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JOANNES LUIKEN de Jonge.

joannes Luiken,

kleine Zoon,

Indien gy opwaft op der Aajde,
Zo ftaat doch na des Hemels Kroon,
Want die gaat boven alle waarde.

Myd dan de ftrikken voor

de voet

Van uwe Kindfche jonge Jaaren,
A1 die het quaade fpreekt en doet;
Laat doch het quaad gezelfchap vaaren.
Het quaad gezelfchap
Want zulke quaade Medgezellen
Die trekken van het Pad der Deugd
Tot op den breeden weg der
Denk deeds van al wat u gefchied,
Tot nut en onderhoud van't Leven,
Dat gy't van Godes
Die 'tAl, enAl, aan Ons moetgeeven.
En die nog, boven alle Goed,
Zelfs in den Hemel zal ontfangen
Den geen, die zyn
En maakt op Aarde rechte gangen.
Van uw beminden Vader lief

fchend de Jeugd,
hellen.

Hand geniet,

Geboden doet

gedenken meugen,
Devvyl Hem God van hier verhief

En zal u niet

Al voor den tyd van uw geheugen.
Maar zo gy uwe gangen
A 3

keert

Op

Op

wegen van

des Heeren

vreeze,

En God als uwen Vader eert,
Zo zal God uwe Vader wezen;
En u geleiden door den Tyd,
Zodat gy namaals uwe Vrinden,

Zelfs, in de zalige Eeuwigheid,
eeuwig wederom zult vinden.
Dewyl ik Oud ben, en na gis
Miflchien niet lange meer zal leeven,
Zo heb ik, tot gedachtenis,

Voor

U deze Regels opgefchreeven.
Bewaart het ook voor een Juweel,
Hoe zelfs uw Over Groote Vader *
De vreeze Gods hield voor zyn deel
En wandelde den Hemel nader.
Wiens nagelaten Gulden Spoor,
Ik eerft voor rechte Erf waardeerde ,
Toen ik dien zelfden weg verkoor,
En my van deze Wereld keerde.
De fpooren van der Oud'ren

Deugd

Zyn

voor de Kind'ren meer van waarde,
En ook tot beter fchat en
vreugd,
Als alle Schatten van der Aarde.
Uw

gunftige Groutvadcr
Joannes Luiken.
VOOR-

(*) Caspar Luiken, Autheur
Boekje genaamt TVinjl zonder Far lies.

van't

Stichtelyk

VOORREDEN.

Cjy Jonge Dochtertjes en Knaapjes,
Eenvoudige en onnooz'le Schaapjes,
Die op des werelds Speelbaan treed,
Mogt gy uw fimpelheid behouden,
Bevryd van't looze arg der Ouden,
De opvoeding was aan u befteed.
Gy hebt wel Vader ende Moeder,
Gy hebt wel Zufter ende Broeder,
Waar

van u

Men voed
Maar

u

nooddruft word

op, men
lieve

onze zoete

Dat is

uw

Van zyne

bediend,
vleid en eertje,
Heertje,

alderbefte Vriend.

hand zyt gy gekomen,

Toen gy uw

oorfprong hebt genomen,
goed dat u gefchied,
Wat dat is het by nacht en dagen,
Door Ouders, Vrienden ende Maagen,
En alle

Dat is

van

Hem

en

anders niet.
Dies

VOORREDEN.
0

Dies

fchik'lyk wezen,
Hem en uw Ouders altyd vreezen,
En houden u van't quaade fchuw,
Dan heefc Hy, (na zyn trouw belooven)
Als gy gehoorzaam blyft, hier boven
Het fchoone Hemeltje voor uw.
moet

gy zoet en

Daar zult gy zoet en lieflyk fpeelen,
En met de lieve Eng'len deeien
In al het

Vaderlyke goed

Van fchoone

dingen,
danken, looven ende zingen,
Uit een verheugd en bly
gemoed.
en

aangenaame

Met

Daar zult gy nooit meer traantjes f:hreijen,
Door

wederwaardigheid of lyen,

Maar

onveranderlyk vermaak

Zal in den hof van weelde
Daar

bloeijen,
vreugde als gras en riet zalgroeijen.

Dat is

een

allerfchoonfte zaak.

HET

Inhoud

van

\ Sieraad der

D itisde Beeldtenis
Vernuft

van

Apbreldingb.

Luiken, om'sMans groot

Vindingen, geteekent na zyn Doot:
Zyn Levensvvyze was eenvoudig, ingetogen;
Hy deugdelyk, opregc en vol van mededoogen
En mededeelzaamheit, aan d'armen Heeds
betoont;
Waarom zyn Beeld verdient met
eeuw'ge lof geen

kroont.

Zyn Zedezangfter,'t hoofc

met Mirten enLaurieren
Gehult , ter regter zy, om dit tafreel te fieren
,
Gemaalt, wyft met de hand dees zedebeeldnisaan.
Gy ziet de Wakkerheit in noeften yver ftaan,

Gebukt,

aan

d'and're kant,

om

door

befpiegelingen

Des waerelds ydelheid en haar
veranderingen
Door die befchouwingen te kennen, en de
Alleen

Jeugd

fporen

tot de nooit volpreeze Deugd.
Dit kan ten Zinnebeeld verftrekken van *s Mans leven,
te

Waar in

hy proeven heeft van heil'ge drift gegeven,
Alshy,door d'Etskonfl,met Vernuft en Pen gepaard,
De waereldlingen heft van d'aarde hemelwaart,

Een hemels liefdevuur

ontfteektin'sraenfchenharte;

De

zal'ge heirbaan wyft, door lyden, kruis en fmarte,
En hoe men wierook van gebeden ofTren moet,
Die door een valte Hoop, verfmelten in den gloed
Van's hemels Heilzon. Het gewoel der Hemelingen
Vertoontzich, die weerzyds's Mans beeldtenis om*
ringen.
A. Houbrakkn.
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OP DE AFBEELDING VAN]

JOANNES LUIKEN.
gaf ons Luiken in den omtrek van zyn wezen
Godvrugtige aandacht,ernft, en zedigheidte leezen,
Oprechte ned'righeid, zachtmoedigheid van aard,
Met ongeveinsde liefde en minzaamheid gepaard.
Zo ftemde zyn gelaatmetprintwerk, dicht, en leven,
o

Voor elk een baakenfpoorom'theilpadinteftreven.
Men kroon' zyn beeld met geen' verwelkbke lauwerblaen i

Hy zocht en erfde een'kroon,die eeuwig zal beftaan.
ANDERS,

D it is Jan Luiken.
van't

Neen; 't is maar de fchets

wezen.

