

Zedelyke cn StichteLyke
En ons gezicht,
Door God verlichr,

Zich fpiegeld in dien allerfchoonften dag,
Die 'c duiftcr oog in 'c vlees cn bioed niec zag*

Tegenzang

10.

Maar waarde, mogt hec ons gefchieden,
Hoewel hct lege voor ieders here,
Dac wy de ziele hier beklieden,
Ecr 't lichaam noch verbrooken werd,
Met vlees eir bloed,
Van Hemels goed,
Met vlees en bloed van Hemelfe natuur,

Wy ftonden fchoon in

onze

Voorzang

ftervens

uur.

11.

Zouw dat bet heilig vlees dan weezen,
Het brood dac van den Hemel viel,
In zyne waarde nooit volpreezen;

Tot overkleeding van de ziel.
Een vlees dat waft
In d'aardfe baft,

Gclyk
Dac

goud, gebooren in den fteen,
gewenft, dan voer men zalig heen.

een

was

Tegenzatig 12.
Dan, mogt het lichaam vry
verderven,
En heenen vaaren in het
graf:
Want dan was ons de dood
geen fterven,
Met tyne leid' het grove af,
Met

C E Z A N G E N.
Hct eeuwig deel,
Wierd klaar en eel;

i7p

Gelyk

een vruchc, die uit de boomen waft,
En e£lder is dan 't
grove hout en baft.

Voorzang

13.

Wei zouw de geeft dan wezen
draagen,
Als zy van 'c weezen is oncdaan?
Hier zouw het overleg wel vraagen,
Of \ lichaam niec eerft op moeft ftaan,
Ten jongften dag,
Van daar hec lag,
In 'c aardfe ftof, geworden als tot nict,
Tot zyn herftelling door Gods woord gcfchicd.

Tegetizang

14.

Wel hoord, hec menfchelyke leven,
Dac heefc veel graaden onder een;
De pic des vruchcs is wel omgeeven,
lVlec veel befluitings om zich heen.
Een fynder ftof,
Leid onder 't grof,
Ontfcheld de Noot toe van zyn derde baft,
Dan hebc gy 'c kern, dat in de bolfter wall.

Voorzang

15.

Ik hoor het wel, wat gy wile zeggen:
Hec grove lichaam dac men ziec,
Daar T edel wezen in moeft leggen,
En is hec rechce lichaam nice;
Maar

i80
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Maar als ecn vat,
Toe dezen fchat,

Die zich aan't einde in Gods licht ontbloor,
Als ®t aarden-vac verbreekt en ftukken ftoot*

^

Tegenzang 16.
zal door my leeven,
Hy blyft in my', cn ik in hem;
Ik ben hec Brood, van God gegeeven;

Wie dat my eet,

Zo fprak de liefelyklte
6 Brood van God,
Word oris genot,

Op dat
,En door

wy
uw

item.

leeven in der eeuwigheid,
kracht

voor

fterven zyn

bevryd*

Voorzang 17.
in dezen leven,
Gods wezen zet,
wezen werd omgeeven,

Als dan den geeft
Haar honger in

Dat zy met

En haar het fterven niet belet.
Ontbreekt 'er dan,
Noch mecrder an,
Of moet ten dage van het groot beduit,
Tot haar volmaaktheid iet ten graven uit?

Tegenzang i8.
C)

wanneer het komt aan 'c ende.
En dat den Rechter zich vertoont,
Tot groote vreugd' en groot' ellende,
Wvl elk na werken word geloond.

Ja,

Dan

,

G E Z A N G E N.
Dan roept zyn mond,
Uit ftervens grond,

'
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Het gams geflachte, dac uit Adam fproot;
Want voor de Hoogfte is *er niemanc dood.

Voorzang
Wat zal den
Wiens

vroomen

geeft alree

19.
dan wedrvaaren,

een wezen

draagd?

Of zal dat wezen zich dan paaren,
Aan 't geen dac uit hec graf opdaagd ?
AIs noch een deel,
Van 'c al en heel*
Tot een volmaaktheid van het
Waar med de wysheid Gods in

Tegenzang.

gantle becld*
liefde ipeeld..

20.

Dat is de

grondflag die wy meenen,
Alleen hec grove on-fieraad
Van 5c dier'lyk wezen, dac gaac heenen,
Gelyk

een

afgefcheiden quaad}

Dan ftaat de Ziel,
AIs eer zy viel,

Dan ftaat de Ziel, in heilig Vlees en Bloed*
En is volmaakt, zo als zy weezen moec.

Het tweede Deel.

Voorzang
0

Wat of dat

voor een

Wat zal dat

voor

21.

ftof zal weezen,
een Lichaam zyn?
Van
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Van Vlees en Bloed, zo uitgeleezen,

Ontfangbaar Gods hoog klaaren fchyn,
Gelyk Kriltal,
Daar 't lcven zal,
In wellen, als een eeuw'ge vreugden Bron,
Een klaaren
Dat

meet

Spiegel, voor de Godheid-Zon.
Tegcnzang 22.

laatdunkendheid wel weeten;
fiert den Aardworm hier,

De wereld,

iierlyk zyn geheeten,
Daar't Lichaam, in zyn gancfe zwier,
Niec aan een dec-1,
Maar in 't geheel ,
Zal weezen als een klaare Diamant,
Daar 'teeuwig lichr met Majelleit in brand*

Maar dac mag

Voorzang 23.
Hoc bcug'lyk zal de geefl: dan woonen,
In zulk een klaar doorluehtig huis,
Dat als den Tempel Gods zal toonen,
Bevredigd van het minfte kruis;
Niet zwaar van wigt,
t"
Maar vlug en licht,
Cm fnel te weezen zo 't de Geefl: begeert,
By't zoct gezelfchap daar men mee verkeert*

Tegenzang 24.
gezelfchap, hoog in waarde,

By 't zoet
Daar lof

en

Voor al, wat
En

van

zyn

dank

van

't herte dringt,

wysheid openbaarde,
wond'ren fpreekt en zingt,

Een-

G E Z A N G E N.
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Eenvoudig fpeeld,
En mededeeld,

Al

vreugd en weelde dienen kan,
brengt den ander blydfchap an.

wat tot

Een ieder

Voorzang

25*

Elk heeft een rykdom aan den ander,
Die hy zyn welbehaagen toond;
Zo doen zy eeuvvig aan malkander,
Daar d'eene liefde d'ander loond.
6 Hooge vreugd,
In 't land der deugd,

Daar't leven eeuwig als van

blydfchap lacht,
geacht.
Tegenzang 2 6.

Wat is de wereld tegen u

Maar of 'er ieman't wilde weeten,
Of wy in 't hemels ParadyS
Ook zullen drinken ende eeten,
Een foort van wezendlyke fpys,
Tot een vermaak,
Van fchoone fmaak,

voedfel, 't zy dan wat of hoe,
Myn Reisgenooten wat zegt gy hier toe.
Foorzang 27.
En heilig

Wy zeggen ja, uit 's herten gronde;
Wy zeggen ja, op zulk een vraag.
Wy zullen eeten in den monde,
Maar niec zo dier'lyk in de maag.
N

'z 2al
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't Zal alles rein,
En zuiver zyn;
Geen vloek vermengd zich in de
Van al wat waft in 'c Paradyfe

Hemel-ftof,
Hof.

Tegenzang 28.
Het zal dan zyn een edel wezen,
Wiens kracht door 'c gantfe lichaam trekt,
Zeer aangenaam en uicgeleezen,
En lof en dank in 9t hert verwekc.
't Zal fpyze zyn,
Gants eel en fyn.
"t Zal fpyze zyn, na dat het lichaam is,
Gants onvermengd van ftof der duifternis.

Voorzang 29.
Maar nu moet ik noch verder vraagen,
In kinderlyk' ccnvoudigheid:
Zal 't Paradys 00k bloempjes draagen,

Gelyk de Aard' in dezen

tyd?

En lof en kruid,
En boom en fprtiit,
En vruchten van cen Goddelyken

aard,

Uit's Vaderskracht in 'tiicht des Zoonsgebaard.

Tegenzang 30.
Wy zeggen weder ja,

Beminde,
fchaduw zien,

Van 't geen wy hier een
Zal 't leven daar het wezen

Zeer

heugelyk

en

vinden,

ongemien.
o

Hei-

GEZANGEN.
lg$
Heilig goed,
6 Heilig zoet,
Dat eeuwig uit het eeuvVig Een ontltaac ^
o

En zich verbreid in veelheid zondef

Voorzang

maac*

31.

Wei zouden wy in 't ander leven,
Malkander kennen to als hier,
Wat aangenaamheid zouw dat
geeven*
In

d'opgang van hec liefde-vier*
Wat zouden wy,
Van herten bly
Malka-ar omhelzen met een iiefde-groef,
Dan fzaam gefteld in *t eindelooze
goed*

Tegenzang

32^

Wat beelden iemant mochc verkiezen,
Van 't leven der volkomenheid,
Men zal zich zelven niet vcrliezen ,
Of raaken 't eerfte wezen kwyt.
't Zal niet vergaan,
Maar aangedaan
Met een verheeven en veel hooger graaa,
,

•

Oneindig vloeijen uic

een

Voorzang
Daar zal dan

zvn

zo

voile

4

maac.

33.

uicverkooren,

Een

eeuwig wel-zyn voor hec oog,
Wei fmaaken, ruiken, voelen, .hooren,
In zyncn graad, zo lehoon en hoog^
N

1

Da§
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Dat onze maat,
Daar niet en gaat

Dat onze maat van 't menfchelyk
Niet af en meet de weelden van

Tegenzang

verftand,
dat land.

34.

#

De oogen zullen eeuwig wyden
In *t ruime veld van fierlykheid,
Des Hemels geuren zich verfpreiden,
De ooren lieflyk zyn gevleid;
Tot hoog vermaak,
Waar by de fmaak

Zal hebben al

wat zyn

begeeren eift,

Terwyl 'c gevoel het zoete weldoen

pryft.

Voorzang 35.
Want hier toe is Gods beeld

gefchapcn,

Op dat het uit Gods overvloed

Een voile weelden ftof zouw raapen,
En pryzen 't eeuwig
En doen de ziel,
Hier uit verviel,

eenig Goed.

Heeft hy hem weder door zyn liefdens-kracht,
Tot erffenis van deze ihat gebragt.

Tegenzang 36.
zyn dan wys, die weer verkiezen
Dees aangeboden heerlykheid,
En daarom's werelds heil verliezen,
Als weelden van een korten tydi

Zy

Waar

GEZANGEN.
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Waar in den menfch,
Uic valfe wens,

Zyn welftand zoekt
En niet

en

aan een

vind dat

hy

ce

Voorzang

verkeerden oord,
vinden hoord.

37.

Men hoop dan op een zalig fterven,
In hooger, of in laager graad,
Die God bemind, zal God be-erven,
Een ieder na zyn {land en maac.
Elk zee gerull,
In God zyn lull,
En trek uic hem geduurig voedfel aan,

Ily zal

Ja laat

ons zetcen

daar

wy moeten

ftaan.

Tegenzang 38.
zyner maar begeeren,

ons
En houden voor ons hoogfte
goed,
De wereld uit ons herce keeren,

Den Heme) plaatfen in 'c gemoed.
A1 weec men 't niet,
Wat ons gefchied,
God kent ons beter, en 'c zy hem betrouwt,
Wat

voor een

wooning dat hy ieder bouwd.

Voorzang 39.
Och ja, hy is dat groot erbarmen,
Wat zal het zoet en lieflyk zyn
Te vallen in zyn eeuw'ge armen,
Zo lang vermoeit in deez' woeftyn,
Wanneer de dood,
Ons einde Hoot,
J

N 3

En
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En vryheid geeft aan d'uitgeftrekte geeft,
Die in het vlees gevangen heefc geweeft,

Tagenzang 40.
6 Zoete ruft der afgefcheiden,
Vervuld met innerlyke vrcugd,

Verrykc met hertelyk verblyden,
Verfiert met onvervalle jeugd.
Nu zyt gy t1huis,
En buiten kruis,

zuchten en uw ducbten al,
gebleeven in het jammer-dal?
Voorzang 41.
Wat mag uw lafl: van leed nu weegen,
Uw lydens, en uw ftrydens tyd,
Die gy gehad bebt onderwegen,

Waar's

nu uw

,

Is 't niet

Daar 't leven nu van is
Is 't nu niet licht,
Van klein gewigt,

bevryd.

/Us iets dat ftuift voor
blaazen van de
Nu gy u fchoon in zoete vrede vind?
Tegenzang 42.
Wat zal bet zoet en lieflyk weezen,
T'ontmoeten in der eeuwigheid,

Die vrienden, die wy hier voor
Verzelden in deez' levens
Al vaft voor uit,
Met haaren buit,

Daar wy na

Tot

onzen

wind,

dezen,

tyd.

jaagen met de zucht van't hert,
geeft by haar vergaderd werd.

Van

GEZANGEN.

Van de

Scheppinge, Val, en Wederoprechtinge der Menfchen.
Op de Wyze: Van Alcvvyn.

Q

l^peelnoodjes die
En haar herten

na

met ons de vvereld ontvliet,
het vaderland verhieven, »

Het luft my onderwegen te zingen een Lied
Van twee zonderbaare lchoone Gelieven.
2.

Het was een verbinding in alles na wens,
En de Bruilofts-vreugddie was hoog verheven,
Den eenen die was God en de ander was Menfch,
En zy zouden zaamen eindeloos leeven.
o

V

Maardaar woondeeen bozekwaadaard niet veer,
Die deze twee Gelieven zcer benyden,
Die ftrooidc zyn vergiftige Sinker terneer,
Om haar drocvig van malkander te fcheiden.
4*

Wat beurde! helafi! vvat bcurde eerlang:
De minfte ging de meelle toen verlaaten,
En maakten een al te over drocvigen gang,
o

Jammer!

o

eliende! boven maaten.

5Men trouwden een ander door t kwaade bericht,
Die geeft van deze Wereld was geheecen,
En doe had zich dat alderrampzaligfte vvicht,
Uit al zyn overaroot aeluk gefrneeten.
N 4
6. Nu

Zedelyke
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Stichtelyke

en

<5.

Nu leefde men met een tweede natuur,
Die belaaden de ontrouw met veel plaagen,
En maakcen haar het leven heel bitter en zuur,
Want men gaf 'er zeer ellendige flagen.
7-

IVIaar lafi! maar lafi ! dit was't noch niet al,
Als 't einde van ellende was verftreeken,
Dan moeft men by de booswigt in het duifter dal,
Voor eeuwig van de fchoonfte Lief verileeken,
8.
'c Was droevig wat over die
zondige quam,
Dat deerden de verlaatene in

meedoogen I

Dat zyn rampzalige en afgedwaalde Lam
Zo

droevig

en

ellendig

was

bedroogen.

9-

De liefde-vlam brak uit zyn herte hervoor,
Om die droevige dan weder te haalen,
En te voerenin 't eeuwige Vreugdenryks Koor,
IVIaar men moeil "er wat koftelyks betaalen.
10.

Al

wat

'er in 'c Hemel-

en

Aarden-ryk

waar,

Doe heerlyk en hoe hoog 00k boven maaten,
Dit werk van verlofling was machtige zwaar,
Des mogt 'er nicts van alle dingen baaten.
11.

Wat

het dan voor een wonderlyk
goed?
Welaan men zal 't u wiliig laaten hooren:
Dat was de verlaatene zyn mitinelyk Bloed,
was

Zo dierbaar

en zo

waardig uitverkooren.
12.

't Was

GEZANGEN.

ipi

ii.

't Was op een bezoniere groote Vrydag,
De goeddaad die was overhoog gedrongen,
Dat de wereld de Liefde-bron openen zag,
Hec was een Heil-fonteine van vyf fprongen.
I3*
Daar ftond de beminde verheven

Gelyk verflonden in het

ten toon,

erbarmen,
Zo wit en zo rood,door de liefde-gloed zo fchoon,
liereid

met

bei zyn

groot

uitgefpreide

armen.

14.

Daar quain er

die fchoone roode rooze-vloed,
Langs het doodelyk wit neer gedreeven,
Dat was dat alderheiligfte Hemelfe Bloed,
Een laaffenis
Tcr rcchtcr
Daar droop
Van Oly tot

0111

eindeloos

te

leeven.

15*
ook mede

cn
ter linkerhand,
den groenen Olyf-boom des levens,
des levcns-vuurs heldere brand,

d Wei-bron vol des Jiefdens

en

des geevcns.

16.

Daar ftond die Hoog-beminde, als een fontein
Met zyn handen ende voeten doorgraaven,
En fchonk 'er die Hemelfe zoete Bruilofts-wyn
Oni de uitgedorlle wederom te laaven.
1?'
Noch waaren't die lieve handen niet alleen,
Maar ook die hoog gebenedyde voeten,
Die gooten de Balfem des levensdaar ook heen,
Oin 'c weedom der gewonden te verzoeten.
N 5
18. Noch
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18.

't nietal,
Maarookzyn waardige opgebrooke zyde ,
o Doolen, o doolen vvat koften gy niet al
Noch handen

en voeten en waaren

Voor die dierbaare

hoog gebenedyde.
{9'

o
o

Wel-bron dcs levens

Ega vol

Van
o

van

roozen en

Koning

van

zo heiligren toon!
liefdens I leil-fieraaden!
lelien te wonderlyk fchoon,

hoogwaardige weldaaden.
20.

Het fierfel der roode roozen die ik mecn,
Dat en waaren vvel geen bloemen der aarde,
Maar zy drongen door deslydensdoornenheen
Daar de wortel der liefde haar baarde.

,

21.

o Roosjes, zo
Uic des Hemeis Paradyfe

o

Roosjes,

Ja wy meenen zo
Zo uitneemend en

lieffclyk zoet,
Luftgaarde,
mcnigen droppelcje bloed,
kofteiyk

van

waarde.

22.

Dat

Luft-hofje dat daar Gethfemane heet,
Droegnooit zohoog verryktefchoonebloemen,
Al.stoen hetftonden bloeide vaiVc bloedigefweer,
Dien Roozenboom hoogwaardig omte roe-men.
OS-

Roozeboom, fchootifte van het Paradys,
Wat fpreid gy al verkwikkelyke geuren,
Wat ftrykt uw hoog purper van alles de prys!
Al die hec lufl mag uwe deugd gebeuren.
XVI. Op
o

GEZANGEN.
XVI.

Op dat hy

ons

hielp.

En, in zwaarcn jlryd zynde, bad by ie
zyn zweet wicrd gelyk grootc droppelcn
dc aarda

ojliepcu. Lukas XXII: 44.

ernfiiger. En
bloeds, die op
24.

Hec
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24.

Het water des levens, veranderdin Bloed
Gebooren in het vreugden-ryke dagen,
In den eeuwigen opgang van 't eindeloos goed,
Dat was een fchoone dauw van welbehaagen.
25.