Zyn geeft, op God verliefd, beftraald met hemelfch
licht,
Door fterk geloofen hoop van de aarde

omhoog geree-

zen,

Leefc in zyn
dicht.

heilzaam werk

van

printkunfl;

en ge-

Nochfpeeltzyn'zedigheid en aandacht in de trekken
Van dit gelaat5om elk tot Godsvrucht op te wekken.
ie J ejus omdroeg in de Ziel, vol Liefde Vonken,
Danders

Gezangenfthvztf tot nutyBarmhertigheid deed pronken
Met Lof, het Mens'lyk Doen befchouwde3 en's Waerelds

Met haare

Rondf

Onwaardigheid, in Huisraad Leering

vond,
't Gemoed

een'#y£or/ftichtte, afbeeldde V Menfcben

Leven,

Gefcbiedeniffen maaldeinkheilig woordbefchreeven,
En 't aardfche heefc,

omGod en't eeuwig goed, ver-

fmaad,
Jan Luiken j flichtte dus ook elk

met zyn

gelaat.

Adu. Spinniker.

OP

DE

AFBEELDING
Van

JOANNES

LUIKEN.

Integer vitce.

13us

was

Jan Luiken in zyn Leven van gelaat.
geeft verbeeld men in geer.

's Mans deugd en konft en
Plaat.

Die Fenix-Etfer, vol geloove en
mededogen
En Chriftenlicfde , heeft
zyn zaligheid gewrogt.

ZulkZielgewaad verdooft goud, purper, zegebogen ,
En maakte hem Gods vriend,

gereed ten hemeltogt,

Een

En

ftigtlyk Digrer, en een Kruisheld, en een Heilig,
geeftelyke Adelaar in't licht der hoogte veilig.
Sylvius.

ci3 id cc xii.

ANDERS.

J^/oo greep deKonft, en houd onsnogop dit papier,

De bruine Schaduw ftaan van Luikens leemen hutte:
Met hy daar uit (als hem niet langer meer ten nutte)
Gevaren

Het

was

regt op ten

Hemel in,

van

hier.

wezen, (zoo hy al te fpaarzaam fprak)
Word wel beantwoord van zyn Plaaten en Gedigten,

zedig

Die, net en mals, nog veel Godvrugte Zielen ftichten,
En dus vergoeden wat aan tonge en mond ontbrak.

cornklis

van

Eeke.

KORT

KORT

VERHAAL
Van het

GODVRUCHTIG LEVEN
En

ZALIG

AFSTERVEN
Van

JOANNES

LUIKEN.

y was gebooren te Amfleldam in 'c
Jaar 1649. den 16 April; zyn Vader was de
vroome Kafper Luiken, (by zyn
Boekje, Wind
zonder Verlies,wel bekend) en zyn deugdelyke
Moeder genaamt Heftcr Coores, van wiens fbille
geed haar Zoon een goed deel had. Hy wierd
in zyn j ongheid tot deSchilderkond opgebragt,
en was van natuure een

Poeet; trouwde in 'c

Jaar zyns ouderdoms met Maria de Oude, een
Dochter zeer vermaard door haar uitmunten19

denZang;waar by hy vyf Kinderenheeftgewonnen, die alien jong zyn gedorven,behalven
zyn Zoon Kafparus Lniken> die door de Etskonffc
00k zeer wel bekend is. In't 26. Jaar zyns Ou¬
derdoms is hem de HEERE op een krachtdaadige wys aan zyn herte verfcheenen, hem
met

KORT VERHAAL van met

LEVENT,

overtuiginge en beftraffinge nagaatfde,en toonende dat hetburgerlyke levenniet
veel

met

genoeg was om

eenErfgenaam

te worden van

onverderfelyke en onverwelkelyke erfenis,die weggeleid is voordiegenen, die God
liefhebben (a); maar dat'er moet geftreeden
worden (b) om in te gaan ,dewyl depoorteng
en de weg fmal is, die ten leven leid.
Waar op hy,vuurig door de Liefde Gods ontfteeken zynde,refolveerde om een geheel andere manier van leven te leiden; zyn oud en flecht
gezelfchap verlaatende, voegde hy zichbyde
vroomen van dien tyd, als Abraham Galenus, Petrus Serarius en anderen meer; en floeg den weg
van verloochening met groote getrouwheid in,
kloekmoedigafftervende al watde natuurlief
was, dezelve niets geevende, als dat hy niet
ontbeeren konde,naauwelyks bloote nooddruft
neemende van fpys, drank , flaapen, kleeding
enz., hoewel hy't zelverykelyk konde winnen;
om dus zyn Heer en Meefters voetftappen
op't befle na te volgen, als zyndedeveiligfte
weg (c) om de Goddelyke natuur deelachtig
te worden
die men ook bizonder in hem
heeft zien uitblinken, en waar door hy is geeen

,

worden

een

aangenaamlnflrument in de hand

zyns Maakers; gelyk te zien is in zyne
'1'ien uitmuntende Tradtaatjes, zo vol zielroerende Verzen en op God verliefde uit-

drukfels,bequaam om alleGodminnendezielen
meer-

(a)

i

(6) Mfiithtus vii: 14.

Pttrus i:

(c) 1 Petrus i:

4.

JOANNES LUIKEN. "
doen ontvonken in de GoddeJykc
liefde, waarinhyook nog lange zalleevenna
dat hy geftorven is, en die mogelyk door verfcheide eeuwen als onuitbluhchelyke lampen
en brandende fakkelszullenlichten aan
alien,
die den weg deslevenszoekentebewandelen.
Als zynde heel onpartydige Schriften, die
van

meerder

niets

te

zo zeer

in zich behelzen,

als om

te toonen

denietigheidvan't aardfche, en degrootheid
van't eeuwige;met duizenderlei aanminnelyke
uitdrukfels, lokkende om, zo't mogelyk was,
alle menfchen te doen verlieven op de
ongefchapen fchoonheid, waar van hy meenigmaal
zo
levendig fchryft, als of hy met den Apoftel
Paulus in den derden hemel had geweeft.
In zyn ommegang was hy flil, deftig en minzaam,doch metweinigen gemeenzaam.Die hem
maar
zag, kon zien dat hy een ingetogen leven
leide. Hy beminde de eenzaame
wandelingen
buiten, om te meer het zoet genieten Gods gewaar te worden,
dewyl hy zeide:
Dathyde
gefchape dingen der natuur aanzag, als emi brief
gefchreven door de hand van zynen beminden, het
geen hem op deoorfprong aller dingen deed verlieven". HybezochtdikmaalsdeGodvruchtigen, maar meefl de behoeftigen en geringen,
en hielp haar nood met
groote heimelykheid
vervullen: wierd veel in zyn huis bezocht, ook
van lieden vanandere
plaatfen; enfchoonhy
van weinig woorden was,
ging ieder gefticht
en
overtuigt van hem, want hy drukte hooge
zaaken met laage woorden uit.
„

5?

>

,,
„

,,

B

De

KORT VERHAAL

van het

LEVEN

De Heere bezocht hem in de laatfte

jaareii

toevallen van Kolyk, die hem
met doodelyke pyne aanquamen; doch
hy vermet zeer zwaare

droeg alles geduldig, en met eene bizondere
onderwerpinge en willeloosheid, zonderdaar
af te klaagenals't over was, ofte vreezente-

het toekomende.

gen

In de Etzkonft

was
hy zo verre gevordert,
datzyne Mede-konftenaars zelfs van hem getuigden dat zyns gelyken weinig bekend was;
doch hy zelf
mogtniethoorendatmentotzyn
lofdaar iets van fprak, zeggende:
Het dim
„ my maar tot eenJlaf, om door bet land van dezen
tyd te reizen.
In al zyn handel en wandel was
hy een voorbeeld vanootmoedigheid, gelaatenheid, aandachtigheidenalgemeene liefde: nooitwierd
hem aangenaamer tyding gebragt, als
dathy
hoorde, dat in iemand van zyne goede beken„

„

den

lufl tot rechte vreezeGods ontftond:
hoorde hem niets ophaalen tot zyns naas-

een

men

na'deel; maar daar hy, integendeel, iets
goeds wift by te brengen, dat meldde hy gaarn,
volgens den rechten aartderChriflelykeLief¬
de, die't goede boopt en gelooft (a).
Verder zag men hem in de tegenfpoeden,die
ten

dikmaal heel zwaar aanquamen, zeer flandvas-

tig en onbeweeglyk; nooit met een verfaagd of
wankelbaargemoed: maarheeft alles flil van
de hand des Heeren, die hy in alles
erkende,
genomen. En integendeel heeft nooit de voorfpoed
(*)

l

Kor. xiii:

7.

JOANNES LUIKEN.
fpoed zyn herte verleid, om hem van den weg
des Armen levens van Chriftus te doen treeden,
maar in alle getrouwheid, 't
geen boven zyn geringe nooddruft was, zyn behoefcigen naaften
blymoedig mededeelende; zo dat het Grafvan

fchrift van Atoles metrecht ook het zyne
mag
zyn, 't welk aldus luid :
Dezeheeft zyne Goederenvoor uit na den Hemel
gezonden, en is nu heenen gegaan om daar van
bezit te neemen.
Hierin volharddehytotaan

een

het einde; zyn
gantfche hertwas uitgeftrekttotheiligheiden
deugd en om Chriftus zyn' Heere gelykvormig te worden: hier was zyn gemoed altyd gewigtig van, en hier om verzaakte hy al wat hy
maar dacht dat hem in den
weg ftond, om met
zyn God te konnen vereenigen: hierom was hy
ook fpaarzaam in woorden,
zeggende dikwyls:
,

5,

,,
,,
,,

Daar is niet veel te zeggen, maar veeltedoen.
Ik zwyg meenigmaal tot fchaamens toe, als ik
denk dat'ergefchrcevenftaat {a), datdemenfch
van ieder onnut woord reekenfchap zal mocten

geeven: doch die hy fprak en fchreef, waleerzaam en krachtig, en dewyl
zyn wandel meeft in den Hemel was,

„

ren

gelyk hy in een
Dichten zegt:
Onze Geefl, leeft al meeft,
Daar haar Oorfprong is geweeft,
zo was hem al wat op aarde was te
laag om
daar buiten noodzaak van te fpreekenjmaar het
van

zyne
„

„

toekomende had hem het herte
B
(a) Matth(us xii; 3$.

2

geheelingenomen,

KORT VERHAAL

van het

LEVEN

daarreikhalsde hy na, en'tmaakte hem
hoope zalig: nooit zagmenzynaangezicht
blymoediger, als dat hydaar vanmogtfpreeken; dan was hy in zyn rechte element, als
hy in de ryke belofte Gods, en in den ftaat van
het toekomende leven inging; eenbizondere
welgemoedheid daar by uitdrukkende met te
zeggen: „ Het is maar omeen kortentydte doen ;
hoeveelen hebben wy'er gekent, die haar heilig
avond nil al af hebben; wy moeten maar aanhouden; wy hebben den Allerhoogftcn mede, en
die heeft geen andere wil als om ons Zalig te

men;

in

,,
5,

,,

5,,

,,
„
„

maaken; het leid nu maar aan ons komcn tot
hem , en dat wy ons niet laatcn ophouden van
de fchoonfchynende dingen der Weteld. Dns

zyn woorden, beveiligd met alle de
daaden zyns levens.
Veele bizondere Gevallen zyns wandels zyn
hier niet te melden, wylhyeenftilafgefchei-

waren

denlevengeleidheeft, 'tgeen zynberoep genoeg toeliet, en dat hy bell oordeelde om den
Heere wel aan te hangen.
Om zyn innerlyken ftand recht te leeren kennen, en wat zyn geeftelyke honger en fpyze
was, heeft men zynefchriftenteleezen, eninzonderheid het groote Werk over denBybel:
daar ziet menhoeklaarhembeftraaldede verlich tinge des Evangeliums der heerlykheid van

Chriftus, die het Beeld Gods is (a); inwelks

licht en klaarheid hy zich zelfen zyne vyanden
bizonder had leeren kennen, gelyk te zien is in

dat

(a)

z

Ktr. iv:

-f.

van

JOANNES LUIKEN.

dat uitmuntende Vers over den

geeftelykent
Krygsman: en hoe Ridderlyk hy zich in dezen
geeftelyken ftryd gequeeten heeft, konnen die
met groote lof melden, die hem veelejaaren
van
naby gekent hebben: ja men mag met waarheid van hem zeggen, datzynlevenmetzyne
Schriften overeenquam, en op hem toepas-

fen,'t geen 'er van Nathanael ftaat; Ziet voaar-

lyk een Ifraeliet, in welken geen bedrog en is (a).
Hier in volhardde hy tot aan zyn einde; 't
welk was in het 63 jaar zyns ouderdoms; als't
den Heere behaagde dezen zynen getrouwen
dienaar te verloflenuitaldewederwaardigheden dezes Ievens, en over te voeren tot de vryheid der heerlykheid van de Kinderen Gods (b),
om hem te beloonen voor zyn 36jaarige getrouwheid met een[eeuwigeZaligebeloonina;,
waar toedemenfch geenewoorden heeft omk
zelve na waarde uit te drukken, dewyl het nooit
in't herte des menfchen is opgeklommen, 't
geen de Heere bereid heeft voor de genen die

hem lief hebben (c).
De Ziekte quam hem aan den 30 Maart tcgens den avond, met een gemeene Koorts, die
hem 00k tot het laatfte toeisbygebleven, zo
dat hy geduurighetbeddemoefthouden , het
welk men van hem niet ge woon was. Gevraagd

zynde, hoe hem de ziekte voorquam, ant„ lb weet niet wat de Heere ?net my
voor heeft; ik geef my over in zynebanden; ik
voeldatikzeerverzwak, andershebikgeenongeB 3
„ mak;

woordde hy:
5,

Joan. I: 4*. 0) tim, VIII: ax.

(0

1

Kn. II.•

9.

KORT VERHAAL van het
„

LEVEN

mak; het is totnogtoceenheele gcnadige Ziekte-

Dit duurde zo de vier eerfte dagen ; hy wierd
van dag tot dag zwakker, konnendeookniet
eeten noch Oaapen in al dien tyd, zo dat men tegens hem zeide: dat het wel wezen kondatde
Heere een einde van dit zyn leven maakte, en
dat hy nu die heerlykheid

hy

zo

lang

woordde:
„
,,

ging bezitten, daar
waarophyant-

naar verlangt had;
,,

Dat

zou een

gewenfchte zaak zyn:

wat zoude dat een fchoone verandering wezen in de
andere Wereld te komen! och myn herte zucht naar

ruimer lucht: Ik heb de Wereld niet begeort,
maar ik heb Godgezocht.Weder gevraagd zynde, of't hem nu al wat na eenSterfziektegeleek, zeide hy: ,, Ja, my dunkt ik durfnu eenige
,, hoop fche-ppen dat de Heere my verlojjenzal. Als
men hem van eenige Medicynen zeide: ant-

„

,,

„ Ik geefmy over aan den opperften
Medicynmeefler; aan deze aardfche hut is niet veel
gelegen; ik verlange, als eenvijchje naar '£ water,
om ontbonden en by den Heere te zyn.
Onderwylen nam de Ziekte fterk toe, zo dat
hy in de natuur veel uitflond. Als men hem
vroeg of hy zo benauwd was, antwoordde hy:
Ja; dock't is de uiterlyke menfch maar die lyd;
van binnen is het ruim , en ik hoop op nog ruimer ;
dit Pelgrims Padje moet doch ten einde zyn, en
zalmogelyk korterwezen alsgy denkt. Als men
hem vroeg of hy niets bizonders vandevoorfmaak van 't eeuwige leven gevoelde; zeide
hy:
Daar kan ik niets van zeggen, maar ikbcn
ierufi ien myn Sc^'°f wwd tit* bejlreeden; ik heb

woorddehy:
,,

,,

,,

„

,,

,,

,,

„

»

„

een

JOANNES LUIKEN.
5)
tyd lang herwaarts den Heere inveeldorheid
gedient; dat is wel een mare dock een veilige
<weg: houw ook maar zo uit: ikhebmy altydwel
by't duiflere geloof bevonden. Ik hoop op een goeden uitjlag, en verlange om uit deze Egiptifche
dienftbaarheid verlojl te zyn; tuffchenmy en den
Heere ftaat bet we I; dank den Heere als ik dood ben.
van

ten

„

„

,,

,,

„
„

De banden des Doods hem

meer en meer

drnkkende, lag hy veel in diepe verzuchtingen, en herhaalde menigmaal hetwoord van
tfiyn Jefus! dat fcheen hem als een geduurige
verkwikking te zyn; En och heilige Heer, zeide
hy, „ zo ik wen/chen dorft, ik zoude wenfchen om
„
ontbonden te zyn; ik verlange zeer.
Hy nam ook met veel liefde affcheid van zyne

gemeenzaamfte Vrienden, haarhertelyk des

Heeren zegcn wenfcbende, voor alle liefde en goedgunjtigbeid aen hem beweezen, wenfchende, met ont-

blootinge des hoofds en drukkinge der banden fat God
alles weder wilde vergelden, en hoopte haar in't andere leven te ontmoeten, om daar, in volmaakte
wicndfchap, Eeuwig met haar te leeven
Ook ging zyn

hertelyke en Chriftelyke liefde
Zoons Kind; „ Deziele van dat Kind,
is my zeer dierbaar; ik heb ook in myn
tyd veel voor hem gebeden; ik hoop dat bet de Heere verder zalzegcncn: hetwierd voor zyn bedde gebracht, en hy leide beide zynftervende
handen op't Kinds bloote hoofd en zeide: De
Heere zegene u, en geeve dat al de vrurbt
van Jefus dierbaare offerhande u tot een Eeu¬
wig erfdeeI mooge warden, en dat gy} door alle We ■
over

zyns
zeide hy,
,,

,,

„

,,

„

B 4

j»

der-

KORT VERHAAL

van iiet

LEVEN

derwaardigbed/sn dezes levcns , behouden door
geraken, door Jezus Chriflus. Amen.
Tegens deMoeder zeide hy: „ Verlaat u op
God ; en wenfchte haar ook zyn zegen toe,
zeggende:,, Ik heb veel voor u en uwefamiliege,, beden, tot wive en haare zalighcid,en ik hoop dat de
Heere rnyne gebeden verhooren zal, gelyk by myne
„ gebeden, die ik dikmaals voor dit Kinds Fader
gedaan heb, verhoort heeft. Verder verzocht
hy op't nedrigfte begraavente worden, zeg¬
gende: „ Ikbenbooggenoeg,als ikmaardoodben.
Hy hadandersgeen uiterlykebekommering