Verkwikkelyke Dauwtjc voor't dorre Land,
Gcvallen tot een wasdom van goe vruchten,
Aan't Boompje ten eeuwigen leven geplant,
Gy zyt het vocdfel waard om na te zuchten.
26.

Gelyk als het vlammerje den olie verteert,
Om heugelyk en helder licht te fehyne,
Zo word dezen Dauw

van

't Zielenvuur begeerd,

Op dat de naare duiltcrnis verdwyne.
27.

Speelnootjesdiemetons dingdna 'teeuwiggoed,
Ik hoop het zal u immers niet verdrieten,
"Wy zingen van dat alderfchoonfte Jezus bloed,
En van dat Over-zalig bloed vergieten.
28.

allerbeminnelykfte Bloed!
Druipt vandien fchooneti Oly-boom des Heeren
Als druppeltjes van Balfem in't vuurig gemoed,
Op dat het licht des levens heeft te teeren.
Bloed!

o

■

.

.

o

29.

Ach

GEZANGEN.

m

29.
Ach

Gy

Jezus hoogwaarde God

van

eeuwigheid,

dan die getrouwe in 'c beminnen ,
Die gewillig zo veel hebt te kofte geleid,
zyc

Om de

ontrouwe

wederom

te

winnen.

3°-

Ach mogt zy nu niet meer een ontrouwe zyn,
Dac vc-rleen haar de goede God van alle,
zy na zo een hoogwaardig Medicyn
Niet weder van de fchoonfte Lief vervalle.

Op dac

31*
Wat is de licfde in een hoogen overvloed,
Daar de Liefile zyn Beminde vvil fpyzen
Met zyn Heilig gebenedyde vlees en Bloed,
o Bruilofcs-maal wie kan u ooit voJpryzen!
32.

Gecft van deze Wereld, flaat af,
Gy hebt de blinde aan uw fnoer getoogen,
Om wech te deepen naar 'net eeuvvig duiller graf,
Staat af, o

Maar

nu

ziet zy uic

gezalfde

oogen.

33En of gy nu wel haare huisgenoot zyc,
Zo wil zy u nu evenwel begeevcn,
Want Jezus, die alderhoogfte Majefteit

Die

noodigd haar in 'c eeuwig Zalig leven.
34.

Nu

Stichtelyke
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34-

Nu moet de tweede Trouw weder achterftaan,
En de eerfte word wederom herbooren,
Dat fteekt een verheugelyk jubileeren aan
In't Vreugden-ryk der Heil'geEng'len Koorem
35-

'c

Ellendige Wormpje in ftof en as,

Is weder uit de diepe nood verheven ,
Om wederom te zyn zo als zy eertyds was,

En

eeuwig met de fchoonlte Lief te leeven.

36Haar grof dicr van vlees en bloed zai niet meer zyn,
IVIaar de Zielen-geeflt zal qualificeeren ,
In 'tlichaam van een fcboon doorlugtigknftaiyn ,
Doorfcheenen met de lichte glans des Heerern
37Haar lachende aanzicbt zo vricndelyk
Van 'c zachtmoedige Liefde-licht des

gekuft,

levens,

Terwyl hetbert, zo zoet enzacht in roozen ruft
Befpiegeld zich in 'c eeuwig A L des geevens.

,

38een zeevanalle fchoons,
En ontmoet na al haar voile begeeren
Den liefFelykeaanblik des Vaders en desZoons,
En den Heiligcn Vreugden - geell des Heeren.

Zy zinkten verdrinkt in

39.

Dan

G E Z A N G E N.

197

39-

Dan gaat 'er een vlam van wederliefde op,
Wat meend gy zal zy niet wel vrolyk zingen,
Om 'c iof te heffen in den aiderhoogften top,
Door 't verhaal van die ovcrgroote dingen?
40.

Ilet lof van't drievoudige Heilig gaat aan,
IVlet al die overfchoone Serafynen,
Men bind 'er de vreugde geduurig weder aan
En het Jubcljaar zal nooit verdwynen.

,

41.
De duizendmaal dnizenden die daar al zyn,
Zyn al te zaamen lieve Speel-gezellen,
Onnozcle Schaapjes en Duifjes, geen fenyn
Van Slangcn-litt zal haar daar ooit ontftellen.
42.

Het licffclyke wezcn van God den I leer,
Die beeldelooze Liefde-zon gepreezen,

Maakt in het Paradys een eindcloos mooi weer,
Onltuimigheid is nimmer daar ce vreezen.
43-

Al 't aangenaam dat deze wereld vertoond,
En tot des levens vreugde brengd te vooren ,
Dat is Heches van die grond daar die zalige woond,

Gelyk

een

bloempje buiten uic gebooren.
44.

Daar

il
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44.

Daar is het baar alles zeer nuttelyk en goed,
Vol fchoonheid en Heilige bekoorens,
En niet gelyk het hier in deze wereld doet.

Doordrongen met den grooten vloek des toorens*
4 5.
De goude en Zilvere
De Paarlen en hoog

aarde me$,
edele Steenen,

Zyn droppelcjes uit die ganrsgrondelooze Zee,
Lichamenclyk in dezen tyd verfcheenen.
46.

jammerdal,

De fleurtjes en kleurtjes hier in dit
Als roosjes en bloosjes op de fruiten,
Die laaten ons bedenken wat het weezen zal
In 't Heilig Hemels wezen niet te uitcen.

47Zouw het wai;er des levens het dauwtje niet zyn ?
En den Heiligen Geeft het lieve koelen,
En het lichtvan GodsZoon dezoete Zonnefchyn?
Zo fpeeld het voor de fchets van ons gevoelen.

48.
o Wereld die \ uiterlyke oog hier ziet,
En of wy in uw omtrek zyn gebooren,
Gy zyt evenwel onze rechte wereld niet,
Want wy voelen een heel ander bekooren.

49.

De

GEZANGEN.
49.

eeuwige Moeder, daar wy van eeuwigheid
Gelyk als een verborgentheid in lagen,
Die trekc ons Zielsbegeeren weer uit deze tydf
En verwekt ons tot haar Heilig behaagen*
De

5°-

Ach !

eeuwigen oorfprong

van't eindeloos Al;

Ach! Vaderlief van allc wonder wezen,
Wat eeuwig is geweeft en eeuwig weezen
In alle eeuwigheden niet volpreezen.

zal,

51.

Eigentlyke we6rga van ons gemoed,
ons in uwe eeuw'ge armen,
o Eeuwige afgrond van alle goed en zoet,
Vcrflind ons in uw eeuwige erbarmen.

o

Omhelft

52.

Speelnootjes in doortocht van dees woeftyn,
Laac ons den weg raaar wel gemoed voltreeden,
Wy zullen met malkaar dan eeuwig vrolykzyn,
In't

over

Zalig Vreugden-ryk van

vreden.

53-

Palm-boom,

Wanneer wyeens onder de groene
Van het Paradyfe wezen gezeten,

Malkanderen vertellen van's levens fnelledroom,
Dan zullen wy van groote blydfchap weeten.
O
54. Ver«
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54-

Yerdweenen is 't dan alles wat is belecfr,
En op de blom der afgedroogde vvangen,

jPaar levendige glans van hemels blydfchapzwceft.
En zullen geen meer

droeve

traanen

hangen.

55'

Die t'zaamen

doortoogen 't leven dezer tyt3,

Wat zullen zy de maatfchappy verbinden,
En weezen van herten zo hoogelyk verblyd,
Van zulk een hoog gelukkig Zalig vinden.

5^.
Dan

fcbeppen zy uit een voile Fontein,
overvloeyens cn milddaadig geevens,
Gods lieffclyke herte zal de Welbron zyn
Van dat watertje des eeuwigen levens.

Vol

57-

6 Water des levens uit Vader en Zoon,
In het licht dat
zachtmoedige verzinken,
Hoe is u gedenken het Zielen-vuur zo fchoon,
Hoe lull het haar zo zeer uit u te drinken.

58.
Haar uitgevloeide Geeft als des levens
fchyn,
Zal onder al het Paradyfe fchoone,
Een Tempel der Heilige
Drie-eenigheid zyn,
Want God zal zelfs in haar herte woone.

59.

Zo

GE2ANGEN.

sol

59Zo word de begeerte der liefde voldaan,
Dat is den vollen eis van haar beminnen,
Dat zy den geliefden alom zal treffen aan4
Van buiten om haar heen en ook van binnen.
60.
Dat zal een volmaakte vereeniging zyn,
Malkander in het lieve hert te leeven,
De Ziele in het zyn , en de Godheid in't mytJ*
o

Eenigheidi

zo

dierbaar hoog verheven*
61.

Zo vaart dan wel Speelnootjes altezaam
Die in het traanen-dal haar handen vouwen,'
In die allergebcnedydfte Jezus naam,

Zyn Heilig Bloed wil ons al t'zaam behouwen*

xva
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XVII.
Cm

onzent

wille.

Die zelve onze zondcn in zyn lichaamgedraagcn heeft
op het hout: op dat ivy, de zonden afgejiorvcn zynde,
tier

gerechtigheid leeven zouden : door iviem jlraamen
Petrus II: 24.

gy gcnczen zyt. i
,

'

VAN

;
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VAN

;I

CHRISTUS

LYDEN.

Toon: Nu laat ons allegaar dankbaar zyn.
Of: Op de wyze, als men zingt van de Koningin
van

f
VJJ"eze^chap

Engeland.

i-

van myn levens reis,
Treed met my wat ter zyden,
Op dac ik u een fpiegel wys,
Van fmerten en groot lyden;
Dicht- voor de Koninglyke Stad,
Daar David zynen Troon bezat:
De ftad van offerhanden,
Vermaard in veele landen.
2.

Och dat men hier zyn handen voud,
Met aandacht van het herte!
Wie hangt daar aan dat dwarfe hout,
Vol pyrien en vol fmerte;

Doornageld aan zyn hand en voet,
Ellendig, druipende van bloed,
Gekrenkt in al zyn deelen,
Op 'c hoog der bekkeneelen]
3Dat is den

Beloofd,

zo

Heiland, ons beloofd,
lang geleeden,
O 3

Die

Stichtelyke
Slangen-hoofd,
vertreeden;

s©4
Zedelyke en
Die 't hels fenynig

Helddaadig

zouw
Die is de wezentlyke ftand,
Van Mozes Wet en offerhand,
Met zaligheid bezeten,
Het doelwit der Propheeten*
4*

Wei is dien deerelyken Man,
Met Itriemen en met wonden,
Dien waardigen Meffias dan,

De wereld

gezonden.
llaat, en Majefteit?
macht en heerlykheid?
Zyn heerfing en zyn zegen,
toe

Waar is zyn
Waar is zyn

Het volk

tot

heil

verkreegen?

5Het heil, daar't werelds oog op ziet,
Noch vreden op der aarden,
En brengt dien grooten Heiland niet,
Maar heil van hooger waarde;

Terwyl hy wegens 't ceuwig

leed,

Hoogepriefler-ampt bekleed,
Voor 't Menfchdom in getreeden,

Het

Tot eindelooze vreden.
6.

Zo als hy druipt van heilig bloed,
Vol fmerten en groot lyden,
Bereid hy ons het hoogfte goed,
En is in 't waardfte ftryden:

Zo

GEZANGEN.

2af

Zo ftaat

hy in zyn grooce krachc,
En overwind de helfe machr,
Wiens kwaal zich had vcrheven
In 't menfchelyke leven.
7-

Hec kruis is zyn verheven Troon;
Nu ftaac hy in zyn eere;
Nu heerfl zyn Scepcer en zyn kroon,
Dien grooten Heer der Heeren:
Hec helden-zwaard daar hy mee flaat,
Is liefden in den
hoogflen graad.

Zyn wysheid
Met

weet ce

ftryden,

overgifc in 'c lyden
8.

Den Oli

van het God'lyk zoec,
Druipt ill den kwaal der zielen,
Vermiddeld onder menfch'iyk bloed,

Als of

een

balfem viele,

Op 'c gloeijen
En ftilden 'c
o

van een

lyden der

pynlyk

vuur,

natuur.

Balfem-dauw dcs hercen,

Gy heeld hec eeuwig flnercen^
Die is den Koninglyken dag,
Den dag van ftaac en eere;
Die is den aldergroocften flag,
Toe eeuwig triompheeren:
Die is den Leeuw, uit Judaas flam,
Die d'oude Draak zyn macht benam.
O 4

Ge-
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Gezegend moet hy weezen,
eeuwig met volpreezen.

En

10.

Wei mogt dan
d'alderhoogfte macht,
Tot 's vyands fchrik verheven,
Met vuur en vlam, en kracht by kracht,

Ten dwang van 't valfe leven,

De macht der hellen niet verflaan,
Om eeuwig niet weer op te ftaan,

En zyn geweld te ftellen,
In 't ftof ter voetfchabelle ?
11.

Hart tegen hart geeft vuur en vlam,
Het eeuwig wrang ontfteeken,
Na dat het in de ziele quam,

Was met geen zuur te breeken.
Met ftrenge macht is 't niet gedaan,

Hart jaagen dryft de angft meer aan,
Een zacht en lieflyk weezen,
Moeft deze kwaal geneezen.
12.

De nacht verjaagd men met geen zweep,
Maar 't vriend'lyk licht ontftooken,
Doec met zyn fchyn een wifle greep,
En 't duifter word verbrooken.
st Oncftoqken vuur verliefl: zyn macht,
Wanneerder water wordt gebracht,
Het zoet kan 't zuur verdooven,

En brengen 't lieflyk boven.
13.

Dae
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>3-

Dac is na 'c rcchc der eeuwigheid,
Daar 's Vaders vuur'ge krachcen,
Zich in hec lichc der Majefteic,
Van eeuwigheid verzachcen:
Daar 's Vaders cooren-vuur zo fchoou
Verzoend word in zyn lieve Zoon,
En c'zaamen inqualeeren,
Na 'c grondeloos begeeren.
Toen d'eerfte leevens worcel viel,
Verhief zich 'c eeuwig vloeijen,
Van 's Vaders cooren in de ziel,

Mec zyn

geftrenge gloeijen;

Daar over quam des Zoons natuur,
Als dauw des levens in die vuur,
Toe

koeling en verzoene,
Op dac den ftok weer grocne.
'5-

Hierom wierd eerft hec waardig woord,
Door \ Vaderlyke herce,
Van 'c heilzaani vrouvven-zaad gehoord,
Toe heeling dezer finerce;
Toe

eindeling Gods liefde quam,

En 't menfeh'lyk leven aan zich nam,
Na lichaam, en na ziele ,
Die uit haar (land verviele.
16.

wierd des Vaders machc,
En 's Zoons zachemoedig wellen,
In dezen

O 5

m

Ver-
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Verzoend en weer in een gebragt,
Dat is, Gods Beeld herftellen.
Zo komt hec menfchelyke zaad,
In Jezus, in zyn eerfte ftaat,
De menfchheid is verheven
Tot God, in 't eeuwig leven.

l7'

Gelyk het gifc

d'eerfle ftam,
tak gedrongen,
van

Van tak, tot
In 't zaad van alle menfchen
quam,
Daar 't niemant is ontfprongen.
Zo vloed dees nieuw geplante boom
IVIet voedfel van een baliem-ftroom,
In al die hem begeeren,
En baar uit hem erneeren.
18.
Het gantfe menfchelyk
geflacht,
Dat is uit eenen bloede,
Van d'eerfte wortel voort
gebragt,
Die fcheide zich van 'c goede,
Zo als den boom is, is zyn vrucht,

Doordrongen

met de valfe zucht;
Het recht der eerftgebooren,
Heeft d'erfenis verlooren.

19.

In Chriflus is het
Wac Adam heeft

weer

herfteld,

verlooren,

Dat 's nu den wortel die daar
Om uit te zyn herbooren;

geld
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De

fpruitjes die in hem beftaan,
Die trekken eeuwig voedfel aan,
Haar vrucht zal niet bederven,
Maar

eeuwig heil be-erven.
20.

Gezelfchap van myn levens reis,
Laat ons, in die aanfehouwen,
Als Ranken, wel bedacht en wys,
Ons aan dien wynftok houwen;
En trekken van zvn heiiig bloed,
Een Hemels voedfel in 't gemoed,
Zo zal het ons gedyen,
Tot eindeloos verblyen.
Noch

van

't

Lyden Chriftus.

Stem: Laat krygen en fchanden.
dees dagen, Een maagdeken

Of, Ikhoorde

klaagen.

"W"iehangt'erzodeerlyk, geteiftert,gefchonden,

Roosverwig, vol ftriemen en vvonden,
Tot fmaatheid en fchande, aan't kruis-hout verheven,
Wat heeft hy, wat heeft hy misdreven?
2.

Dat is 'er het Slacht-lam, zo
Tot breeking, en lelhng van

heiiig gebooren,

^

tooren:

Zyn misdaad is liefde, uitvloeijen en geeven,
koft hem zyn leven,

Dat koft hem, dat

3.
Koft dat hem zyn leven, die fchoonfte van
Hoe is hy in 't lyden vervallen?
Of is het uit liefde , en heilige minne ;
Wat zal hy daar mede dan winnen?
.

alien,
4.

Wat
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4-

Wat anders als't leven der eeuwige zielen, <■
Die droevig in zonden vervielen,
Op dat hy die fchulden vcrzoene en boete,
Zo druipen zyn handen en voeten.
5Ach Jezus, berainde, hoogwaarde, en fchoone
Wie zal u, wie zal u beloonen?
Uw' weldaad die gaat ons vermogen te

Wy willen

u pryzen

Noch

boven;

en-looven.
't zelve.

van

Zamenfpraak tuflen de geloovige Ziel,
Toon: Ai fchoonfte

De

,

en

Nimph aanziet

Chriftus.
enz.

gel: Ziele.

iVIyn

lief, ik raoet van lieeter minne weenen,
Hoe zyt gy zo bezweet,
En waarom zien uw' kleederen als eenen,
Die in de Wyn-pers treed;
Als

een berg de waterbeeken ftroomen,
Myn lief, myn alderfchoonlte Heer;
Zo vloeid dat bloedig purper neer,

van

Tot in

uw zooraen.

Chrijltis.

Daarom

i.

Bruid, zyn over al myn leden,
Myn kleederen zo rood,
Dat ik de pers alleene heb getreeden,
o

't Is't bloed dat ik vergoot

Uit min,

ora

uw' verfmachte hert te drenken,

Myn Duif,

myn alderlieffte Bruid!
Staat op en gaat u zelven uit,
lk zal 't u fchenken.

D&

GEZANGEN.

4ir

Ve gel: Ziele.
3.
Ach! bloed gy zo om mynent wil,myn fchoone.
Vol liefde, vol geduld;
Hoe zoud' ik dit in eeuwigheid beloonen,
Hoe diep raak ik in fchuld:
Waar hebt gy my onwaarde toe verheven,
Ik ben van uwer minne krank,
Nu laaft my met dien zoeten drank,

Myn lief,

myn

Noch

leven.

van

't zelve.