,,

,,

moogt

„
„

„

„

overietsdatinde wereld was, hebbende zich
volkomen los gemaakt, met alles den Heere

draagen door eenlevendig geloof,waar
hy zich zelf en de geheele wereld overwonnen had, en liet niets in hem
overblyven
als een onuitbluflchelyk verlangen naar de Eeuwigheid : zyneflerke begeerten endiepe verzuchtingen fcheenen zyn ziele wel met een van
deoudenaldusaantefpreeken, en te zeggen:
Gaat uit myn ziele,gaat uit. Doch hy bleef, buiten alle
verwachtinge, nog fenige uuren op de
zelfde wyzeleggen. Als men hem
onderwylen
op te
mede

vroeg, hoe't hem nu voor quam wegens de onderfcheide flanden en fiaat van't andere leven,
zeide hy : „ Daar bekommer ik
my niet mede; ik zal

in Gods handen komen; die zal't wel maaken j
ik geloofdat ik in de zalige ruft zal verzinken.
Een weinig ftil
gelegen hebbende, door dien
hem't fpreeken heel zwaar viel,
verheftehy
„

„

v

zyn

half geftorven krachten weder,
-

4

i

1

en zeide,
met

van

JOANNES LUIKEN.

verheven ftem tot driemaal: „ Och
Heere! help een armen Vreemdeling, help een PV?«

met een

duweneenJVeesje; waarop, zynhoofdomzag haar met groote ontferming

draaijende ,
aan.

On'dertuflchen

namen

zynekrachtengeKort daar na

heel af, en hy begon ftil te leggen.

gaf dat groote voorbeeld van ongeveinsde
Godvruchtigheid zyn geeft aan Gode, zvn
Schepper, over, ons nalaatendede lieffelyke
reuk van een heiligen wandel, waar door hy
nog lange in't herte zyner vrienden zal leeven,
na dat hy dezen fterffelyken rok heeft uitgetrokken, op den 5 April 1712, des avonds tusfchen 6 en 7 uuren, in Amfteldam.
Psalm CXVI: 15.

Kvflelyk is in de oogen des Ileeren de dood zyner
Gunjlgenooten.

OP

HEX
Van den

zeer

LEVEN
opregten en

GODVRUGTIGEN

JOANNES LUIKEN,
En

ZIN-

en

te

gelyk ook

KONSTRYKEN

POEET

en

ETZER.

Waereld blaaft haar fchelle Loftrompetten,
Bouwt graf op graf, voor zulken, van Albaft,
e

Die't leven voor hun land

vryheid zetten,
leggen 't af, gewillig als een laffc,
Op't eeren-bedd'(gelyk men plag te fpreeken),
Op dat dieroem van Steden-winfte en Land,
In't Na-zaad ook mogt zulk een laft ontfleken
Tot tlelden werk, voor de uiterlyken ftand.
Word dat met grond gedaan? wie zal'tmisen

En

pry zen,

Datwy nu elk een ruim zoodapp'ren Held
Hier tragten aan en ook daar
optewyzen?
Een Heldjdie hier
zig zelf heeft, met

geweld,
Kloelc

op het

Kloek

LEVEN

aangetaft

en

van

J. LUIKE3ST.

zegenryk verwonnen.

Die, nog in bloei en kragten van zyn Jeugd,

manmoedig heefc begonnen,
de deugd:
noch bloed nooit hier in gingte

In't hert geraakt,
En

met

de borft viel teffens op

Met vleefch

rade,

walgde van zynvoorig wanbedryf.
het all* in's herten grond verfmade,
J a gantfch verfmeet, wat eer zoo digt en fly f
Hem aankleefde en te wonderlyk behaagde.
't Oud Makkerfchap, dat hy te volgen plag,
VerJiet by, en zyn ernftig wezen jaagde
Dat weg, zoo als een Uil vlugt voor den dag.
All'die van God, vanjezus, vanverzaken,
Van de enge poort, van't fmalle eneenig
fpoor
Tenhemel, meeftuitondervinding, fpraken,
Daar ftond zyn hert met open ooren voor.
By vromen kofl hy met vermaak verkeeren,
Daar's Hemels licht een weder glans uit gaf,
Maar

Zulks hy

En dus door daad

enwoord hem konden leeren,

Den ouden Menfch

Zyn levensloop

,

wegdelven in het graf.

in't rymeloos befchreven,
Zegt

OF

HET

LEVEN.

Zegt ons al iets van tot wat hoogte
In't bovenmaanfcheen Godelevend

>

hy klam
leven;

InNed'righeid, hoe naby'tweerloosLAM.
depenn'liephier derwaarheidpalen
Heel niet verby, noch heeft te breed geweid.
Ja zy verzweeg, dat ze heel wel mogt verhalen
En dat ze ligt veel nutter hadd' gezeid.
Edog de lof klinkt noggenoeg van Luiken,
Zyn deugden zyn by veel' al welbekend:
.Al fcheen hy meefl in ftilte
weg te duiken,
Haar glans brak uit, met die van
zyn talent.
Dat fchoon talent! en't welk hy niet in de aarde
Begraven heeft, maar' lei't op woeker aan,
Des tuigen zyn Gedigten, die in waarde,
Nog eeuwen lang, by vromen zullen ftaan.
Gedigten, daar een geurengeeflvankragten
(HetPinxter-vuur al ietsgelyk) inleeft:
Opvlammende uit een wellevangedagten,
Die hare fprong uit de eeuwige
oorfprong
En wis

heeft:

Zielroerig', zoete en korte en klaare lellen,
Daar knibbel-zugt vaft
uitgebannen bleef,
Zin-beelden, die ter ware deugde preifen,
Dat

JOANNES LUIKEN.
Dat was de ftof waar van hy etfte en fchreef,
van

Daar

van

was't hert hem vol,

en

daar

van

vloeide

als hy fprak.
gloeide,
Trok ligt na ftoiF, die daar van licht ontftak.
Gelyk bemint gelyk. Dat is't oude zeggen.
Hy dan leefde ook wel aldermeeft in God.
Van't aardfch, (dat hy hadde onder voetera
leggen)
Trok hyalleen maar lyfs-behoeft-genot,
Dat hem zyn Kluis voor't vallen onderftutte;
Gaf's Heeren gunft iets meer, zyn hoogfte
De mond hem ook ftaag over,

Dat vuur, waar af de geeft van binnen

wenfch

Was, dat zulks

maar ten

eerftenviel ten nutte

Van

zyn' in-nood-verlegeneven-menfch.
Zie, zulk een Held is eerlt een Held te noemen,
Die door't Geloof zig zelven overwon.
Daar mag

m'inGodenzyngenadeoproemen!

Die 'twerk in

hem, gelyk hy dat begon^

geeft, alzoo dat hy't volvoerde*
bragt 'er dus de ziel af, alseenbuit. Wes hem de geeft in't minfte niet ontroerde,
Op de aanfpraak van deDooD^ofhaarbeftuit,.
Steef met zyn
En

Ont-

I

II

het

op

Ontroeren?

neen:

Met dezen Held

LEVEN

heel anders was'tgelegen
Chriften

Campioen;
Voor dit geweft, zoo aakelyk allerwegen,
Zag hyeenland, eenlucht, eenheugg'lyk
en

groen,

Hem opengaan, zoo ruim, zoo overfchoone,
Zoo opgevuld van fchatten, heil en vreugd,

Zag hy die Kroon, die onverwelkbre Kroone,
Hem uit gena vergund, op zuiv're deugd.
Of hy alzeerbenaauwtlag, onder't floopen
Van't Leemen-huis; dat heerlyk voorgezigt
En voor-fmaak, door een vail gelove en h6pe,
Gaf ruimte en heeft zy n fmerten zeer verligt.
Hy zag met lull zyn teene-kouwtjebreken,
Nadien hy, t'wyl hy dus gevangen zat,
't Land,waar na hy zoo veel hadde uitgekeken,
Moefl milTen, met die Goude enPaerle-ftad.
Zyn geefl liet zig bly vanGoDheneleiden:
Te meer, vermits hy liever ging alsniet.
Ja hadd' (waar't Zangtuig klaargeweeil) gefcheiden

Met

galmenvan

een

vrolyk Zwanenlied.
Wat

X
van

JOANNES LUIKEN.

hy ook zig anders dan verblyden?
het uurtje naderen , om
In zegen-praal ten Hemel in te ryden,
Zyndeopgewagt van all* dat Geeftendom.
Daar Jefus zelfs, gelyk als metverlangen
Van verre hem zag, en blydelyk te moet':
En ook gereed met de armen eens teomvangen,
Te kuffen, toteen eeuwigwel-kom-groet.
OHeld! oHeil! wie kan'tgelukbegrooten,
Waartoegy, (uit gena) gefteigerd, zit?
Die't Hemels heir tot mede-vreugd*genooten
Nu hebt en blinktookdaarin'teeuwig wit.

Wat kon

Die vail al zag

O Heil!

Die

o

Held!

trouw uw

o

LiJiken ! Luiken ! Luiken !

poosje'opfchildwagthebtge-

flaan,
En's waerelds
Zoo

lift, en ftrikken, netten, fuiken a

gelukkig zyt ontgaan;
u te regt befchouwens
En branden niet met een van Jalouzy?
Die had'ze plaats, waar in ze plaats mogt houwyslyk

en

WatHelden-aardkan

wen,

5t Was

liier, daar ze al zoo noodig is als vry.
Wat

op

LEVEN

het

Wat edel hert zal't

eer

niet alles wagen,

Als iemand zien, van een

beweeglykheid
En hem gelyk, dien fchoonen prys wegdragen,
Die

u

zoo

wel hem als andren

was

bereid?

zelfs te moeten derven,
Slegts door verzuim! Og! wie zou liever niet

Dien prys te zien, en

Veel duizendmaal tien duizend dooden fterven,
En't all' verfmaan wat hem de waereld bied ?

A1

eer

O!

hy zig liet

van

die Kroon berooven.

die,wien ze ooit in de oogen helder ffcraalt

En aan't

gelel zich overgeeft, van boven,
Leeft veil in vreugd, wie ook hier droevig
dwaalt.

Wie dan zal zig nog meer aan't aardfch vergapen

Enfchoppen'tnietal willig met de voet,
Om Luiken trouw te volgen in zyn wapen
En oorlogsveld om't eeuwig Hemels goed?
Gewis niet een van die wel by zyn' zinnen,
God vaft gelooft, en Jefiis in zyn woord.
Te groot is't heil! de gunfte ons Heilands winnen,

Met all'

'tgeluk dat by dien zegen hoort:

:

Wy

"

.

/

van

JOANNES LUIKEN.

Wy dan, die zoo verhelderd zyn van oogen,
En zulk

een

bake en kenbaar voorbeeld zien,

paft onsbet, als vlytentydigpoogen
Met Luiken't algemeen verderf te oritvlien?
Met Luiken ons aan Jefus heel te geven,
En aan zyn ligte en lieve laft en jok.

Wat

Met Luiken

na

die fchoone Kroon te

ftreven,

nazynherte enzielgeduurig trok?
Watpaflonsbet? Wat is'er van die zoetheid
Zelfs hier voor ons,en namaals van die vrugt?
Als liefde en vrede, en voorfmaak van Gods
goedheid,
Volmaakt'lyk dan te wagten in die lugt?
Waar

Niets dan zoo zeer te wen-

Voorzeker niets.

fchen,

alle onze liefde waard.
Wy nu, voor Hot, als wyze en regte menfchen,
Geen voorwerp meer

Betoonen hier

ook Luikens Helden-aardI

Want de Overwinnaar pajl

eerjl

maar

den naamvan

idel:

En beeft met hem de

Kroon te wagten op den fcbidel.
cornelis

G

van

eeke.