Stemme: Van

Als

nu

Alevvyn.

het zalig uurtje was vervuld,

Ten eindevan de fchaduwende ftande:
Dat Jezus,hetLam Gods,voor aller menfchen
Zouw fterven, tot een waare offerhande.

fchuld,

a.

Toen was men op 't rechte Paas-lam genood,
Waar door de menfche eindeloos zouw leevcn:
Men at'er 't gezegende hemelfe brood,
Dat God de Vader aan ons heeft gegeeven.
3Men deelden een Beker van heilige wyn,
Die uit de waare wynftok was gevlooten,
Dat moeft ons een drinken ter zaligheid zyn,
Een bloed dat voor de wereld wierd vergooten.
4*

■

Gelyk als een Schaapje ter (lachtingmoetgaan,
En ftom is voor de geene die het fcheeren,
Zo heeft 00k het Lam Gods zynmond niet opgedaan,
Geduld
3-.'.

en
•

lydzaamheid was

zyn verweeren.

5.

Na
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Doornekroon*

\

Na bloedzweet, na Roeftraara, na
Na fpot, en fmaad, na
en
Zo hing hy zo bloedig aan't
ten
Zie daar het eind van alle offerhande.
6.

kruisdragt fehande,
Kruife toon,

Ach! bloedroode Jezys, aan't bittere
Zo deerelyk om onzer aller zonden,

kruis,

Op dat gy't verloorene bragt wederom t'huis,
ftriemen en die wonden.

Dat koften u die

7.
D'Ouden, die aten het Nlanna der woeftyn,
Maar het Manna dat de honger zouw geneezen,
Dat modi die geflachte zoete Jezus zyn.
In vices en bloed van God'lyk hemels wezen.
8.

fpys,
Maakt gy ons een honger, en rechte mond na eis,
Op dat uw' Hemels lichaam ons vergoode.

Hoogwaardigen Altaar, hoogwaardige
Hoogwaardige Heere die ons noode,

Noch

van

't zelve.

Toon: Uit liefde komt groot lyden.
Of: Ik ging op eenen Morgen, enz.

D1-

aar is een Bron ontfprongen,
Van Liefde uit Gods Troon:
Uit 's Vaders hert gedrongen,

Gegooten door den Zoon:
Hy weld', en ftraald, en vloeid, ZO
Den geeft vaart uit de hoogte,
Om 'c dorftig hert te noon.

fchoon*
2.

Komt
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Komt al tot my 6 Menfchen,
Komt al die dorllig zyn,
Ik ben na 's Geefles wenfen,
Een leevende Fontein,
Komt al tot my en drinkt om
met,
Dit is het eeuwig leven,
Dat uic myn wonden vliet.
3Ik ben voor uwe zonden,
Als water uitgeftort,
En als een Druif bevonden:
Die uitgewrongen word:
Dit is de loon van al myn fmert,
Dat gy maar komt geniecen,
Dat u gefchonken werd.
4.

Wie van my heeft gedronken,
Die dorfl: altyd na myn ,

Myn Vader heefc gefchonken,
Zyn alderbefte Wyn.
Wie die verzuimd blyft in de dood,
En mill het eeuwig leven,
Die fchaad' is al

te

groot.

5-

Nu wilt niet langer beiden,
Ziel treed aan, treed aan,
Eer d'aangenaame tyden,
Des levens ons ontgaan,
Geloofd zy God in eeuwigheid,
Die zulken Bron des levens,
De ziele beefc bereid.
o

Genees-
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lief heeft God dc wereld gehad, dat hy zyn eenig
geborene Zoone gcgeeven heeft, Joan. Ill: 16.

Alzo

Toon:o Nacht,

jaloerfe nacht.-

HetZieltjc datwaskrank,en neigde zich tot fterven,

Waar wastothaarder hulp, die groote
Om voor te komen \ lang, ja eeuwige

Medicyn,

verderven?

Datmoettdediepfte liefd' uit's Vaders herte zyn.
6.

Op dat het zieltje tochin eeuwigheidzouw leeven,
Wierd deze Medicyn zo wonderlyk bereid,
Om't
Tot

angftelyke vuur des levens in te geeven
een genezings kracht, voor alle eeuvvigheid.
o

Het

grootde wonder quam uit d'eeuwigheid te vooren:

Eenheid openDat was Immanuel, den menfch tot heil gebooren;
Noch ging het wonder voort, tot dat het vaardig
God, en de
baar;

Menfchheid wierd in

waar.

4-

In armoed, kleinheid,

Belaagd, geplaagd,
nood.

flecht, gelaftert, en beloogen,

vervolgd, gebragt in angft en

verfmaad, befpot, gegeefTelt enbefpoogen,
Gepynigd, en gekneld, gekruiligd en gedood.

Gehaat,

5-

HoogwaardigMedicyn, in

eeuwigheid gepreezen!
kind,
genezen!
wormpje be*

Wat deed den Vader al, om zyn verlooren
Van hoofd, tot teen verzeerd, met balfem te
Hoe heeft dien grooten God het
zo

mind!

6.

Gaap

gezangen.
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6.

Gaap kranke vuur-Ziel,

gaap, laat u

niet langer

nooden
Neemt deze Medicyn, van liefde toebereid,
Uw zeer vervallen ftand,zo mild'lykaangebooden*

Op dat gy word herfteld in alle eeuwigheid.
7-

Die't luft die komt

en

neemt, de deur

vanbeil ftaat

open.
Wat vraagd de Bruid noch lang na's Bruigoms
rood gewaadV
Dat hemels purper was bet Goud om u te koopcn#

Behalven dit, was uw

ellendigheid geen raad.

O

o.

heblief, dieubeminde*
Hy is de fchoonlle, ja van alle die daar zyn,
Begraaft uw 1'cbat in hem, gy zultze eeuwigvinden.
Ach Jezus! Bruidegom, en Zielen-medieyn 1

Heb lief, verloftc Ziel,

Wat zyn't voor
blinkenV
o

plaatfen, die als morgen-fterren

Bruidegom des lieils! ons weeten telt' er vyf?

liefde-teekens, dieonsonheildeeden zinkeu,
Vyf wonden van het kruis, aan 't overheilig lyf.

't Zyn

10.

Die ftaan tot e^n triomf, om eeuwig op te haalen,
Een ftof,
f, van prysen lof,voor'theiligaangezicht,

Terwy 1 uw Majelteit, met gloed en glans van ftraalen,
Het hert tot vreugd verwekt, in God dat liefderi
licht.

XVIII. Die

Zedelyke en Stichtelyke

j&i<$

XVIII.

„Die

opgeftaan is, zal ons ook doen

opftaan.

.

vinger hicr,
fteektze in myne
zyde,en zyt met ongeloovig, ?naar geloovig.^o-awdKX'.iy.
Want indien ivy met \hern\gejlorven zyn, zo zullert
%vy ook met [hem] leeven. 2 Timotheus II: 11,
JDe

en

Daar na zeide I:y tot Thomas, hreng utucn
zie myno handen,en brcng uive hand,en
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vertooning Chrifti aan de Apoftel
Thomas.

Toon:o Grootheid

van

GodsLiefd*

enz.

IS]~a dathetwoorddesheils, (den raenfchtot hulp
befprooken,
Toen't edel God'lyk
broken

beeld door d'afval lag

ver-

Zyn bloeifel open (loot tot diengewenfte vrucht,
heilig leven, nuzo lang 11a had verzucht,

Daar't
2.

En't

Vaderlyke WoorduitGodtotonsgekomen,

De menfehheid na de ziel en't vlees had aangenoraen,
Was Jezus Chriftus, (God in't vlees geopenbaard)

Ons

tot ecu

Heiland

van een

tweederleye aard.

3. Als deze op't Kruis-altaar zyn bloed nu had vergoo*
ten,

vrede met de menfch en God beflooten,
(lerflyke in 'tonrtcrflyke overgaf,
Bragt hy de menfehheid vveer onrterflyk uit het
graf.

En d'eeuw'ge

Daar zich het

4.

Die blyde boodfehap was tc zvvaar voor'tteergeloove,

gingdehoop van trooft metzyngewigtteboven.
Thomas,'t was nochtans geen geeftelyken lchyn,
A1 fclieen't getuigenis u met genoeg te zyn,

Dit

6

P

2

5.

Van

si8

Zedelyke
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5. Van zo een t'zaamen-ftem der deugdelyke monden *
Voor dat gy't zelver had zo openbaar bevonden.
Maar toen befloot gy 00k dat heerlyk fchoon beflot >
Met eenen vollen mond; Myn Heere en myn God.
6. Waar over vvy ons noch verheugen en verblyden,
En't zelve, nevens u, met hert en mond belyden.
Na een getal vanmeer als zeftien honderd jaar,

Sint

onzen

Levens-vorft in't vlees op aarden waar.

7. Wy, die gelyk als gy niet voelden, noch niet zagen,
Zo bloeid in ons de hoop, van ryk'lykwechtedraagen,

Dienzoetenhoninguit zynvriendelyke mond,
Daar hy "t gelooven,'tgeen't aanfchouwen niet en

v

vond,

« i-,

#

zalig uitfpreekt. En terwyl wy na hem
zuchten,
Verwachten wy den Oogft van cindelooze vruchten,
Na'theilzaam einde van den Winter dezer tyd,
In't groeizaam Zomer-veld der vruchtbaare eeu-

8. Voor

wigheid:

9.

Die fchoone vruchten, van een wezentlyk aan¬

fchouwen
'tGeen zyn bezitters zal met vreugden onderhouwen.
Daar't menfeh'lyk wezen hoog verheerlykt in
Gods Ryk,
,

Zynwonden toont, in glansdeMorgenfter gelyk,
10.

Om

GEZANGEN.
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bet dankbaar hertdenlofzanguitte noo-

den,

Hoe God zyn

liefde aan de menfchheid heeft gcbooden.
6 Boom des Levens!
inhetmenfch'lyklevens-land,
Van d'Alderhoogfte tot een
hoog geluk geplant!

n.Uit

d'innerlykfte kern van't herte Gods gefprooten:

"

Die

vvortel hebt voor eeuvvig vaft gefchooten;
Wy wilde takken van den ouden Adams ftam:
(Wiens eerlte levensgront tot een verderving
uwen

kwam,

12.

En

aan

het

goede deel,

tcr vrnchtbaarheid

ver-

dorden)

Vereifen nit genadc in u ge-ent te worden

Op dat

*,

vvy van uw'

fap, door innerlyke zucht,
Onsvoedfelhaalen, tot een groenigheid en vrucht.
13. En eeu\v"ge fpruitjes zyn vanuwoneindigleven,
Aan't verfe water, omde goede vrucht
tegeeven,
Die d'Aiderhoogtle- in zyn
welbehaagen Imaakt,
En alles weder in zyn vvelgefchiktheid raakt.
14. Gekruifte

Chriftus! van dc dood, en 'tgrafverrec-

zen,

Wy willen mede als zy van uw' Difcip'len weezen»
Dieblyde boodfchap, die haar eertyds is gedaan,
Die trekken wy ons ook, door uw genade aan.
Van
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Van Gods

wysheid in het herte.

Toon: Filis myn
Of, o Droevig
i

een

ik

met

tweede zicl.
ongeval.

.

will te zyn

In Hemel of op aard,
Dat is in myn,
Door God geopenbaard:
Nil kan myn blyde geefl: het al
De Schoolgeleerdheid vind het

verfmaen,
niet,

Schoon zy zo gaauvv met duizend oogen zief-:
't Is een geheim , 't is een verborgentheid,
Die in de liefde Gods begraven leid.
2.

Nu zyn \vy

wel gereed,

van Gods Wil,
Het lief en 't leed,
Gelaaten ende ftil:
Dien diep verholen fchat is ons een fchild,
Een fchild die's werelds macht verfmaad,
En al 't gevveld der Hellen wederftaat.
6 Zalig fchild, van God my toe betrouwd ,

T'ontfangen

Gelukkig die zich achter u onthoud.
Een grondeloos berouw
Van 1t kwaad, door ons
Oprechf en trouw

De wereld

te

verfmaen,

gedaan,
Gehoor<

GEZANGE N.
Gehoorzaam zyn na maate onzer
In alles wat de Godheid leerd,

22:1

kracht,

En door zyn Zoon met recht van ons -begeerd:
Dat is de weg die ons daar heenen leid,
Om eens te vinden dees verborgentheid.

De Machneet.
Toon: Als een

uitgeftorte Balfem.
1.

kracht
Die het

Dat

naaldje
niet

men

te

naar u
(lecht

van

'c Noorden,

haald,
vcrdwaald,

Schip niet t'huis en hoorden,
Gy wyft op des menfehen hert,
Dat zo van God getrokken werd.

Daar het

2.

Och hoe word

Naar

u

'er uit gekeeken!
eeuwig goed!

toe, 0

hebt aan ons gemoed,
kracht geftreeken,
Dat het zich geduurig ftrekt
Na 'c hemels Noorden, dat zo trekt.

Want gy

Zo

met uwe.

r 4

DE
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GENADE

DE

GODS

HOLLAND.
deugdzaameWeduw,
Grietje
Klaas, zynde eenwoonachtig
eerbaare totZaanen zeer
op't Kattegat,aan de Weftzyde, heeft in hec
dam,

jaar 1672. (als 't Oorlogsvuur fel ontftak) een
ichoon gezicht gezien,in maniereals volgt: Bekommerd zynde in haar gemoed over den droevigen toeftand deezer Landen, hoe't daar mede
noch zouvv gaan (welke bezwaardheid twee da?
gen van te vooren haar als opgedrongen was)
zo is zy on den 14. April, zynde Donderdags
voor Paafichen, met dit bezwaard
gemoed, te
bed gaan leggen, des avondsontrentten half tienen, fteunende met haar elboog op de bedplank,
en

de hand onder haar hoofd, zynde de

luiken

haare

glazen tocgedaan; in deeze geftalte
zynde, zo kwam daar een groot lichtin de kamer,
waar in zich vertoonde een
Engel,in de gedaante van een zeer fchoonen
Jongeling, ftaande onvoor

trent 8 of 10 voeten van de Bedftede af, tegen
haar over, en zyn hoofd een vveinig over de reenter

zyde hellende, zag hy haar uitneemend liefelyk
aan, waar

door haar hertzo verheugd wierd,dac

zy zeide,welte vreeden te zyn,dat zyin den heinel geen meerder vreugd zouw genieren, Zyn
kleed was wit en lang, tot aan de voeten toe.

Zyp perfoon

was uitneemend ^ van fchoonegrooce, ontrent, zo als een gemeen man met zyne
hand

GEZANGEN.
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hand in de hoogce kan bereiken; de leden, of
knokkels zyner Vleugelen kwamen met zyn hoofd

gelyk, en de uiterfte einden of vederen naar beneden; zy Itonden niet uitgefpreid 0111 te viiegen,
dichtbyzyn lyfnedcr. Op zyn hoofd fcheen
te hebben, als een der ledere mutsjes; docli
00k wic; en aan de zvden van \ hoofd korc gekruld
maar

hy

hair.Zyne
in "t rond
van

de

zynen

met

uit, en

armen

naar

uitgefpreid zynde, boog hydia

elkander toe.Ooor het buigen,of lid

(linker arm llak

een

lange veder,komen-

het onderlle einde onder door den arm
met

detipluim in de hoogcetotbovcnzyn

hoofd: dezelve Veder was 00k wit, alleen aan
het bovenfte einde iets graauwachtig. En uit het
lid zyner rechterarm kwam een takjen een elle-

booglang, zynde kaftanje bruin van koleur, hebldeineuitfpruicfeltjcs van een vinger lang,
aan de uiterfte einden begonnen groen te
werden.Als hy nu zyne armen aldus in 't rond te
zaamen boog, zo wierd 'er duidelyk en klaar g\fprooken: (doch op welk een wyze, of't met een
uiterlyke ftem, of inwendig in de. ziel was, dat
wilt zy niet duidelyk te onderfcheiden:) Zo zal
Cod Holland bewaaren. Toen dacht zy: daar leggen wy binnen, dan zyn wy wel bewaard. Die
uitneemend fchoone gezicht duurde naar haar getuigenis, dichter aan't half uur, als aan 't kwartier
uurs.De gedaante des Engelswas,in't aanzien,

bende
welke

van
om

boven tot beneden als nieuw zilver. Wederwierd 'erten tweedemaalgefprooken.

gel des Heeren legert zicb rondom de geene die
hem vreezen. Toen dacht zy: Dat ftaat in den
P 5
XXXIV.
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XXXIV. Pfalm. Toen is die gezichc wederoni

Grietje Klaas wilde die by zich
verborgen houden, waar over zy een grooten
angll in haar gemoed had, cot dat zy't iemant
openbaarde, waar door zy wierd verlichtraderband heeft zy \ alle menfehen, ter eere Gods,
vry uic verceld, zonderdaar doortegenieten ofte
beoogen eenig tydclyk profyt. Dit is gefchied en
bekend geweefl: by veele, ja ik mogt wel zeggen by
honderden van menfehen, eer dat men wifthoe dac
de zaak uitzoude vallen, ja het Jiec zich, gelyk
ider een bekend is, naderhand wel gants contrarie
aanzien. Of nu de barmhertige God Holland niet
op een zonderlinge wyze ,buitenallemenfchelyke
hulp,als inzyn Vaderlyke armen bewaard heeft,
dat ftellen wy aan bet oordeel van alle redelyke
menfehen. Wy hebben dit by haar levc-n, uit
haar eigen mond gehoord. En deeze overflaande
verbcelding is de Kamer, waar in haar dit gezigt verfcheenen is, afgecekent.

verdweenen:

en

dronkenfehap heeft dit gemoed bedroogen,
Dat met gezond verftand en helder waakende oogen
In't licht, (gebrooken uit den Paradyfen dag,)
Een fchoone Jongeling in witte kleed'ren zag,
Wiens lieflyk aanzien haar het hert zo zeer verheugde,
Dat haar vernoegde Geeft en wenft geenmeerdervreugde
In Jt eeuwig leven, zo zy't erft van Godes hand.
Wat was de boodfehap van dien Hemelfen Gezant?
Hoe God, die goede God,zo lieflyk in *t ontfarmen,
Jt Gedreigde Holland zouw bewaaren in zyne armen.
Wat Godlyk is dringt door, ten fpyt van Jt helfezaad,
De zuiv're waarheid is bezegeld met der daad.
AToch droom, noch

G E Z A N G E N.
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XIX.

Een

waardige Boode.

De Engel clcs h e e re n legert zich rondom tie geene
die hem vreezen, en riiktze uit. Pfalm XXXIV: 8.

Zynze niet alle gedienftige Geefien, die tot dUrift uitom der geene iville die de zalighdd
beerven zullen ? tlebreen 1:14.
-

gezonden warden

Wy
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"Wy
hoorden wel in deeze wonderdagen,
Toen

Nederland, gegeelelddoor Gods llagen,

Ter dood vcrbleekc, het moedig hcrt ontzonk,
Als't blanke zwaard haar dicht in d'oogen blonk,
\Vat eenen held (door Lofgezang
verheeven)
Te water, of te lande had bedreeven.
Maar al wat God, zo heerlyk heeft gedaan,
Hoe groot, hoe fchoon, men roerd het
weinig aan.
Door wind, door ftroom, door nevel, en door regen,

Hield zyne hand't geweld des vyands tegen.
Waar was den arm des krygsmans, of't beleid?
Waar was dc moed? of ordening ten ttryd?
De hoop was uit; des vyands ftroom
aan'tgroejen,
Scheen \ al, en al te zullen overvloejen.
En had het God door wond'ren niet gedaan,
Die llerke ftorm had dryvend doorgegaan.
Dit moet elk menfch (ten waar een
onbefcheiden)
Uit zyne borlt, met vollen mond
belyden.
Zo lull ons dit te zetten in den dag,
Dat al wie wil, met aandacht fchouwen
mag;
Hoe God met recht, in toornigheid ontftooken
Uit zynen grim met iver had gefprooken:
Ik wil dien*Boom, dien vruchteloozen ftam,

Daar jaar op jaar geen goede vrucht van kwarn,
Hoe mild ik hem begaafde met myn zegen,
Met zonne-fchyn, en aangenaamen regen,
Van zynen kruin, tot in zyn dieplten grond
Uitroejen, dat men vraagt, waar dat hy ftont.
Toen fprak de liefde, als zynde's Vaders Zoone,
Laat ons den Boom noch deeze reis verlchoonen,
En mellen hem met
goedertierentheid,
Of hy ten laaft, na eeu
verloopen tyd,
Noch vruchtbaar wierd. Dit heeft Gods
grim verflonden.
Gclyk altoos z\rn liefde is fterk bevonden.
x

?

*

Dc, Ncdcvlandcii.

Dees

GE Z ANGEN.
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Dees raadflag moeft den raenfche zyn bekend,
De liefde, en de diepe zachtmoed zend
Een groot Gezant, in zilver witte kleeden,
Waar toond zich die? in een der groote Steden*
In't Prinslyk hof, of doet by zich ook voor
Aan een geleerd en hoog beroemd Doctoor?
Och neen! maar zo, gelyk vvy altyd hooren,
Dat Godes wil het kleine heeft verkooren,

(Recht anders als de grootfe wereld merkt,
Is God in al wat zyne wysheid werkt)
Slechts in een Dorp, aan een vergeeten zyde,
In't laag Gebouw, (de grootsheid mag't benyden)
Ziet eene Vrouw, vergeeten, maar oprecht,
In't Godd'lyk licht dien goddelyken knecht,
Zo aangenaam van eene

fchoone

groote

Gimeemend, als eenPalmboom opgefchooten ,
Van hoofd tot teen in't zilver, blank als fneeuvv.
Nu knerft en bruit de Duivel als een leeuw,
En uit het hert der grove ongodiften
Zal hy dit werk des Heeren noch betwillen:
Hoe wel't zo vaft bezegeld met der daad
Als diamant voor zyne pylen llaat.
Doch aan zyn volk is 't al, en al verlooren,

Zy looch'nen plomp met eenen blind gebooren.
Die zichtbaar llaat in held'ren zonnefchyn,
Dat geene Zon, noch dageraad zouw zyn.
Doch deze zaak, zo groot in onze dagen,
Zal menig hert verkwikken en behaagen,
Dat dorft naar God, als een gejaagde hind,
Die, moe en mat, een fpringend water vind.
Die Engel, ter beloftenis verfcheenen,
Is wederom voor haar gezicht verdweenen.
Geloofd zy God, die ons zo vriend'lyk toont,
Hoe hy naby, en om ons heene woont.
HET
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GODDELYK

HET

WONDER,
Gefchled tot Amfteldam ?
tulfen den 13. en 16.

in het Jaar 167 6.

dag van de IViaand Odto-

ber, aan Jeske Klaas (Huisvrouw vari Rinke
Abbis, Vlotfchuitevoerder) geboren tot Harlingen, in Vriefland; doch is nil 32 jaaren
woonachtig geweeft tot Amfteldam , nu oud
zynde 49jaaren: dewelke veertienjaaren Lam
geweeft zynde, aan beide haar beenen van de
heupen af, waar van het eene geheel doof en
gevoelloos was, zo dat het met geen dingen
konde bezeert worden, en daar 00k geen Nagel aan en wies, zodaanig dat zy niet konde
als kruipen op deraarden , en in een wagentje
gereeden worden, of als een kind op den

gedraagen , nu door de genade Gods , ten
dergantie Wereld, wederom is herfteld ,
op dusdaanige wyze, gelyk wy't getrouwelyk
hebben opgefchreeven uithaar eigen mond:

arm

toon

Dus luiden baare ivoorden:

I~Jet

was tufTen den 13. en den 14. zynde Dingsdag en Woensdag, van October, ter middernacht,
dat ik de kk.k hoorden een uurdlaan, en de Ratelwacht 00k zo hoorden roepen; ik keerden my op myn

reenter

zyde,

en

leide beide mynehandenboven op

G E Z A N G E N.
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Ret dek, aldus bevatten my weder de flaap: toen wierd:

ikby myn rechter arm boven de hand gegreepen,waar
van

ik

opwaakten, en niet recht wide wat het was:
tentweedemaal, aan die zelfde plaats

toen wierd ik
met een

koude hand aangevat, waarvan

fchrikten; doch ik
fteld:

maar

en

ikzcerverfprak niet, want ik was ont-

als ik ten derdemaal wierd aangegreepen„

fprak ik aldus: WellievenHeer! wat of hier aan
mynarmkomt. Hier op kreeg ik antwoord met duidely ke woorden: Schrik niet; ik kome uit den N aame
des Vaders, des Zoons, ende des Heiligen Geeftes:
uw droefheid daar
gy lange jaaren in geweeit bend, zal
ophouden, van wegen u gang, die zal uw weder gegeeven worden van God den Heer. Toen reesikop,
en ging over end zittenin
mynbed, leide myne handen t'zaamen en fprak: lieven Heer! zoude'ik arme
zondige menfch zo getukkig weezen, dat ik myn gang
zouw weder
krygen? waar op ik tot antwoord kreeg:.
toen

het zal u geworden; maar houd het verborgen tot tra¬
der befclieid. Toen fprak ik overluid, (zo dat het de
bovenwoonende Buurvrouw heeft gelioordj 6 lieven
Heer! had ik toch licht, dat ik zien mogt,*wat my
hier wedervaart: (ondertulfen myn man byzyn arm
neemende, om dat hy opwaakenzoude, doch hy en
wierd niet wakker.) Toen kreeg ik weder tot'antwoord: het licht zal uw van God gegeeven worden,
uw oogen zullen geopent worden. Metkwam'ereeh
helder licht door de gantfe kamer, en ik over myn
rechter fchouder nedr ziende ,zag gants lclaar en duidelyk, gelyk de eene menfch denanderenziet, een
jongeling, omtrent zo groot als eenkind van tien jaa¬
ren, my zee'r vriendelyk aanziende, hy hadde ge'ej gckrulthair,kort, gelyk de Swar'tjes , en een witkleedjen aan, dat hing hem tot aan debloote voetjes, hier
over had hy een boven-kleedje met platte plooijen,
ook wit. Iiy keerdenhem zachtelykomme, en trad

<

twee
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twee treeden voort, en met de

derde treed, als by zyti

hy met het
magikuwHemels licht
zoeenkortentyd,en ik
lag weder neder, blyvende in't gebedtot Godnaar
myn krank vermogen. Toen ik in het licht zag, en

rechter

voetje neder zette, verdween

licht. Toenfprakik: oHeer!
niet meer gemeten,als voor

hebbe ik nochhet kindjenietgefprooken;maariken
dacht in dien tyd op myn man, nochte op eenige
fe dingen. Kort nier na fchoot
uit myn

aardrechter
heupe, als een ftraal van laauw water tot in myn
grootetoon, ahvaariklevenin gevoelende, oprees,
dezelve met myn hand aangrypcnde, en zeggendc:
oHeer! geeftgy my nu wedergevoelen, daar ik het
zo lange jaaren niet gehad heb? En als het nil dag
wierd, en myn Man uitgegaan was, kroop ik van
myn bedde, en dewyl ik verandering in myn toon
gevoelde, wilde ik eens probeeren, ol'ik niet zoude
kunnen daan, ray met beide handen aan de Bedlte'er

de vaft houdende, om my op te

lichten, maar ik

heenen.Dus
den volgende
daar aan gants weemoedig, konnende niet eeten,
maar bragt den tyd meeft door met weenen, totverwondering van myn Man, en meer anderen die my
naar de oorzaak vraagden, doch ik engafnicmant
te kennen watikgevoeld, gehoord en gezien hadde.
Als het nu op den tweeden dag, zynde Donderdng,
den 15 van U&ober, avond geworden was, omtrent
zes uuren, zo zat ik in de keuketiby den haard,om
wat Vis te kooken, principaal om myn Mans oude
Moeder, die ziek lag, wat te verkwikken met een
zuure doop, en myn "man my defchuimfpaangegeeviel,

en

konde niet meer ltaan als voor

kroop ik voort, en was dien dag en

ven

hebbende,ging uit de keuken naar vooren toe.

Met kwani daar een fterk geruis in beide myne ooren ,
en dat ging my door't gantfe lyf in

allemyneleden,

zeggende: u gang is uvv van God gegeeven, envcr-

kondigd hetgeene dat uw wedervaaren is, en gaatMan
u\v

GEZANGEN.
Hi
niet met een uiterlykei
ftevnme).Toen ftond ik daadelyk op met deze woorden: o Almachtige, goede Hemelfe Vader, en ging

Man in bet geraoet, (doch

naar de voordeur toe, meenende, dat
Man over de deur lag; maar hy was in het
zeidkamertje gegaan: en als ik vveer om keerdert,
zag hy my voorby het glas gaan, en verwonderd
zynde, dacht: hoe mag 'er een Vrouw in huis komen, daar de deur toe is? en als ik in de deur van

de Keuken uit
myn

de zeidkamer kwam, ontmoeten ik myn Man: zeggende,mynlieveMan ,God heeft my myn gang weder gegeeven, wy zullen t'zaamen vveer gaan, dat
wy by na in geen veertien jaareti gedaan hebben.
Maar hy zeer verfchrikt zynde, als voor een Geeft,
week achter uit, en zeide: gy bend het niet. Zolange tot dat ik myne handen om zyn hals floeg, dewelke daar als

om

beklemden. Ondertuflen kwam

myn Dochter met het liclit(die in't hoekjen van den
haart gezeten had, toen ik opftond, maar zy dit
wonder ziende, was verftomt, niet weetende wat dit

beduiden.) Toen zeide myn Man tegenhaar: zoud'et

antwoorde: ja
dathetmyn
Moeder is. Eindelyk zyn hand zeer befchroomd uitfteekende, zeide: indieh dat gy het dan bend, zo
geef ik uw myn hand in Gods naani.
uw

Moeder wel

zyn?

waar op zy

Vader, dat heeft immersfchyn en blyk?

Ditisvanden Heere, aan de geringe en vergeetegefchied, als zy in diepe bedrukkinge zaten,
wclks omftandig verhaal de zaak noeh veel bevesne

de F.ere Gods zo veel waardig is>
eigen rrond, zo lang als God
haar't leeven laat, gaan hooren, daar zy woonach-f
tig is«, op't Prinlen Eiland, tot Amfteldam, in wellie
behuizing deze volgende verbeelding, na "t levenis
geteekent.
tigd. Wien't

om

die kan het uit haar

Q
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2$2

en fcTICTITELFKE
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1.

J£en Bode brengc uit Godes kracht,
Een

blyde boodfchap in der nacht.
begeeren:

De Vrouvv oiuvonkc in haar

God opent

haar een klaar gezicht;
2,

Daar ftaat de Bode, fehoon in

't lichr,

Bloempjcn uit hen Hof des Heeren:
Zyn woord, uic Goddelyke lafb,
Gaat, zonder e'enig wanken, vaft.

Een

3-

Twee

dagen zyn daar noch verloopen:

Toen vaarc Gods krachc door

't lichaam heen,

En recht haar weder op de been,
Die veertien jaaren had gekroopen.

Lucifer, een For(I der lift,
fpyt, hier tegen twift,
wil V verdraaijen, en verbuigen,
zaak dringd door met zyn getuigen.

Schoon

Uit nyd, en
En
De

XX.

GEZANGEN.
XX.

bt Is noeh de zelve Maeht*

Want alzo zeid de hooge en verhevene, die in de eemvigen diens naameheilig is: Ik ivooric [in] de
hoogte, en [iu]'t heilige, en bydicn dieeenes verityzeU
den en nederigengecjles is, opdat iklccvendigmdake den
geeft der nederigen, en op dnt ik leevendig maake htt hertd
der verbryzelden. Jezaias LV1I: 15.
heid uvoond,

Q

2
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Op het Goddelyk Wonder, gefchied
aan
Jeske Klaas.
Toon: Uit liefde komt groot lyden.
Of: lk ging op eenen Morgen, enz.
i.

w
zingen God
vreugd
vrolyk
y

ter eeren,

Van

een
Lied,
Wyl dac 'er van den Heere,
Een wonder is gefchied,
6 Goedheids Bron, die altyd vlied

In uwe Kreatuuren,
Uw macht verminderd niet.
a.

Wy vinden 'c

waar o

Koning?

Met eeuwig licht omifraald,
Dat gy uit uwe wooning
In laage Hutjes daald,
En gaat het Konings hof voorby*
Den wyzen en geleerden,
Hoe achtbaar dat hy zy.

3-

Jezus goede Heere I
Hoogfte Majefteit!

o
-

o

Laat

ons

doch

van u

leere,
Dat

G E Z A N G E N.
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Dat gy ootmoedig zyt,
Het Dal ontfangt des waters meeft,
Zo vioeid in 't nedrig herce,
U en uws Vaders geeft.
4.

\ Verworpen en verfmeecen
Het dwaaze en 't onwaard,
*t Verachten en 't vergeeten,
't Onedelen op aard,
Dat geld by God dicn grooten
Dat heeft hy uitverkooren,
In liefde t'zyner Eer.

Heer*

S>
Nu luifterd al

te

zaamen,

Wy zingen

u wat fchoons,
Een Bode uit den Naame,
Des Vaders en des Zoons,

Des Heil'gen Geeftes hoog in krachtp
Kwam in 't vergeeten hoekje,
In 'c duiiler van de nacht,
<5.

Terwyl den Hoog-geeerden,
Waar aan men zich vergaapt,
Den Koning en Geleerden,

Op zachte Pluimen flaapt,
hooge breed en fchoon gebouw,
Q3
Spreekt

In 'c

Zedelyke

en

Stichtelyke

Spreekc Gods gezonden Engel,
JVlec

een

Vrouw.

vergeeten
7*

Wat waaren zyne woorden,
Wac was het dac hy bragc?
Een boodfchap die zy hoorde,
Maar niet en had verwachc,

pen blyde boodfchap van den Heer,
Dac God haar

zouw

genezen,

£yn grooten naam cer Eer.
8.
Nu was 'c dac in de Vrouwe,
Mec rechc begeerc ontftak,
Dac zy hem mogc aanfchouwe,
Die haar dees woorden

fprak,

Toen brak Gods lichc de duift're
En fcheen aan alien zyde,

nacht,

|Wec zonderlinge krachc,

Daar ftond die fchoone Bode,
In 'c midden van Gods lichc,
Een Heilig kind van Gode,

Zq vriendelyk van gezichc,
Zyn kleed was fneeuw, zyn haar was goud,

Gelukkig
J)ie gu}k

moet hy heeten,
een Bood' aanfchouwd.
io.
i

Hec

GEZANGEN.
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10.

Hec Zoontje keerde weder
Tot God in 't eeuwig licht,
Van waar het kwam hier neder,

Zyn boodfchap

was

verricht,

De Vrouwe bleef geiykze plag,
En wachten op. den Heere,
Tot aan den tweeden dag.
11.

Den tweeden dag was heenen,
Met weenetl door gebragc,
De Zon had uitgefcheenen,
En liec ons weer den nacht:
Daar zat de Vrouwe by den haart,
Nu hoord hoe ons de Heere,

Zyn krachten openbaard.
12.

Toen liet de
o

geeft zich hooren,

Goedheid ongemeen,

En voer in beid' haar ooren,
Door 't gantfe lichaam heen,
En zeid' haar dat ze op zouw
En haaren Man ontmoeten,

Gelyk

ze

ftaatr,

heeft gedaan.
13.

Wat

Zedelyke en Stichtelyke
13'
Wat zouw den Huiswaard meenen,
Die buicen alle hoop,
op haar beenen,
jaaren kroop,
noch kruipend is geweeft,

Zyn Vrouw ziet
Die veertien
Die ftrak

Hy fchrikt

en

wykt

te rugge,

En ichroomd als voor een

geefl:«

Jk dank uw Heer zo hooge,
Dat gy zo krachtig blikt
Den Satan in zyn oogen,
Die voor dit licht verfchrikt,

fpyt

en

En wenft het wel

te

Hy knarft
Jn

van

zynen naaren

Dat zult gy
Uw

bruld met macht,

fmooren,
nacht.

Heer niet lyden,

ryke zal beftaan,

Den Satan mag

't beftryden,

Zyn macht zal onder gaan,
Uyy licht breekt door in deeze nacht,
En toond de grootfe Wereld,

pat

gy

't verachten acht,
16.

Gy

\

CEZANGEN.
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16.

Gy wilt onfchuldig weezen,
In \ uiterfte gericht,
Daarom 6 God gepreezen,
Ontfteekt gy lichc by Hcht,
Dat geenig menfche onfchuld
Die u niet heeft gevonden,
Noch naar uw wil geleeft.

heeft,

Uw

goedheid zy gepreezen,
Geheiligd zy uw Naam,
Ach! wilt 00k

zo

genezen,

Ons Zielen al te zaam,
Dat zy voor u rechtfchapen gaan,

Op dat wy namaals mogen,
licht beltaan.

In 'c eeuwig

18.
6 Jezus hoog gebooren,
Des Vaders hert en licht,
Komt in ons hert verftooren,
Dat Babel heeft gefticht,
Verbreekt de fcheidsrauur die ons

Op dat

wy

Jn alle

Eeuwigheid.

t'zaatn

fcheid,

vereenen,

Q 5

Van
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Van \

menfch'lyk Hert.

Stem: Pfalm

2.

(jrelyk een fteen van d'aarde opgeheven,

Zo hard, zo rouw, zo bars, zo ftreng en wreed,
Zo kCTLid, zo wrang, zo dood en zonder leeven,
Niet leiden wil dat men hem leenig kneed i
2.