GRAF-

GRAF-SCHRI FT,

H/V) legt (gefloopt aanpnin) bet Leemen-huis van
Luiken,
Wat vel en becnjt ond kked, met langer te gebruiken9
Maar zyn

Een

vergode Ziel zag, door betJlerrcndak,

rykc raimte opgaan, terwyldltfcheurde en brak;

Nu wagt ze ook die

Kroon, waarom by, in dit leven,

Zo veelgedagt, gedigt,

Dog Lezer wagt

gy

Maar zoek en volg
WerL

geetft hecft engefcbreven,

niets

van

ondev deze Zerk,

hem daar by
cornelis

nog

leeft in

van

zyn

EEKE.

DES

D

E

S

MENSCHEN
BEGIN, MIDDEN
E

N

E I N D E.

's MENSCHEN

BEGIN,

niet de menfche

aarde ?

en

zyn zyne

eenen ftryd op der
dagen niet als de dagen des

daglooners?
Gelyk de dienftknecht hygt na de fchaduwe:
en gelyk de daglooner verwacht zynen werkloon:
Alzoo zyn my
ve

geworden,

maanden der ydelheid ten ernachten der moeitezynmy

en

voorbereidet.
En

De

Kapittel XIV:

menfche,

i} 2.

vrouwegeboren, is
dagen en zat van onrufte.
Hy komt voort als eene bloeme, en word afgefneden: ,00k vlugt hy als eejie fchaduwe,

kort

en

vaneene

van

beflaat niet.

Joannes III:

5,

6.

Jefus antwoordde,voorwaar,voorwaar, zeggeiku, zooiemant niet geboren en word uit
Water en Geeffc, hy en kan in het Koningryke
Gods niet

ingaan.

Het gene uit het vleefch geboren is, [dat] is
vleefch: en het gene uit den Geefl: geboren is,

[dat] is Geefl;.
Het

MIDDEN en EINDE.
Het

3

Kindje geboren.

Als't Bloemetje
Zoo nadert zyn

is opgegaan,

verwelking aan.

geboren,
Jammcrdal,
befchoren;
Brengt hy 'er't zieltje zalig af,
Zoo vaart hy met geluk in't graf.

,
zonder zyn begryp
Komt kyken in het
Weet weinig wat hem ftaat

Dat

C 3

JE-

's MENSCHEN BEGIN,

4

Jesaia XLV: 21,

22.

Verkondiget
en treedethiertoe, jaberaadflaagt t'zamen: wie heeft dat laaten hooren
van

ouds her?

[Wie] heeft dat van doeafverkon-

digt ? Ben ik het niet de HEERE ? en daar en is
God meer behal ven my, een rechtvaardig
God, en een Heiland, niemant is 'er danik.

geen

Wendet u na my toe,

legyeinden deraarde:
niemant

wordet behouden, alik ben God, en'

want

meer.

Jeremia XXXI;

20.

Is

[niet] Ephraim my een dierbaar zoone? is
hy [myniet]eentroetel-kind? Want zint dat
ik tegen hem gefproken hebbe, denke ik noch
ernftelyk aan hem: daarom rommelt myn ingewand over hem; ik zal my zyner zekerlyk
ontfermen, fpreekt de HEERE.

Het

MIDDEN
Het

en

EINDE.

<

Kindje bediend.

De Machtelooze Stand

Roept om een fterke hand.

Het Kindje moefl eerlang vergaan,
Indien.'t van toegereikten hande
Niet alle dienlt wierd aangedaan:

Wy Ouden gingen ook te

fchande,

Zo de Oorzaak van ons allegaar
Ons niet tot een Behouder waar.
C 4

Psalm

6

's MENSCHEN

BEGIN,

Psalm XXXIV: 9.

\Smaakt,

en

ziet, dat de HEERE goed is:
man, [die] op hem be-

welgelukzalig is de
trouwt.

En Psalm LXXXI:

Doet uwen mond
vervullen.

wyd

open,

ii.

enikzalhem

Mattheus V: 6.

Zalig [zyn] die hongeren en dorften [na] de
gerechtigheid: want zy zullen verzadigd worden.

Joannes VI;

35,

En Jefus zeide tot haar, Ik ben het brood
des
levens: die tot my komt en zal
geenfins hon¬
geren , en die in my gelooft en zal nimmermeer

dorften.
1

Petrus II: i—3.

Zoo legt dan af alle
quaadheid, en allebedrog, engeveinftheid, ennydigheid, en alle

achterklappingen,
Enalsnieuwgeborene kinderkens,

begeerig

zyt zeer

de redelyke onvervalfchtemelk,
op dat gy door dezelve moogt opwaflen:
Indien gy anders
gefmaakt hebt dat de Heere
goedertieren is.
na

Het

„

MIDDEN en EINDE.
Het Kindje krygt

Pap.

Die 't voedfel om het gaapen heefc,
vry den genen, die't hem

geeft.

Dank'

De

Pap komt voor des Kindjes mond,
Op dat het gaapen voedze) vond;
Zo wil Hy, die ons heefc gefchaapen
En't Brood dec Zaligheid
aanbied,
Van onze arme Menfchen niet,

Als dat wy met het herte gaapen,

Cj

's MENSCHEN BEGIN,

S

Jesaia XL: it.

Hy

zal zyne kudde weiden gelyk een herder:
Hy zal de Lammerkens in zyne armen vergaderen, en in zynen fchoot draagen: de
zoogende
zal

hy zachtkens leiden.

Markus X: 13—16.
En zy bragten Kinderkens tot hem,
opdat
hy ze aanraaken zoude: en de Difcipelen beftraften de genen, die ze tot hem bragten.
Maar Jefus,
[dat]ziende,namhetzeerqualyk, enzeidetothaar, laat de Kinderkens tot
mykomen, endeen verhindertzeniet, want
der zulker is het Koningryke Gods.

Voorwaarzeggeiku,

zoo wie het Koning¬
ontfangt gelyk een Kindeken, die en zal in het zelve geenfins ingaan.

ryke Gods niet

en

Enhyomvingze met zyne armen, [en] de
haargelegt hebbende, zegendehy

handen op
dezelven.

Het

.HIDDEN
Het

en

EINDE. *

,

9

Kindje gedraagen.

Waar word de liefde rae£ beloond,
Als dat men wederliefde toont.