Zo is het 00k met's menfchen hert gelegen,
Zo houd het zich in's Heeren vvaarde hand,
En laat zich niet verbuigen noch beweegen,
Maar toond zich bars en rouw aan alle Hant¬
s'
Het herte Gods is vriend'lyk en vol minne,
En's menfchen hert is wreed en ftuurs en ftraf,
Het laat zich niet met zachtheid overwinnen,
Maar fchud het al op zyn verlteendheid af.
4*

En of 'er fchoon een ftroom word afgegooten,
Van alles goeds uit Godes mildigheid,

Noch houd het zich als eeneu rots verflooten!
Daar't vloeyend vocht flechts over heenen glyd:

5Zo blyft het woeft en wild als een woeftyne,
Haar wall noch gras noch bloem, nochlofnochleruid,
Daar weld noch bron noch eenige fonteine,
Maar 7t droogt 'er al van heete
uit.

i'chraalheid

6. Dat

G E Z A N G E N.
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6.

Dat landfcbap haagt de booze bitt're geeften,
Want elk bemind en liefd zyns aards gelyk,
Hot is 'er vol van alle wilde beeften.
Die hebben daar haar jacht, haar drift en vvyk.

7-

Ellendig ryk, ellendig hert, des menfchen,
Wat dreigd u, (ach!) een fchrikkelyke val!
Als 't werelds licht u niet meer fchvnd na wenfen,
Dan word uw geeft een eeuwig duiiter dal,
8.

-

?Tet licht

en kan u eeuwig niet ontfteeken,
De zoete wel des waters is verdroogd,

Het eeuwig goed is in der tyd verkeeken,
Men heeft de borft des levens niet gezoogd.

9-

Ontlaat,

o

hert, van uwe hardigbeden,

De wrange

aard' verlluite

u

niet

zo

valt,

Op dat de hand des Heeren u verkneede,
En dat de bloera des levens uit

u

waft,

10.

Laat u Gods macbt verbryz'len en verbreeken,
De Godheid woond in een verbrooken hert:
Daar kan zich't licht des lee venslchoon ontfteeken,

Dat alle kwaad in goed veranderd werd.
XXI.
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XXI.
't Moec eindelyk doch zyn.

JL

En hy antwoordendc zcide tot hem, lieere, hat bom ook

Jtioch]
jaar, tot ind'ten
dat ikom
hemgegraaven
en mejlgeegt zaldit
hebbcn:
hy vrncht
zal voortbrengen
on

[laat hem flaan:]

maar itidien niet, zo
mdah uithowjoen. Lukas XIII: 8,9.

,

zultgy hem nu¬

Daar ua vond hem Jczus in den Tempel* cn zeide tot
hem, Zie, gy zyt gezond geiuordcn: en zondigt niet
tnecr, op dat u niet uuat tigersgefchiede. Joannes V: 14.

A an
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iemant, uit het boetvaardige
krank-bed opgekomen.

A

an d'oever van des levens dorre ftrand,
bruiflen van de doodelyke baaren;
Daar 't leven fcheept, na 't eind'loos eeuwig land*

By

t

Bevond gy uw onlangs om af te vaaren.
Maar's Heeren hand, greep uwe dooashand aan 9
En heeft u van het kantjen opgeheven,

Op dat gy weer van daar te rug zoud gaan ,
Gezegend met een nieuw verkreegen leven.
Nu ftaat gy hier, en treed geduurig weer,
Van dag tot dag, door't fpoeden van de tydenj
Van's levens berg, tot dezen oever neer,
Daar eind'ling doch het leven ftaat te fcheiden.
6 Groote zaakl zo waardiglyk bedacht,
Zo wigtig, om geftadig t'overweegen I
Zo noodigi, om met ernft te zyn betracht , *
Men overleg en proef u doch ter deegen.
Op dat den ernft niet zachtelyk verdwyn,
In d'opgang van gezonde levens krachten ,
Gelyk een mill door kracht der zonne-fchyn.
In dit of dat tot voorwerp der gedachten.
Gedenk, hoe dat in 't uurtje van die hood,
Doen d'evenaar zo hing als in't gewigce;
Tot overflag ten leeven of ten dood,
De liefde Gods zo waard was in't gezichte.
Hoe dac de zucht, zo zeer tot Jezus liep,

244
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Als't eenig heil, om vaft'lyk aan te kleeven^
Hoe dat de geeft om zyn verdienrte riep,

hoop van deel in't Zalig eeuwig leven.
Gedenk, hoe dat hec herte voor zich nam,

Tot

van herftelde levensdagen)
Zich t'off'ren in des Heeren liefde-vlam,
En hem alleen met yver na te jaagen.
Nu houd hier (land , en fchiec uw' wortel diepf
In dezen grond , met zinnen en gedachten,

(By coeval

Blyf op den weg daar uw' begeerte liep
In tyd van nood, en zwakke levens krachten.
Die waardig was, in d'angftelyke uur,
Moet waardig zyn, ook in de welilands dage,
Op dat de geell, ontftooken in dat vuur,
De laauwe fleur van't herten-huis verjaage.
Noch dit, noch dat, moet's leevens voorwerp zyn*
Maar Jezus, die hoogwaarden, uitverkooren,
Op dat de mitt der ydelheid verdwyn
Voor zyne glans, van eeuwigheid gebooren.
o Jezus! fchat en paarle van 't gemoed,
Wat zynze wys, die u voor't haare koopen,
En worden ryk van't eind'loos eeuwig goed,
Dat door 'c geval des tyds niet kan verloopen.
Zo.laat het ons dan doch van herten zyn,
Niet half, maar heel, niet nu en dan metvlaagen
Eens luchtig heen, en dan in aandacht klein,
Maar van de wacht des herten nooit ontflaagen.
En of wy fchoon na 'c lichaam zyn herfteld,

Wy leggen doch ons leeven lang op (lerven;
Daar's altyd nood, van wegen't hels geweld,
Da£

GEZANGEN.
Dat

wringt
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dringt om 'cleeven te verderven.
Wy leggen krank, al is het lichaam fris,
De vJugge tyd, fleept ons raec fpoed na'tende,
Zo dat de zucht tot God ftaag noodig is:
Ter goeder tyd, zo wel, als in elende.
Die eenmaal was aan laager wal verzeild,
En fehipbreuk fcheen te zullen moeten lyden,
Doet wyslyk, dat hy uit ziet, merkt en peild,
en

Om dezen hoek voor andermaal
Wel aan, God flerk ons in den

te

De

by

myden.
goeden zin,
Op dat men hem, (als't fchoonlle aller dingen)
Gelyk een lief, met hert en ziel bemin,
Want God en menlch zyn rechte lievelingen.

hoogfte fta

Tot
Een
Om

u

dan

met zegen

groeizaamheid, dat dit uw tweede leven,
groenen-boom aan 't verfe water zy,
goede vrucht den Hovenier te geeven.

Vriendelyke aanfpraak tot een

wan-

kelende ziel.

6

^Broeder!

broeder! o zo lang gekende vriend,
En medgezel op 'tfpoor, naa't Vaderland gelcgen,

alle ding op't alderbefte diend,
alre§ ter halver wegen,
En eer wy't denken zal haar gang ten einde zyn:
Wat is't? hoe zal het zyn ? woud gy ons nu verlaaten
In't vreemde land en dees verwilderde woeftyn ?
Helaas! waar wil dit heen ? 0 jammer boven maaten ?
Daar't

Wy

ons voor

zyn op onzen weg

Stichtelyke
dageraad,
Woud gy uw aangezicht nu na het weften keeren,
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In't Ooft

van

en

hoop verreift een eeuw'ge

Daar eindeling de zon voor ecuwig onder gaat,
En't eindelooze vuur den worm niet kan verteeren?

Wy Happen voort. Maar ach! wat heeft u zo verleid ?
Of is't die lieve Bruid, van buiten fchoon omhange,
(Het werelts vlees en bloed,) die vriend'lyk lokt en
vleid,

Terwyl haar fchoon fleraad bedekt een valfe
flange ?
o Gruwel, wech bedrog, gaat onze deur voorby,
Zo iemant grild en fchrikt voor nacht-gefpuis en
fchimmen,

Dit is

oog bedwelm een rechte fpookery;
Daar't loos bedrog het kwaad in fchyn van goed
doet glimmen:
Geeft iemant onbedacht uit lull aan haar de hand,
Zo leidzy hemmetvreugdin'tzinnelooze dooleri,
Door groene beemde van 't welluftig werelds land,
En langs een vveg beftrooit met roozen en fiolen.
Maar aan diens einde woond de monftereuze dood.
Daar breekt zy af, en gaat haar fpeelgezel vereen

laaten,
Haar vriendfchap is gedaan, de vreugd verkeert in
nood,
A1 wat het oog bevat, kan d'arme zielnietbaaten.
God is een trouwer vricnd; wech alle ydelheid;
Wech kafen ftro, en flyk, en wind en bcuzelingen,
Die maar een droom en fchim, en fnelle fchaduw zyt
Voor't edele gemoed, te weinig en geringe.

Kykom, kyk om,'t istyd, geefons derechtcr hand 5
\Vech

GEZANGEN,
Wech

fpookery;

uw net en garen moct

24f

verfcheu-

ren,

Dees

Pelgrim hoord by ons in 'teeitfvigVaderland,,
Uw kvvaade aanflag moet aan deze niet gebeuren.
Hoe zo? Wat anders; als verachting van uw' ftaatt
Hy weet den weg des heils, zyn oogen waaren open..
Gelukkig die ze ziet, en voor zicli heenen gSat.
Wait draagd zyn borft een Achat,1 van'toverfchoone hoopen!
Nu wakker, wel genioed met yver, flag," en ftoot.
Laat los, laat los, o vlees, met uw verkeerde luften;
Wy moeten weer na't Ooft, de zaak is onstegroot,'
't Is beter in den ftryd, als zaeht in valfe ruften»
6 Broeder, broeder, 5 verheft een nieuvve moed,
Gelyk een Adelaar met uitgebreide vleiigels,
En klirrit vand'aarde op, naar Godheteeuwig goed9
Breekt los, breekt moedig los, de nieuw gevlochte
,

Zo

teugels.
hoopen wy eerlang naar een geringe tyd,

In'tHeiligHeiligdom, gekleed in't zuiver witte;
Met Abraham, en voorts al't heir der zaaligheid,
In'tlicht der Majefteit voor eeuwig aan tc zitteiw
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Maar tvy hcbbcn gotdcn mocd, en hebben inter behaagen
uit te ivoonen, en by den Heere in te

om uit hetlichaam

ivoonen. 2

Korintben V: B.

Zcgdm rechtvaardigen, dathet [bem~] ujcI gaanzal:
dat zy de vrucbt bunner wcrk&n zullen eeten. Jez; III: 10.
Op
•

G E Z A N G E N.

Op het Affterven.
Toon: Uit liefde komt groot

Of, lk giflg

I>aac los,

en

op

•

lyderi.

eenen'morgen.

ftaak het treuren^ i

Wanneer de vroome fcheid,
Die 't ruilen mag gcbeuren,
Uit tyd in ecuwigheid:

A1 is de weg zo naar als nacht*
Zy gaan door goude deuren,
Daar vrede op haar wacht.
2.

A1 moeten wy haar derven
Hier in die jammerdal,

$

Wy

gunnen haar het erven,
Van God dat groote Al.

Gclukkig

moet dat zieltje zyn j
Dat beilzaam mag verwerven,
Het waare goed voor fchyn.
3't Uitwendig zichcbaar leven j
Gaat als een bloem voorby,
Waar is de fleur gebleeven?
Gefchooven aan een zy:
IVIaar float zyn wartel in Gods heft
Zo zal 't een bloempje geeven,
Dat .nooit verftoord en werd.
4-

Zy
En

behouden binnen,
ruilen in Gods hand,

zyn

R

2

*5°
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ftaag met hert en zinnen,
Be-oogden 't Vaderland:
Wy zyn noch op de wilde zee;
Doch hoopen ook te winnen,

Die

De Vaderlandfe Ree.

5Laat vaaren die wel Vaaren „
En laat 'er voor ons heen,
Veel by malkaer vergaaren,
Of't hier verlooren fcheen:

Zy zyn in God zo wel bewaard,Zyn goed is ook hec hnare,
Wech drek en flyk van d'aard.
6.

Laat and're maaf ontfangen,
Die fqhoone ruime lucht,
Daar 't zieltje met verlangen,
Zo veel na heeft gezucht:

Op dat de losgebrooke geefty
Verryk met lof-gezangen
Het eeuwig Bruilofts-feeft.
7'

Wy zullen haar wel vinden,
Zo wy in 't goed' beftaan,
Die wy 0111 't goed' beminden,En voor ons heenen gaan:

Wy volgen ook eerlang dit fpoor,
Van zo veel lieve vrinden,
Die

ons

al traden

voor.

8. Dan

GEZANGEN.
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8.

Dan willen wy den Heere,

Verheffen 'c

Zyn

lofgezang:

grooce naam cer eere,
Ach! ecu wig is zo lang:
En dac in een volmaakte
vreugd,
Ach! menfehen wouvvd
gy leeren,
Het hcil van waare
deugd.

9-

_

Deugd komt fer dan

te

baaten,

Wanneer men Iterven zal:
Als 'c leven word verlaaren,
Van 'c gantfe zichtbaar al;
Heefc dan het here de deugd
vergaart,
Het zal hem eeuwig baaten^
En eincfloos zyn bewaard.
10.

Wat

gelden d'aardfe dingen,

Als 'c op een fterven gaae,
Als dac zy 'c herce dringen,
En baaren droevig kwaad:
Die wys is, gaard zyn fchat in
God,
Zo kan 't hem nice ontfpringen,
Door *t een of 'c ander lot.
11.

Wei aan, wy

Op al

wat

willen 'e waagen,

God beloofd:

Of wy *t> met
oogen zagen,
Al fchynd men hier beroofd

R 3

Van
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Van die, van dat, van
Als 't hem raaar mag

Die

ons zyn

dus, of zo,
behaagen,

liefde bod.
12.

Wat zouden vvy hier bouwen
In 't wilde vrcemde land,
Of trachcen te behouvven,
\ Moec alles aan een kant:

Wy zyn hier vreerhd met ons
pn hoopen in 't betrouwen,
Op God het hoogfte goed.

gemoed,

*3-

Hier is geen ruft te vinden,
Voor hem die 't aardfe haat,
En niet gelyk de biinden,
Zich met den draf verzaad,
Maar hongerd na den vvyn
Daar Jezus de beminde,
De ziel op heeft genood,

en't brood a

/

14-

Ach!

Jezus hoog verheven,
Verzadigd ons gemoed,
Op dat wy geeli'lyk leeven,
Door 't Hemels vlees

Dat uw!
Dat wilt

Van

nu

genaad'

ons

en

bloed:

heeft bereid,

altyd geeven,
in eeuwigheid.
ons

Op

GEZANGEN.
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Op het Zalig Af-fterven
VAN

KATHARINA

GLIMMER.

Toon: Hoe dus bedroefd Leeuwerk.

•w

aarde Ziels-vriendin,
Op onze Pelgrims-ilraaten,
Verknoopt in eenen zin,
Hoe hebc gy ons verlaaten?
Daar wy te zaamen zaten,
En door geloof en hoop
Van eenen tafel acen,
In deezen levensloop.
2.

Gelyk

een

duive-vlucht,
oncvloogen,

Zo zyc gy ons

Snel door de dunne luchc,
Daar wy ftaan na te oogen;
Doch boven ons vermogeti
Te fpooren uwen gang,

Terwyl

wy

treurig droogen

Den' dauw
'c Is

uw

van

onzen

wang.

belang wel goed,

Dat gy oils hebt begeeven;
R 4

Maar
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Maar wy, in vlees en bloed,
En die elendig leven,

Langs
-

wee en ach gedreeven,
YVy blyven in den druk;
Hoewel in hoop verheven
Toe

uw

bereikt

geluk.

4-

Die is de honing noch,
Om 'c zuure te verzoeten,
Dae wy uw vriendfehap

doch

hoopen te oncmoeien,
Mec liefelyk begroeten,

Weer

In beter land als die,
Daar wy als wormen wroeten,
Noch yer van 'c rechc bezit.
5O! duifje vlieg dan heen;
Uw vleug'ien, die wy zagen,
Van liefden mec haar tween.
Tot God en 's Vriends behaagen
Die zullen u wel draagen
Ter plaatfe daar gy hoort.
In 'c hof der zaal'ge maagen,
Dien liefelyken oord.
6.

Dien

.

liefelyken oord,
zo veel van fpraken,
zyn geluk bekoord,

Daar wy
Door

Als zynde

onze

zaaken,

Die diep het herte raaken,

Van

GEZANGEN.
Van 'c wigcige belang,
Hec doe! yan ons vermaaken,
En onzer vreugdenzang.
Ruft: dan in h vaderland,
Daar wy u vinden zullen
In een volmaakten ftand,
Bekroond met 's levens bulle,
Daar \ heil nooit zal ontfullen:
Dac dan hec deel uws Iocs
D onderwyl vervulle
Mec eene Ziel vol Gods.
8.

Dac dan de fcboone vruchc
Van alle zegeningen,
Die uic de liefdens luchc
Van alle ackers gingen,

pie

van uw

zaad oncfingen,

Uw woorden toe een fchac
Van koftelyker dingen,
Als ons verftand bevac.

Wyl gy den wyzen raad
Jezus uw heminden
(Miec om des lichaams baat,

Van

Maar 'c zielenheil te vinden)
Kwaamt op uw here te binden,
Als zyne difcip'lin,
Zal zich voor u onevvinden

Dac duizendvoud gewin.
R 5
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en
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10.

Die neergedrukte maat,
Vervuld tot overloopen,
Die uit Gods gunft ontftaat,
Een vrucht der zucht en hoope,
Moet ryk'lyk nederloopen
In

uwen

zaal'gen fchoot,

Voor st heil des Heeren open,
Als zyne gunftgenoot.
11.

Hoe wel waart gy bedacht,
Om naar den raad te hooren,
Door wysheid voortgebragt
Van d'eenige gebooren,
Des Vaders uitverkooren,
Het woord der zaligheid,
Dat klinkt aan alle ooren,
En Qjn 5c gehooren vleit!
12.

Hoe wel waart gy beraen,
Dat geen onacbtzaambeden
Dat woord voorby liet gaan,
Om aardsgezinde reden,
En dingen bier beneden,

Die, als

een

fchoone bloem,

Eerlang in 't Hof vertrecden,
Verliezen haaren roem!
x3-

Hoe

wyz'iyk was uw keur
Voorzichtig uitverkooren,

Om
t

GEZANGEN.
Om door de enge
sc Smal wegje na te

deur

fpooren,

Op dac u wierd gebooren,
'c Oneindig wyd en breed,
IVlec al zyn toebehooren,
Dac geen gedachcen weet!
HA1 blonkc gy niec in 'c oog
Van \ wereldlyk behaagen,
Dac duizenden bedroog,
Die op dac glinft'ren zagen,
In 'c lichc van 'c hemels dagen
Zal uw bedekc fieraad
Den lof der eere draagen,
Die gy

hier hebc verimaad.

*5Verfmaad door wys beleid*
Als ziende haar onwaarde
En grooce idelheid,

damp der aarde;
uw oog verklaarde,
Zo dac gy helder zaagc,
Hoe 'e kind van
Konings waarde
't Sieraad inwendig draagc.

Een ftof

en

Wyl 'c lichc

16.
Daar Jezus uwe Zon,
Verreezen uic de kimmen,
'c Bedekfel overwon,
Daar zuic gy hcerlyk Glimmen,

En. vrolyk opwaarcs klimmen

*$8

Zedelyke en Stichtelyke
In 't wezentlyk beftaan
Van deeze aardfe fchimmen,
Die als

een

rook vergaan.

Glim dan, o klaare vonk,
Pic hemels vuur gebooren,
Die hier verborgen blonk,
Weell bloot in d'eng'ie-kooren,
En breng uw glans ce vooren

In 'c

aldoorvloejend lichc,

En laac uw lofzang hooren
Voor ft heilig aangezicht.
18.

Ziet

vriendfcbaps band,
(Na wy elkander vonden
Op reis naar 'c vaderland)
onze

In eenigheid gebonden,
Die is noch niet oiitwonden
Door 't weggaan uit der tyd,
IVIaar (laac op vafte gronden
Toe in der eeuwigheid.
19.
Is waar, gy komt niet weer
Tot ons in 'c dal der zuchten:
IVIaar wy berg op en neer,
Om 't eeuwig leed t'ontvluchten
Mec kommer en met duchten,
t

Wy komen
En

qecen

Der

van

ecrs tot u,

de vruchten

vrien'dfchap

weer op nuw.
20.

Een

GEZANGEN.
20.

Een
In

vriendfchap, die volmaikt
eeuwigheid zal bloejen,

Die nooic

aan

't zihken raakt*

Alaar eindeloos zal

vloejen*

En liefelyk befproejen
Een iders dorftig hert,

Op dat de blydfchap groeje^
En nimmer minder werd.
21.

*t Schyne ons terwyl wel lang
Daar op te moeten waehcen,
Maar voor uw overgang
In 'c fpooren der gedachten*
Als wy uw ftaat betrachcen,
In 't ryk, daar duizend Jaar
Is als een dag te achten*
Is \ lang niec openbaar22.

Wy wenlen onderwyl,
6 Hemelfe Vriendinne,
Uw ziele vol

Ja vol

van

van

heft,

Jezus minne,

Ook buiten als van binnen,
Tot dac wy c'zyner tyd
Uw vriendfchap weder winnen
Tot in der eeuwigheid.

Gcboorcn den 6. April, 1660. en
gefiorven den 2 juni, 1699*
in

Amflcldam.

Redely ice

cn stichtelykb

Op het Overly den van

LUIKEN,

CASPARUS
Gcbooren 1672.
Toon

T
I k

:

geftorvcn 1708.

cti

Uit Liefde komt groot

lyden.

l-

Lam verlooren
In \ wilde Werelds woud,
had

een

Dat by my was gcbooren
En my was toe betrouwd;
Een pand veel edeler als goud*
Zeer lief en uicverkooren,
Van veel, en menigYoud,
2.

Dat dwaalde

menig Jaaren,
(Dae ik het niet en vand)
In prykel en gevaaren
Van deze en geene kant,
Door wreede klaauvv en felle tand
Die geen onnooz'le fpaaren
In 'c wilde woefte land.

j

3*

Dat baardc my veel duchten,
En

>

(door roeedoogenheid)

Veel klachten

en

veel zuchten,

Veel

GEZ ANGEN.
Veel rouw en hercen 1yd,

Op Berg

en

2(5r

Dal, door 'c land der Tyd,

Belull na go§ geruchcen,
Waar door zich 'c leed

verblyd*

4-

Noch

wouw de ceed're
hoope,
(Die altyd mede ging,)
My niec geheel ontloopen,
De zaak was niec gering.
Men laac niec lichc een waardig
ding$
A1 moec men 'c zuur bekoopen,
Wyl dac 'er veel aan hing.

5'

Doch

eind'ling kwam 'c my cegen,
Op 'c fpoor van waare deugd,
Na 'c Veld des Heils gelegen,
Dies was ik zeer vcrheugd:
Zo krygc verdordheid weder
Jeugdj

Door dauw en verfe regen,
Dac blydfchap maakc en heugd,
6.

(Zo wierd wel eer gevonden*
Die lieve Jongeling,
(Van 'c wilde beeft verflonden)
Na waan, die 'c here beving:

Maar coen het lnoer cen einde gings
Wierd deze knoop ontbonden,
War vreugd voor droefheid king.)

7.

Ik
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7.

Ik

nam

Het

Op

Schaapje mede*

myn

ging aan myne zy,

weg ten

Hemel treede,

beide bly,
gingen voort in Gods geley,Na 't iand van vreugde en vrede,
Hec Doel van Hem, en My.
Wy

waaren

En

b.

Maar d'Allercrouwfte Herder,
Die eiften 'c van myn hand,
En bragt het zo veel verder
In 't Eeuwig Vaderland;
Daar graaft het aan de waterkanty
En leid in 'c kruid gedooken,

Bevryd

voor

klaauw

ging

op een

en

tand.

9-

Als 't

nu

fcheide,

Eer

Hy het van my nam,
(Op dat ik my verblyde)
Zo bleeden 't als een Lam,
Dat toevluchc tot zyn oorfprong nam,Dat 's God, voor alle tyde,

En Menfeh, uic Davids (lam.
10.
o

myn beminde,Ruft dan in vrede en vreugd,-

Schaapje!

Ik hoop u weer te vinden,

Daar

:v—

G E Z A N G E N.
*6$
Daar vriendfchap zich verjeugd,
By 'c fmaaken van de vruchc der deugdj
Met alle oude vrinden,

Waar

van

't

gedenken heugd;
i

Gy zyt wel ilic
Doch als
Bedoten by

een

i.

myn oogen,
waarde fchatj

de'h hoogen,

Wiens hand u heeft otnvat*
In d'allervafte en fchoonde Stad^
Die nooit iec werd oncoogen,
Van alles wac hy had.
ia.

Een Schat kan 't here verblyde,
Schoon 'c oog hem niec en ziet,

A1 leid

hy aan een zyde,
Hy Y daarom niet te niet,

IVIaar meer bewaard, als blood en
Voor oogen die 't benyden,
Daar elk zyn pyl op fchiet;

bried

t3'
Ter rechter tyd en fteede,
Dan werd zy wel ontblootj
En deeld haar vruchten mede
Aan hem, die haar befloor.
De Schat in God is overgroot,En duurd in eeuwigheden,
Voor zyne Deelgenooc.
S
14.

Die

264

Zedelyke en Stichtelyhb
14.

Die dan in Godes handen
Haar fchatten hebben ftaan,
Die hebben waarde panden
Het zal haar nooic ontgaan;
Maar haare waardigheid waft aan,
En niemant vverd te fchande
Die 't Gode heefc gedaan.

b

e s

l u 1 T.

(jITelyk de Zwaan, die ftom was, van te vooren,

Oncrent zyn dood, een zoetgezanglaathooren,
Zo zong, myn Vriend, eer zich zyn einde floor,

Als

met

gejuig,

voor

d'ingang van de dood.

heen; op hooger toon verheven.
En 'cwas aldus: Eeuwig met God te leeven,
Ilerhaalende dit fchoon, tot driemaal toe.
IVIeer, als

voor

,

En wierd in

lang, zyn bly gezang niet rnoe:
Noch anderfins, het welgemoedigd fpreeke,
Van God ,en'tgoede, opdatzyn welftandbleeke.

Betuigende, hoe dat zyn hert bezat,
goed gemoed, die koftelykfte fchat.
God geeve ons, dat wy, die hem beminden,
In't Ilemelryk, hem weder mogen vinden,
Langs 5r fmalle pad, van vroomigheid en deugd,
En met hem zyn, in Eeuwigheid vetheugd.
Een

■
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Op hee Overlyden van

HESTER vander MOER;
Jonge Dochter.
Toon: Houw op

die geil gedicht*

6 ^lvaal'ge

Hester! die zo fpoedig ovefkwaid^
Reis, die gy gelukkig voor u nam,
En't jeugdig hert (den fchoot der ydelheid ontheven}
Aan Jezus Chriftus, uw beminde, had gegeevenl
Die groote

1

A1 waard gy dwaas'lyk, in het oog der ydelheid,
Hoe hebt gy uw belang, zo wys'lyk aangeleidt

Dat is eerft wysheid j die het befte weet te kiezen,
En met ilantvaftigheid, het minder wil verliezem
En dat is \ befte; voor een welbedacht

gemoed*
Eengroot, oneindig, voor een klein verganklyk
goed.
Was nu uw Tyd doorleeft, in weelde en vreugde
dagen,
*tWas alvoorby,

enwcch,behalven'tna-beklaagen.
4-

Had gy nu ydelheid (als andTe doen) gezaaid*
Hier is't nuaan den Oogft * dan had men wind gemaaid.

S

a

6 Zaak

2,66 Zedelyke en Stichtelyke
6ZaaVge Hester, die veel and're na laat kyken^
Een guide fpoor, waar langs, de wyze Geelt ging

ftryken;

5Door deze fchaduw, in de wezentlyke grond,
Daar al wat lieflyk is ,uitvoortkwara en ontftond:
Die

eeuwige wortel,daar de bloempjes dezeTdingen

Die vvy met oogen

zien, oorfpronk'lyk uitontfprin-

gen.
6.

Het keurig zaam'len tall het bloempje liever mis,
En neemt de wortel, die voor\ oog verborgen is;
Zoo heeft hy de
x

oorzaak,daarde fpruitjes deeds uit-

groeijen,

God is de Welbron daar het allesuit komt

vloeijen.

Zo dat de zaal'ge Ziel een ruimer wereld vind,
Die deze wereld ver in fchoonheid overwind,
o

Zaal'ge wereld! daar het licht van alle lichte,

Dat zelver God is,

fchyntin't lachendeaangezichte!
8.

Een reine Hemel en een Paradyfe aard,
Daar't vverkend Wezen Gods geduurig

wond'ren

baard,
Tot vreugd der geenen die haar eeuwigheid bewoone,
Tot over't hoofd gezetin't lieflyke en in'tfchoone*
9-

G E Z A N G E N.
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9-

Wy

arme

Verheffen

Pelgrims, die hier noch opaarden gaan
ons gemoed, als Hester, heeft gedaan,

Die deze wereld als

een

fchoone bloem

van

bladen,

(Diemetde windverftuift,) verachtenenverfmaaden.
10.

Zykoosdelaagftelloelin't huisvanhaar geflaeht.
En fchoofootmoedig wech het aanzien en de pracht,

Zy wenlte niet in't huis van guld-fieraad te fterven:
Idetgeenhaar ookgevvierd, en toe k warn tot een erve.
11.

Want op

het Boere Dorp, daar

zy

zocht,
Wierd, onder 'tRieten Dak, dien

de vroomcn

wens aan

haar

volbrogt.
Als nu, dezelve hand, die haar had wecligenomen,
Ook tot haar Broeder, en haar Zufter was gekomen,
12.

In korte dagen, na haar overgang van hier,
Toen wierd de nedrigheid, van deze kleine dicr;
In't oog van aanzien, want men wenften om haar erve,
En wouwzeer garenmet de onnooz'le Hester Her ve.
*;>•

Eenklaarbewys voor elk, dat vroome nedrigheid,
is, die na't land der Vrede leid.
En dat geen goed noch moed, het leven kunncn
De rechte weg

^baaten,

In *t laatlte uurtjen, als men
S 3

alles moet verlaaten.'
Op
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Op de Dood, in't
Toon;

algemeen.

Jeruzalem o fehoone

Stad,

z,

K om vooraandacht,
'c Tooneel des Sterfbeds ftaan,
uw oogen,

En ziet, met
De

kleine

voor
Wereld eens vergaan,

Met al zyn dryven en vermogen,
2,

belange noch zo hoog,
't Beflag, 'c befchik, 'c bedryf, en woelen,
Van hand, van voet, van oor en oog,
Van fneedigheid, en wys'lyk doelen;
Al

was

\

\ Valt alles wech, en

word

te

niet,

Paar blyfc niecs over, van het wezen,
Het geen ons vlees'lyk oog beziet,
En dat de wereld hcefc gepreezen.
4«

Alleen de onfterflyke grond,
Be wortel der verborgentheden,

Waar

GEZ ANGEN.
Waar op die kleine Wereld flond,
Met alle zvn

omftandigheden:

Die blyft voor oris verhoolen ftaan:
De Zieie, uic Godes mond
Want die kan
eeuwig
Maar blyft met de

gezonden,

niet

vergaan,

Eeuwigheid verbonden:
6.

't

Zy in de Duifternis of't Licht,
Na dat zy in't
vergank'lyk leven,
Haar koers en oogwit heeft
En haare luft heeft in

gericht,
begeeven.

7-

Daarom waak op, en maak geen
ftaat,
Geen toeverlaat, en geen betrouwen,

Op 't geen dat eindelyk vergaat,
En niemants Wille-keur kan houwen.
8.

Geen ftaat, of (land vind hier

een

vvyk,

De Beed'laar kan het niet ontloopen,
En met des Konings gantfe Ryk,
Is defe

flag niet af

te koopen.
S 4

9.

Men

27a

Zedelyee en Stichtelyke
9-

Men trekke dan zich zelvenin,

Van de
En

Op

uitgedeeldbeid, in die leven,

zette een

vafte

geen

*even

en

diepen zin,

gegeeve^'
lo.

Als dan de groote Wereld fterfc,
op zyn tyd zal fterven
Dan zal hec Deel dac nu verderfc,

(Gelyk hy

£)e Opftanding uic hec graf verwerven.
ix,

*

En weder 'c Huis der Zielen zyn,
Om eeuwiglyk njet weer te fcheiden,
Gezuiverd als een
En alle onzuiverheid

Kriftallyn,
ter

?yden.

12.

Maar anders komc het uic de

Op dac de Ziel hec
Een huis

van

weer
naarheid

kuil,
bewoone,

en

van

vuii

Pac niemanc weder kan verfchoone.
13.

Daarom

GEZANGEU
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*3-

Daarom maak

nu een

ieder ftaat,

Pac hy, door welbedacbce zinne,
En 'c

volgen

Pet befte deel

van
voor

de befte Raad,
eeuwig winne.
<4-

6 Befte Deel!

wac

zyt gy

groot!

En alderwaardigft, ora te er\/en!
o Slcchtfte deel, wat zyt
gy (hood,
Dae wy, om 'c befte moeten derven!

Waar is dan fchaade

voor

de Menfch?

Als wy de onvaftheid laaten dryven,
Die doch niec blyfc, na niemants wens.
Maar 'c Hemels erf zal eeuwig blyven.

Twee-
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Twee-zang tuflen verlangende en geftorvene

Toon: Hoe

zielen.

werkje niet Leeuwerk.

Menfch.

w

at is het leven ook!
Waar zyn nu onze vrinden?

Vergaan gelyk

een

rook,

Die wy niet meer en vinden:
Hoe zeer zy ons bevielen,
Dat voeld het vlees met pyn:
Ach

afgeftorven zielen!
't nu met uw zyn?

Hoe mag

2.

Antwoord.
Veel beter als het

plag,
Wy zien uit klaarder oogen
In eenen fchoonen dag,
All' onluft is vervloogen.
Hoe zal

men

't

uw

verbeelden?

Wy hebben wat ons luft,
Wy fmelten in de weelden
Van

eene

zoete

ruft.

Menfch.

G E Z A N G E N,
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3-

Menfch.
Gy ruft in 't hoogfte goed,
Maar wy noch hier gevangen
In *c aardfe vlees en bloed,

Wy zuchten uic verlangen,
Om

u

daar

te

eens

vinden

In 't fchaduwlooze licht,

Wy zien hier noch als blinden
gezicht.

IVIet fchemerend

4-

Antwoord.

Wy wenften dac

waard,
bevinden*
verk'aard,
gy

Daar wy ons nu

Verheerlykc

en

Veel nader

ons

Die

ons met

Zo dierbaar
Die

ons zo

beminde:

bloede
heefc gekoehc,
lang behoede*
zynen

En hier in vrede brogt.

De

Zedelyke

Stichtelyke

en

Hemel-vreugd der Heiligen.

De

Toon: Gezvvinde Bode.
1.
at zalder al voor
In hec zalig ryk,

In 't

vreugde

heilig licht van Gods
Nievvers zyns gelyk!
Ach!

zo

aanfchynv

fchoon,

Dat een totig,
Deze toon,
Nooit en zong,
Naar eis,
Daar is eeuwige lof en prys:
Daar is eeuwige vreugd,
Daar is eeuwige jeugd,
Wiens bloeijen nooit en daald,
Maar oneindig voedfel haald.
2.

De

grondelooze eeuwigheid,
Alles vol

En

glans

van

van zyne

God,

Majefteit,.

Zonder paal of
Is een Zee,
Van geneugt,

Brengend mee,
Alle vreugd,

flot,

zyn,

#
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En heil,

Zonder maat, zonder
Daar de zalige
Zo gelukkig in

grond, of pyl,
ziel,
vie],

En aan blydfchap onbetemt,
In volmaakte weeide zwemt.
3*

De Vader,

eind'loos uitgebreid,
zo hoog en fchoon,
Van eeuwigheid, in eeuwigheid,
Zyn beminde Zoon,
Zynde 't licht,
Baard,

En het zoet,
In 't gezicht,
En gemoed ,
Van haar,
'Wien die heil is openbaar:
Ach! dac heilige kind,
Zo geliefd en bemind,
Vervulc een ieders geeft,
Met het eeuvvig bruilofts-feeft,
4-

De Godheid die zo vriend'lyk
Met zyn Kreatuur,
Die hem den lof en dank toe
Uit het liefde-vuur,
Geeft en baard,

fpeeld,
kweeld,
Wonder

Zedelyke

en 3tichtelyke

Wonder heen,
Na zyn aard,

Van

Ongemeen,
Tot vreugd,
de geeft die zich hoog verheugdt
Achl
Ach!

wat

wat

komc daar al voort.
of m'er al hoord,

En ziet, en ruikt, en fmaakt,
Daar het hert zich in vermaakt.
5-

Zo \ hier op

aarden kleurd, en geurd,
Zynd' in 5c jammerdaal,
Wat wonder of 'er dan gebeurd,
In des Hcmefcs praal!
Door de macht,
Van den

Heer,

Voortgebragt,
T'zyner

eer,

En prys,
In het zalige Paradysi
Wat voor bioem, wat voor kruid
Wat voor boom, wat voor fruit,

Dat

moet

het

weezen

zyn,

Tegen deze aardfe fchyn.
6.

Al 't goed dat deze wereld vat,
In haar gantfe kring,

GEZANGEN.
Is

maar een

Tenets

en

beeld

*77
van

dat,

Weinig

en gering,
Daar is 't al,

Zonder vlek,
Zonder val,
Of

gebrek,
Volmaakt,
Dat is *t heil daar 'c

gemoed na haakt:
Wat men hoord, wac men ziec,
Wat men voeld of geniec,
'c Is al volkomen
goed,
Uit die eeuwige liefde-vloed.
7*

Daar reift een heilig lof-gezang
Uit het zalig koor,
Dat gaat in eeuwigheid zyn gang,
Voor het eeuwig oorj
Van Gods fchoon,

Ongevreeft,
Van Gods Zoon,
Van Gods Geeft,
En van
Wat die zalige treffen an:
Van Gods heiligheid,
Van Gods Majefteit,
En van den hoogen trap,
Der vereenigde Broederfchap.

8. Ach
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8.

Ach! hoogverheven lof-geluid,
Daar men poos, by poos,
De eer des hoogften breidet uit^
en altoos!
Ach! hoe of*
Daar het here,
In dien lof,
Smeltend werd,
Voor God,
In al 'c lieffelyk zoet genot!
Ach! die ftroom van al 't zoet t
Ach! die Bron van al \ goed*

Eeuwig

Die eeuwig weld en vloeid,
van weldoen nook vermoeid.

Is

9-

Hoe

lieflyk of dat

wezen zy,

Daar die groote fchaar,
T'zaam woond in eene Maatfchappy,-

Vreedig by malka&r!

Ach hoe zoet,
En hoe bly,

Van gemoed,
Moeten zy,
Daar zyn*
Hebbend' alle Gods

goed gemein:

Ach!

GEZANGEN.
Ach!

wat

grooc

vermaak *

Is haar zaamen-fpraak,
Van al 't oneindig goed,

Dac haar

eeuwiglyk ontmoet*
ids

6

Ileilig zalig vreden-laridj

Dat zo veilig leid,
Nooit van een vyand aangeratldj
In der

eeuwigheid,
Zalig hy*

Die in u,
Wonder zy,
Nimmer fchuw*
Voor iet,
Want het onheil en reikc daar niet*

Ja

met groot

recht geacht*

Een gelukkig geHachc,
Dat in dat Heil-land woond,

Met

geftadige vreugd gekroond*
ir<

Vergaderd

u geen

fchac op aard*

Sprak die wyze mond,
Hy had een beter fchac bewaard.
Die de ziele
Na zy zonk*

vond,

Door de dood*
T
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a8o

Zedelyke

en

Stichtelyke

En haar vonk,
Wierd ontbloot,
Van d'As,

Daar zy hier in het vlees in was;
Toen
Toen

ze
ze

wierd
wierd

doorgloeid,
doorvloeid,

Met water en met vuur,
Van des Triniteyts natuur.
12.

Toen haaren honger wierd verzaad 7
En haar dorft gelaafd,
Door 't Een dat boven alles gaat,
Hoe 't ook is begaafd,

By al 't geen,
Wat 'er vlied,
Uit dat Een
Of gefchied,
Tot vreugd,
Voor dat zalige kind der deugd:
Dat 's de fchat die 'er lag,
Die het oog niet en zag,
Nu is zy openbaar,

In (het

eeuwige licht

zo

kiaar.

13-

Hoe zal die zocte Jezus naam,
Zweeven op haar toon,

Voor

CEZANGEN.
Voor 't zalig here zo aangenaatri,
Lieffelyk en fchoonj
Zynde \ Lam,
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I)ac geflachtj

Zalig kwam,

Met zyn macht*
Van goed,
En haar kocht met zyn

eigetl bldecH

Ach! hier is ryke ftofj
Tot een groote lof,
In alle eeuwigheid,
Voor zyn aanzicht uitgefrreicL

14.

De Herder die zyn

Schaapje zochf*

En gelukkig vand,
Die heeft het zalig t'huis
In h beloofde land,
Daar 't mi we id,

gebrogt^

Ongeftuit*
Vredig kid *
In het kruid,
En groen,
Van het eeuwige blaei-faizden?
Zonder eens om te zien,
Wat 'er 00k mogt gefchi£n *
Den Wolf heeft daar geen neft*
In dat vredig iieii geweH.
1

6 Zaaf-

2*82-

Zedelyice en StichteXykb
f

J

5-

Zaal'ge Schaapjes in de Beemd,

6

Van al \ hemels zoet,
Dat nooit verdord noch einde neemt7
Wat 's u\Y herder goe'd,
Die u vleid,
Die a llreeld,
Die u leid,
Dat gy fpeeld,
In 't gras,
Van bet fchoon paradys gewas:
In een bloemryke ftreek,
En u drenkt uit de beek,
Die uit Gods wezen vlied,
Tot een lieff'Jyk zoet geniet.
16.

t

Gezegent

zy die fchoone bruid,
In baar hoog geniet,
Wiens naam, vvanneer men die beduid7
Gods Gemeente hiet;

Koningin,
Sehoon gehuld,
Met Gods min,
Gants vervuldT
Zo ryk,

By

geen eenig hoog ding gelyk:
Dat is recht getrouwd,

Paar

GEZANGEN.
Daar men bruiloft houd,
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Niet voor een korte tyd,
Maar in alle eeuwigheid.
*7-

Ach! bruiloftsfeeft wan zyt gy
Daar de blyde ziel!

Verhuw'Jykc

met

fchoon-

Gods lieve Zoon, "
vie!,

In die weelde

Hoog genot,
Daar 'c gemoed,
Eet van God,
En zyn goed,
Aliyd,
Van *t begin cot in eeuwigheid:
Ach! wat blyder dag,
Die nooic einde mag,
Voor al de Maatfchappy,
Van de gantfe hemelrey.

T 3

De

S84

Zepei<yke en Stichtelyke
Dg groote

Keur.

Toon; Als't begint,
if

fings is h mooi, maar Rechts is't beter
't tweede is verd.
£lk zy hier, een wyze meeter,
Pat het bed verkooren werd.
't Eerfte is na; en

moet gy, een van beiden,
Die zyn weg na \ Ooften zet,

Derven

Moet, voor vaft, van 't Wefte
Pit gevolg leid geen belec.

fcheiden,

3-

^laar wie zal hier wys'lyk hiecen?
Die het naafte

goed verkieft,
Pn zich 'c wachten laat verdriecen,
Pat de vreiigd geen tyd verlieft;

Of, een, die, (door 't overweegen)
M?c een pijverfaagd gemoed,

£$$
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freed

het verfte

na

Wyl hy 't fchat

afgelegen,

voor

grooter

goed?

5Zich

welvaart

ter

Is

beftuuren,
wyzelyken aard,

een

te

Maar het Wei dat langft zal
Is de uicverkiezing waard.

duuren,

<5-

maar voort, gy wel bedachten,
Die de weelde, voor de hand,

Stap
Om

In

fchoonder heil verachten,

een

vergelegen land,

een

71

Laat

ze

lacben,

Dat gy

Hoop, is

■

uwent wegen,

't Wel de

rug toe

keerd,

u een groote zegen,

Daar gy

onderweeg van teerd.
8.

't

Is wel

wys'lyk overwoogen,
Eeuwig Heil, voor tyd'lyk goed!

Beter dvvaas
Als

voor

ge-eerd,

fcheele oogen,

met

fchuim
T 4

van zoer.
9.

Smcl-
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Zedelyke

en

Stichtelyke
9.

$meltend fchuim zyn alle dingen,
Die

Toond

men

een

in de wereld teld:
van

haar

Dien 'c genoegen

lievelingen,
niet ontfmelc,
10.

Maar het doel
Is

vafl:

een

'c ziende

van

herce,

beftendig Heil:

Schoon, al Jeid hec
Hoop bereikc hec

in de verce,
mec zyn

pyl,

11.
4

"

kings is 'c mooij

maar

afgemeecen,

By hec Rechcfe onderfcheid,
Is hec kwalyk mooi ce heeten,

Wegens

zyn onwaardigheid,
I2»

Jlecht is 'c heerlyk boven maacen!
0 Alwaardig, eeuwig Rechcs,
\Vee! d wee! die u verlaacen
Qm een hovenmaacen flechts.

G E Z A N G E N.
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Van 't laatfte Oordeel.

DegrooteScheid-Dag,diede gantfe Kreatuur,"

Van goed en kwaad vermcngt,

zal veegen door het

vuur,
dag van wonder

zal ten laatfte eens zyn ge-'
komen,
Tot fchrik der boozen, en tot trootl van alle vroomen,

Dien

Dan

geeft hetgoudderdeugd, zynglansen luilter
wel.

Terwyl de ondeugd fmelt, en afvloeid in de hel.
Heft uwe hoofden op, die zich na Jezus (trekken,
Wanneer de booze, in't hof, haar aangezicht bedekken.

Dag der dagen ! die't begin in®t einde fluit!
Nu is den loopdesTyds, met haar bedryven uit!
En de Eeuwe-deurengaanmet haaren ingang open,
Dgn is het al te laatom Oly te gaan koopen.
Maar die gereed is, werd een aangenaarae gafl,
De Poort; des Heroels Uuit, en blyft voor eeuwig
o

vaft.

y

? waar heen? gy uitgefloten,
C?y onbekende, gy verweez'ne, en verftooten!
t
Verlieft uw luft het huis en hof van dezen Tyd,

6 Wee! o ach!

waar heen

Daar blyft niet over, als de helfe Eeuvvigheid.
Spyt, boven fpyt, van deze onnoemelyke Ichade,
Door fchandelyk yejrzuipi, der noodende genade.
Waar is de luft,
Verdweenen! en

zo

hoog van pnverftand geacht?

waar

heeft

zy

haaren knechtge-

bracht?

$tofis de eer en ftaat met al haar welbehaagen;
Roeft is de Rykdom; rook, de vreugde en weelde

dagen!

T 5

He-

sS8
Zedelyke en Stichtelyke
Helaas! hoe onverwacht valt dezen groote ftrik
Op't vrye leven, tot een hoopelooze fchrik:
Daar't geen van alien kan dntworft'len nog ont-

wringen:

Pat is den grooten

ftrik, die niemant kan ontfpringen.
Dat had de ydelheid,die trouwe Raad veracht,

En zorgeloosheid voed, zozwaarlykniet bedacht.
Maar gy 6 kind'ren Gods, wie zal genoegzaam roemen,

Uw ftaat van Zaligheid!

wie zal u w welftand noemen!
met traanen en met zuchtenhebt gezaaid,
Ennudevruchten van uw wyze landbouwmaaid!
Gy die het heil des Tyds, verfmaad hebt en ver-

Gy die

fmeeten,
Op dat het Eeuwig heil dus van u wierd bezeten.
JNu is de tyd van ftryd en worfteling voorby,
Daar't vol geniet der Hoope u tegenwoordig zy.
Verheft uw Lofgezang, en pry ft den Heer der
Heeren,
Gy zyt beveftigd, en geen leed zal u meerdeeren.
God is uw Vader, en uw Broederen zyn veel.
Wie teld uw Rykdom, want elk is u een Juweel.
6 Menfch! o Menfch! ftaat ftil: verzame'ld uwe

,

■

•

krachten,

Ojp't pund van dezen Dag: Vergaderd uw gedachten
Tot wys'lyk overleg ; Legt op dit doelwit aan,
Op dat gy treft en wind; blyft voor die Spiegel

ftaan.
Het is het waardigfteen het noodigfte aller dingen,
Van alle zaaken, die u dagelyks omringen.
6 Menfch! o menfch! weeft
wys, draagt doode-

lyken haat,

Op'tgrouwzaamonhcil, dat genaamt word: al te
laat.

XX11I:
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XXIII.
p

Grooten

Verwondert u daar

dag!

met over: want

do. wire kamt, in

wclke alle, die in degraven zyn, zynefiem zullen hooren.
En zullen uitgaan, diehelgoedegedaanhebben, tot deop-

flauding des levens: en diehetkwaadegedaan hebben ,iot
de opflanding dcr verdoemenh. Joannes V: 28,29.

Ten

5<?o

Zedelyke

Sticiitelyke

en

Ten T

wee den.

2ro komt dan't einde eens,
wezen,

van

al't zichtbaar'

ach!

Dien lang gewenfchten, en dien lang gevreefden

Dag!
Gelyk het ver-verfchiet in dommeling gelegen,
Voor't naad'rend' oog eerlang zyn wezen heeft gekreegen,
Daar zich de twyfFeling in kharheid open doet,
Zo komt het eind' van't Al, de gaande tyd tc
moed.
Elk menfch beleid zyn dood; maar't eindeling ge-

beuren,

Is

veeltyds ver-verfchiet, teflaauwom na te fpeuren;
Doch wyl hv inde tyd geduurig voortmoetgaan,
Zokomt het'ver naby, en voor het aanzicht flaan:
Dit leid geen twyfFeling, van wegens't vafl ervaaren,
Door zoo veel eeuwen, tot een lange reeks van jaaren.
o
Jongften Dag! zo ver, zo ver in't blaauvv verfchiet,

Dat

menigduizendoogu naauw-ly,ks kend of ziet!
Gelyk elks flerfdag komt, en veeltyds eer hy 't
meinde,

Zo komt gy ook en maakt het

Gelyk

algemeene einde

een fterven, en de dood van'tzienlyk Al,
Dat.door het vuur vergaan en niet meer weezen zal,
De groote Meeller f'cheid het reine van 't onreine,

Op dat elk

aan zyn

fcheine.
o

Dag der dagen!

plaats daar't

wonderbaare Dag!
diep en in't verborgcn

o ganrs

Die 't al ontbloot, wat

lag!

wezen moet ver-

Zo

GEZ ANGEN.
Zo komt den loozen llrik, gants onvoorziens
»
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geval-

len,
Oj) 't zorgeloos gepluimte en overdekt hun alien,
o Werelds
woeldery, een Zee van bezigheid,

Zo valt u over't hoofd het einde aller tyd.
Hoe wil dien grooten fchrik het fpel zo fchielyk

breeken,

En't lachende aangezicht des wereldoms
ken!
Daar leid het al! houw op ;

fta ltil;

en

verbleelegd ter

neer;

Al

wat

gewigtig

was,

word Iicht en weegt niet

meer.

't Is al en al gedaan, gewonnen, en verlooren,
De proef komt op de baan, wie't befte heeft verkorcn.
De Koning geeve nu den Bedelaar de band:
Elk even ryk ;de Kroon en Scepter leid in 'tzand.
Nu komt het hoogfte recht, ten einde aller tyden
Om't groot veelvoudig Al , te fchiften en te fcheiden.
Het gantfe werkdes tyds, moet in den grooten

brand,

Op dat het zuiv're goud verblyve in's Meefters

hand:
\ Onreine wezen, dat by Tt reine was gezeten,
Word in een duifter dal voor eeuwigwechgefmeeten.

fprak: hetworde; enhetwezenwasterftond^
Roept alle leven, uit den zichteloozen grond:
Daar ftaat het lichaam weer,al fcheen't tot niet met
Die

alien;
Noch ftof noch vczel kan den grooten hand ontvallen.
Het zielfe leven trekt hethuis des

tyds wedr

aan

9

Om deze laatfte maal voor't hooglle recht te than.
Geze-

a$2 zedelyke eti SticHt^Lyke
Gezegendhy, die zich met ernft in 7t goede
de,

weft*

Op dat hem God in't licht van zyne liefde kencfe.
6 Wee dengeene, die by God nietis bekend,
En als een vreemd'ling, ver in ballingfchap wech
belend.

Godwoond in't heiligdom,
naakte,
En kend zyn vrienden, die
hem maakte.

daar nooit onreinheid

haar vriendfchap met

Die in zyn vreemd'lingfchap, des levens Vader
zocht,
En'thert als een juweel ,in zyn bewaaringbrogt,
Die kend hy: Zalig volk, die eer voor dwaaze ginSen*
Nil zyt gy wys

voor't oog van alle hemelingen ;
Bezwangcrt metdien prys en koltelyken fchat
Des nieuwen Beelds na God, in't oude aarden
vat.

Zo kund gy door bet

vuurdes grooten proefs pafifee-

ren,

Welk

maar

het dekfel

van uw

fchoonheid zal

ver-1

teeren,

En laaten d'Engel-Men felt
Ora als doorluchtig goud
ftaan,

& Schoone

uit alle hinder gaan,
in 't eeuwig licht te

Tempel! daar den Vader en den Zoo>-

ne,

En

Heil'gen Geeft, als God, in's raenfchen hert

zal woonen,
Waar is een pracht en

praal die by die fchoonheid

blykt,

En niet als kaarslicht

zwyktV
Dat was dicn rykdomy
traclitca

voor

en

de

Zonnefchyn b#

't fiera-addat zy beDie

GEZANGEN.
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Die's Werelds wyzen, voor een foort van
achten;

dwaazen

En ziet nu zynze by de kindVen Gods geteld,
Wat is het heerlyk met dat heilig volk geiteld!
Maar ach! die met zyn hert niet in het goed ver-

keerde,

Op dat hem God in't licht der liefde kennen
leerde,
En als

een

vreemd'ling

ltaan,

voor

geflooten deur moet

Waar zal hy anders als by zyn bekenden gaan?
In *t ryk der duifternis, daar hy zich kenlyk maakte,

Om dat zyn leven na de vrucht der hellen haakte.
o Wee! om
weinig luft, die uit den afgrond

fchuimd,

Zo grooten heerlykheid van
zuimd!
Dan zal het menfch'lyk beeld,

verdwynen,

En't beelddes

eeuwig heil verin *t groote

vuur

#

duivels,datverborgen was,yerfchy-

nen.

6 Grouwel! daar de ziel

een

Engel Gods mogt

zyn,
Word zy een draak, of Hang vol wrevel en fenyn.
CMenfch! die anderfins, uw zinnen weet te dwingen,

Na's Werelds wysheid, tot

beleid

van

aardfe din-

gen,
En alles overlegd, voorzichtig weegt en vvikt,
En totuw'welftandmet veel moeite vlytenfehikt:

Waaromzo onbedacht, in d'allergrootrte zaaken *
Van wel of kwalyk vaart, die eind'ling ftaat te
naaken?
Staateenmaal vaft, en ftopthet geeftelyk gehoor,
Voor's werelds fuizen, Held de zaakuw leven voor,

ZedeLyke en StiChtelyke
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En overweegt met ernft, op dat het eens beldyVeV
En als een zegel, in hetwasuws herten blyve.
6 Jongllen Dag die't al en alles zet in't vuur*
Den aorsvloer veegt en voerd het kooren in ds

fchuur*
Hoe zal dat zichtbaar al, dat groote werkdesHeeren,

In

ontllooken

gloed verfmelten en vertceren,
Op dat maar blyve dien onzienelyken grond i
Daar deze Wereld als een bloempjen uit ontftond:
De grond'looze ecuwigheid met geen begin noch
uvv

:

ende,
In't licht tot vreugde, en in*t duifter tot elende,

Hoe werpt uw' aankomft al het wereldfe beloop*
In zyn krioelig zo ter neer en overhoop!

Ten Derden.

Toon: Maar

\T

\ erhengd

toen

u

dat

alle

Haantje kraaide*

gy vroomen»

En vreefl die god'loos zyt:
Want eens zal over u komen *
Het einde van alle tyd.
2.

Een valftrik

voor alle kvvaade,
Die niemant ontkomen zal:
Een toekomfte van genade,
Den vroomen in 'c Traanen-daL

3.

Dan

G E Z A N G E N.
3-

Dan ztillen de volken huilen,
Dan zullen die fchaamrood zyn,

Maar nergens kunncn verfchuilen,
Voor 't albeziende aanfchyn.
4-

Dan zullen die geen, die branden*
En dorften na \
eeuvv'ge goed
Verheffen Hoofden, en Handen,
Met vrolykheid van gemoed.
5-

Dan zal zich hec wonder ontfluicen
Dan lange verzegeld was:
Dan zullen de dooden uitfpruiten,

Op aarden, als kruid

en

gras.

6.

Dan zullen alle die waaren,
Van hoogen, en laagen ftandf
Voor durzend, en duizend jaaren ,
Weer komen, als voor de hand.
Dan zal ecrft
't

ter

7baane

komen,

Hoogwigtige onderfcheid:

Dac tuffen den tlaac der vroomen,
En 'c goddeloos weezen leid.
8.

Dan zullen de traanen en zuchten,
De kommcr, en alle leed:
V
Voof

Zedelyice

en

Stichtelykb

Voor haar waardye doen vluchten
A1 wac men hoogwaardig heec.

Dan zullen de aardfe luften,
En weelden, hoe groot en duur:
Daar 'c leven op fteunde en rulten,
Verfmeken als was voor 'c vuur.
10.

A1 't fchoone dat wierd gepreezen,
A1 't lieve dat wierd bemind:
Wat zal het dan anders weezen,
Als ftuivende kaf voor wind?
11.

Daar tegen zal 't zaad der deugde,
Vertoonen zyn eed'Je vrucht:
Tot voedfel van eeuw'ge vreugde,

AVyl zuchten

en treuren

vlucht.

12.

Dan zal de Richter verfchynen,
Met kracht en heerlykheid:
En duizende van de zyne,
o! Machtige Majefteit!
o

13Menfchen wilt overweegen,

(Want ider komt daar prefent)

Hoe veel u doch is gelegen,
Waar voor gy dan word erkenr.
14.

x

Dan

GEZANGEN.
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14.

Dan zal zich de
menigte fcheiden
Een ider na zynen hand:
Ter rechcer en linker
Van 's reehters

9

zyde»

hoogwaarde hand.

!5Wilt inimers dien Hand
betrachten,
Van zulk een uicerlten ftond:
't Hoopend, en vreezend
verwachten,
Des Oordeels-, uit's Reehters mond»
16.

Dan zullen de iVJaajers komen,
En fcheiden hec onkruid af:
Van 't waardige koorn der vroomen,
Ten vuure, als ftroo en kaf.
<

*7*
Dan zullen de dwaaze

Maagden,

In haaren verzuimden ftaat,
Waar mede zy God mishaagden,

Nu

eindTing komen

te

laac.

18.

Dan zullen zy vrucht'Ioos

hoopen*

Voor eenen geflooten deur:
Doch nicmant en doet haar open
Ilaar poogen gaat al te leur.

*

19.

Wat waaken zal 1 overkomen,
Die al haar hoogwaarde tyd,
V

a

Ver-

Zedelyke en ^tichtelyke

298

Verfleeten met yd'le droomen,
En raakten zo 't weezen kwyc.
20.

verheven,
bedachczaatnheid:

Had gy u die doel
Voor 't oog van

Gy maakten

u

gamfe leven,

U Zelven hier

,

toe

bereid.

21.

Verwerp dan

van uwe oogen,
\ Geen u die uitzien belet,
Zo jammerlyk houd bedroogen,
En 't wyslyk vlieden bezet.
22.

Want waarom zoud gy beklaagen,
Uw' goude verloor'ne tyd,
Van zoo veel jaaren en dagen,
Tot knaagen en bitt're lpyt?
23.
een brandenden oven,
Zo komt 'er dien vuur'gen

Gelyk

Na 'c woord
Tot

van

dag,

't oude belooven,

blydfchap, tot

wee en

achi

24.
o

Waardigbeid nooit volpreezen,

6 Jammer en groot elend;
Wat zal 't een onderfcheid weezen,

Van's levens

tweevoudig end.
25.

Wie

GEZANGEN.
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25«
Wie kan den Donder verdraagen;
Gaat wech in hec eeuw'ge vuur?
o Menfch weed in
tyds verflaagen,
Voor 'c naaken van dezer uur!
26.

Maar zalige Hoop der vroomen,
Van wegens het lieflyk woord:
Dat u zal nooden te kotnen ;
In 's Hetnels ontfloten poort.

o

27.
Menfch! wilt u doch verbeelden,
'c Uiteinde van alle
ding:

Wat

helpt

u een

weinig weelden,

Na dat zy als Rook

verging.

2o.

Dan zal zich 'c

heel-al verwerren*

Verbreeken en heel vergaan:
Den Hemel met al zyn fterren,
Met t'zaamen zyn Zon, en Maan.
29.

De aarde met al haar wezen, *
En alle vergank'lvk goed,
Waar inne den menfch voor dezen,
Gevvurmt had en gevvrpet.
V 3
30.

Wat

Zedelyke en StichtElykb
3°-

tyden,

'er dan, na dees
Als alles verfmolten is,

Wat blyft

Een eeuwigheid van twee
Van lichc en duilternis.

zyden,

:r.

Dan bloeid bet knaagen, cn

klaagen,

Der geener

die onbedacbt,
Het goede bad, in zyn dagen,
En *t eeuwige heefc veracht.
32.

Zyn zonne heefc uitgefcheenen,
Zyn Maan is ondergegaan,
Zyn HemeJryk is verdweenen,
't Zs alles met hem
gedaan.
33*

Dan zullen de

vroomen betreeden,
zalige Paradys:
Een Luithof van vreugde en vrede,

Dat

En lchoonbeid,

van

lof

en

prys.

34°

Dan zullen zy t'zaamen deelen,
In 's Vaders

oneindige goed:
en fpeelen,
Qneindig uic God gevoed.

Dan zullen zy kweelen

BLAD-

BLADWYZER
E

D

G

E

Z

A

R

N

G

E N.

A.
Aan ictnant, uit het

boetvaardige krankbed

d'oever
des levens dorre ftrand.
Aopgekomen.
Van
an

van

Jezus noodiging tot alio vermoeide.
Ach! hoe vriend'lyk laat de Heere.

£243

55

Niet beter ah fhuis.

Ach! myn

geeft verlangd

zo zeer.
Van het eeuzuig Al.
Ach neen! ach neen! alweetend God cn Eleere.
Van de rujl der Ziclen.
Al ruifen alle wouden.
Van onzen voorzichligen zuandel.
Als and're zyn in vreugd verheven.
II. Jjeel op het mtnfchclyk bedryf.
Als elks bedryf is afgedaan.
Van de liefde Jezus in 't herte.
Als Jezus eens de harpe flaat.

Chrifius Lyden.
zalig uurtje was vervuld.

121
133

57

163
74
122

Van

Als

nu

het

211

B.

Van't Zalig leven.
Beminde Broeder, die ik vand.
De

,

Pclgrimagic.
Beminde, die de Pelgrims ltaf.
I. Dcel op het menfchelyk bedryf.
Blyf doch ecns voor de wereld ltaan.
V 4

90

167
71

Van

WYZER

BLAD

D.

Van

Cbriftus Lyden.

bron ontfprongen.
Zielsbegeerte, orn jlcrkte op zyn <weg na

Daar is

213

een

Hetnel.

den

De Geeft des Heeren vul ons zeil.
Van "7

40

laatjle Oordecl.

DegrootfteScheid-dag, die degantfeKreatuur. 287
Tueede

Morgcn Giczang.

Den klaartn dag is vveer vericheenen.
Ecu Lied

12

[chciden.
Den tyd is vcrloopen, wy moeten vvedr fcheide. 156
Stroowreugd.
De vlam in't luchtig flroo onttlooken,
149
Van Cbriftus geboorte.
Doe God in't vlees zich openbaarde,
43
van

E.
Het

Goddelyk Wonder.

Een Bode brengt uit Codes kraclit.
Van de tegenfpoeden op den weg
Een Zomervlaagje doet geen quaad.

2eS
232

des levens.

Van "t

onderj'cheid tujfen Hcmcl en lielle.
Eeuwig, eeuvvig, zonder ende,
Lof\ uit hulp.
Eeuvvig wezen.
Van de levens Lucht.

Elken Adem-tocht, is een

114

162
130
140

F.
Het kan verkeeren.

FIus

was

de lucbt

zo zwaar en naar.

164

G.

Van Gods zuysheid in bet hcrte.
Geen ik niet will te zyn*

220

Pcrde

*

GEZANGEN,
Morgen Gezang.
Gelooft zy God, dat ik den klaaren dag.
Van 7 MenfcVlyk hcrt.
Gelyk een fteen van d'aarde opgeheven.
Van Chriflns Lyclen.
Gezelfchap van myn levens reis.
Van het zuederflreeven des vleefes.
der

Derde

God is

een

Goede

Liefdc Jezus.
Jezus, fchoonfte lief.

eeuwig geeven.
•

Van de

' 17

240
203

118
141

Boetvaardtgheid.
Jezus! die zo fchoon!
Van

Groote

Het

145

Van Chriflus geboorle.
eeuwig woord, uit Gods gemoed.

48

Spiegel der omkeering van B: C.
Hetmenfch lykleven,datnureedsal is bezeten. 151
Zcdige Aanmerkingen op bet leven van 'Joannes
Genuzvit.

Het

verre

Ooften liet

ons

hooren.

105

Genees-Middcl.
Het

Zieltje dat was krank, en neigde

zich tot fter-

ven.

214

Van "t toekomendc.

Hoewel ik niet

en

heb te febryve.
De Pc liegrim.

Iloe

zucht

een

Pelgrim in clit Leven.
I.

Chriflns het leven der ziele.
Jezus Chriftus myn leeven.
■Vcrlangen 11a Jezus.
Jezus Chriftus myn waarde!
Van '/ ceuzvige leven in Jezus naam.
Jezus, Jezus, Jezus, Jezus.
Op het Overlyden van Cafparus Luiken,
Ik had een Lam

verlooren.
V

5

111

83
155

58
115

260

Vrcetn-

BLADWYZER
In

Vreemdelingen, In aardfe dtngen.
vreemcTiingtchap gebooren.

29

K.

Vcrlangen

na

Jezus.

Keer weer, keerweer, o Jezus,

mynbeminde! 119
Op dc Dood, in 't algtmt.cn.

Kom voor't Tooneel des Sterf beds ftaan.

268

L.

Van de

rufl des Gemoeds.

Laatkrygen,enfchanden, enroovenenbranden. 56
Op het Affterven.
ttaak het treuren.
De groote Keur,
Lings is't mooi, raaar Rechts is't beter.

Laat los, en

249

284

M.
Een klein bctvys, van 't Paradys.
Meykruidje, aardig fpruitje.
125
Zaamenfpraak tuffen dcgeloovigeziel, en Chrijlus.
Myn Lief, ikmoet van heeter minne weenen.
210

N.
De Vertooning Chri[U aan de Apoflcl Thomas.
Na dat het woord des heils, (den menfeh tot hulp

befprooken.)
Van 't Menfchelyk fieraad.
Neen vroetend wormpjen Adams kind.

217
i

O.
Van's iverelds blindheid en elende.
Blinde wereld, vol ellende.
70
Vriendelyke Aanfpraak tot een voankelcnde zicl.
o Breeder \ broeder! o zo
lang gekende vriend. 245
Zucht tot vrucht.
6 Chriftus laat den
Dageraad.
132
0

A

6

^

De Macloneet.

Gy vvond're kracht

van't Noorden.

221

Van

der

G E Z A N G E N.

Van dc Heere

Jezus, die kofielyke Paarcl.
Jezus, goede Heere.
Morgen-gezang.
6 Myn Ziele looft den Heere.
Van't ondoorgrondelyk wezen Gods.
Gneindig goed, van niemant ooit volpreezen.
u

123
9

27

Zucbt na open lucht.
vlees en bloed!
Van Chrijlus navolging.

0

Tent

0

Vogeltjes, die zingt en queeld.
53
Op bet Zalig Afjlervcn van Katharina Glimmer.

o

van

Waarde Ziels-vriendin.

117

253

Qp bet Overlyden van Hefler vander Moer.
0 Zaal'ge Hester! die zo fpoedig overkwam,
265
S.
Van dc [malic en

brecde

<weg.

Smal wegje, dat van doornen bloeid.
Van dc

Scbcppinge, Vaf
der

en

IVeder-oprcchiinge

159

Menfchcn.

Speelnootjes die met ons de wereld ontvlied.
Jezus der Ziclen-vrcugd' cn Icvcn.
Staa op, bckrans uw hoofd.

189
62

T.

Verkiejl bet bcftc.
Terwyl de Wereld haar behaagelyken ftaat.
154
Zaamen-Zang van 2 of drie pcrfoonen op dc Pelgrirns Reizc na't ecuwigc Vadcrland.
hier zyn onderwegen.
Tivcede Avona-gczang,
Tot hier toe zyn onze dagen.

Tcvvyl

wy

175
24

V.
Ilct verzaaken van alia aardfe ydelbeid.
Vaar heen, vaar hcen, o Wereld, die ik minde.
Van bet Laatjle Oordccl.

Verheugd u alle gy vrooraen.

67

294
Van

BLADWYZER der GEZANGEN.
Van Cbriftus geboorte.
\ Verlangen had liu lang gewacht.

44

W.
Van de licfde Jezus.
bemind, dat min ik 00k.
Tweezang tujfcn vcrlangende en geftorvene

Wat gy

64

Zielen.

Wat is het leven 00k!
De Hemel-Vreugd dcr Heiligen.
Wat zal der al voor vreugde zyn.

272

274

Ernjlige bedcnking op onzen wcg na de
eeuivigheid.
Wei aan myn ziel, met goeden mocd.
99
Van Chrijlus Lyden.
W ie hangt 'er zo deerlyk, geteiltert, gefchonden. 209
De Hcmel-Reis.

Wy gaan

na Vredenryk.
De Genade Gods

*
orJcr

Holland.

34
222

Wy hoorden wel in deeze Wonderdagen.
226
Van het ouergceven des hcrlen aan Jezus.
Wy willen God ons herte geeven.
59
Op bet Goddclyk wonder gefchied aan Jeske Klaus.
Wy zingen God ter eeren.
234
Z.
Van hoe

naby, De Hoogfle zy.
Ziet, die hemel fchiep, en aarde.
Ziet

129

Avond-gezang.

ons

leven is heenen.

21

Van 't

Zoet
Zo

Tyd'lyk, en eeuwig Vuur en Licht.
Lichje, Zoon van't bitt're Vier.
Van gantfer Herten.

niet, onwyze ziel, zo niet.

Van't Laatjh (Jordecl.
Zo komt dan't einde eens van al't zichtbaar'
zen.

135

60
we-

00Q

RE-

X

-

K

"t

RE

G

I

S

T

E

R

Van de Voizen dezer

Zedelyke en
Stichtelyke Gezangen.

Ai.Is

een

uytgeftorte balfem.

221

Alfenor.
62
Amarilli raia bella. Of, Sulamithc. 21,55 ,58,115,155

Ay fchooneNimph, aanziet eenmachtigKoning. 27 ,
67, 210
Belle Iris.
Courante la bare.
Dat gy bemint,datmin

121,140
99 •> 132

ik 00k. Of, Courante la bare.

991 ^ 3®
De Zon aan \ klimmen. Of, Symphonia.
141, 145
Ein Kindelyn geborn zu Bethlehem.
48
Filis myn tweede ziel. Of, 6 Droevig ongeval.
220
24
Gelyk als de beekjes vloeyen, enz.
122, 274
Gelwinde boode van de Min.
Heeft iemant door geftadig draaven.
175
12
Helaas Klemeen ik zag.inv' oogen.
Helaas myn zuchten zyn om niet.
64
Het belt op aard is c-en geruft gemoed.
17
Het daget uyt den Ooften.
57025
Hoe dus bedroefd Leeuwerk.
34,117,253
Hoe werkje niet Leeuwerk.
272
265
Houw op die geil gedicht.

268
lets moet ik u, Laura vraa*
'raagen.
162
Ik ging op eenen morgen. Of,Uitliefde komtgroot lyden.

Jeruzalem 6 fchoone Stad.

29,118,212,234,249,560

3k hoorde dees dagen,een maagdeken klagen. 209
Karolus Koning weed gegroet.
71., 159
Laat krygen en fchanden. Of, Ik hoorde ekes dagen, een
maagdeken klaagen.
209
La Duchelfe Royale.
i?9
Maar

REGISTER der VOIZEN.
Maar toen dat haantje kraaide.
294
3Ma meere.
43
Nerea. Of, reveilles vous. Of, 10 G^W. 59,70,83,111,163
Nu laat ons allegaar dankbaar zyn.
203
o Chriftus laat den dageraad.
64
6

o

Droevig ongeval.

Grootheid

van

6 Heilig Zalig Bethlehem.
6 Kersnacht! Of, Ma Meere
o

320
217

Gods liefd' enz.

60,74,114,167
43

Nacht, jaloerfe nacht.

Petit Bourdeaux.
Pfalm 2.
Pfalm 6.
Pfalin 8.
Pfalm 9.
Pfalm 24. en 113. Of,
Pfalm 25.
Pfalm 58.
Pfalm 60. of 36.
Pfalm 113.
Pfalm 138.

214

129
240
123
133

164

Honing Karolus enz.

71

159
9
149
53
'

159

60, 167

Repicava.

150

Reveilles vous.
Semi la Tormenti.
Sulamithe.

59,70,83,111,163

56, 156
2G55>5Mt5. I55

Symphonia.
Tien Geboden.
Tot RyfTel in't

Tranquille

71

141, 145

59, 70,

vergulde Rad.

coeur.

83,111, 16
1
44
211
203

Van Alewyn.
189,
Van de Koningin van Engeland.
Uitliefde komt grootlyden.29,118,212,234,249,260

Vliegen

te hoog, \ vvelk my bedroog.
175
W ie hangt 'er zoo
Tormenti.■56,156
Wie fleet heugelyker dagen. Of, Petit Bourdeaux. 129

<\ztx\y\s..Q\\Semila

Wilt gy een Pelgrims weg ingaan.
E I N D E.

90,135
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