De liefde kan, met vvelbehaagen,
Her Kindje torfen ende draagen:
6 Liefde, die onze oorfprong zyt!
Hoe heefc uw vaderlyk ontfarmen,
Ons opgenomen in uw armen,
En draagc ons na de Zaligheid.

Psalm

's MENSCHEN

10

REGIN6

Psalm XXXI:- 9.

'

E'nde

en hebt
my niet overgelevert in de
hand des vyands: gy hebt myne voeten doen
flaan in de ruimte.

En Psalm LXVI: 8, 9.

Loovet, gy volken, onzen God: en Iaac
hooren deftemme zynsroems.
Die onze Zielen in't leven ftelt: en niet toelaat dat onze voet wankele.
En Psalm CXVI: 6—9*

De HEERE bewaart de

eenvoudigen: Ik
uitgeteerd, doch hy heeft my verlofl.
Myne ziele, keen weder tot uwe rufte, want
de HEERE heeft aan u wel gedaan.
Want gy [HEERE] hebt myne ziele ge-

was

red

van den dood,
myne oogen vantraanen,
mynen voet van aanfloot.
ik zal wandelen voor het aangezichte des
HEEREN in de landen der levendigem

Jesata XLV:

15.

Voorwaar gy zyteen God, diezich verborgenhoud: de 6od Ifraels, deHeiland.

De

MIDDEN en
De

DeMacht,
Doec

meer

EINDE.

n

Leiband.

(voor'tOog)alswaarz'erniet,

als alles wat men

ziet.

Dus loopt het Kleintje trappen heen,
Nochtans en is het niet alleen,

Maar, in 'tverborgen, vaft gehouden.
Zoo ons de Onzichtb're hand niethiel,
Wie weet hoe wy , na lyf en ziel,
In

onzen

loop ook vallen zouden.

Psalm

12

's MENSCHEN

BEGIN,

Psalm XXV: 8—10.

D

e HEERE is goed en recht; daarom zal
hy de Zondaars onderwyzen in den weg.
Hy zal den zachtmoedigen leiden in't recht;
enhy zal den zachtmoedigen zynen weg leeren.
Alle paden des HEEREN zyn goedertierenheid en waarheid; dengenen diezynverbondenzyne getuigeniflenbewaaren.

Psalm CXIX: 25—32.

Myne ziele kleeft aan 'tftof: maaktmylevendig na uw woord.
Ik hebbe [u] myne wegen vertelt; en gy hebt
tny verhoort, leert my uwe inzettingen.
Geeft my den weg uwer bevelen te verflaan;
op dat ik uwe wonderen betrachte.
Myne ziele druipt weg van treurigheid:
richt my op na u woord.
Wend van my den weg dervalfchheid, en
verleent my genadelyk uwe Wet.
Ik heb verkoren den weg der waarheid, uwe
Rechten hebbe ik my voorgefteld.
Ik kleeve vaft aan uwe getuigeniflen: o
HEERE, enbefchaamtmyniet.
Ik zal den weg uwer geboden loopen, als gy
myn herte verwydet zult hebbem
De

MIDDEN
De

en

EINDE.

Loopwagen.

Vereift de zwakheid leunen ,
God geeft zyn onderlteunen.

Dus

moet het Kindje Ieeren gaan}
VVy] 'c op zyn voerjes niet kan ftaan;
Zo ondcrfchraagt oris ook de Heere,
Op dat wy, als een zwak geftel,

Niet vallen zouden in de Hel,
Maar zo den gang ten Hemel leeren, •

L

u-

's menschen begin,

14

Lukas XII: 37, 38.

2ralig zyn die dienflknechten, welke de Hee-

als hy komt, zal waakende vinden: Voorwaarikzeggeu, dathy hem zal omgorden, en
zal ze doen aanzitten, en by komende zal hy
re,

haar dienen.

En zoo hy komt in de tweede [nacht] - waalte, enkomtindederdewaake, en vindzealzoo
Zalig zyn dezelve dienflknechten.
,

2

Korinthen XI: 3.

Doch ik

vreezedatnieteenigfins, gelykde
flange Eva door haare argliftigheid bedroogen
heeft, alzoo uwe zinnen bedorven worden,
f om af te wyken] van de eenvoudigheid. die in
ChrifluvS is.
1

Petrus V: 8, 9.

Zyt nuchteren [en] waakt, want uwe tegende duivel, gaat om als een brieflende
leeuw, zoekende wien hy zoude mogen verflinparty,

den.

Dgn tvelken wederflaat, vafl zynde in het geloove, weetende dat het zelve lyden aan uw

broederfchap, dat in de wereld is, volbragt
word.

De

MIDDEN
D
Het

e

en

W

i

EINDE.
e
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g.

wiegen is voor't Kind wel goed,
voor die niet
flaapen riioet.

Maar niet

Die't Kindje wiegde tot geryven,

En liet het by het Kindje blyven,
Maar waakte op zyn eigen hert;

Op dat het niet van's Werelds Minne*

Door '(; wiegen van verflxooide zinnen a
In zondenflaap gehouden werd.
D
Psalm

>s MENSCHEN BEGIN,

1(5

Psalm XXXI: 24, 25.

Hebbet

den HE ERE lief, gy alle zyne

Gunftgenooten; [want] de HEERE behoed

geloovigen, en vergeld overvloediglyk den
die hoogmoed bedryft.
Zyt ilerk,en hy zal u-lieder herte verfterken,
alien gy die op den HEERE hoopet.

de

genen

En Psalm XL:

12.

Gy, oHEERE, zultuwebarmhertigheden
my niet onthouden: laat uwe weldaadigheid en uwe trouwe my geduuriglyk behoeden.
van

En Psalm CXLI: 3, 4.

een wacht voor mynen
mond: behoedet de deure myner lippen.
En neigt myn herte niet tot een quaadezaa-

HEERE, zettet

ke, om eenigen handel in godloosheid te hande-

len, met mannen die ongerechtigheid werken:
en

dat ik niet

en eete

vanhaarelekkernyen.

En Psalm CXLVI: 9.

De HEERE bewaart de

Vreemdelingen,

hy houd den Weeze en de Weduwe ftaande:
maar der goddeloozen weg keert hy om.
Spreuken II: 6—8.

Want de HEERE geeft wysheid:
mond [komt] kennifle en verftand.

uitzyne

Hy legt weg voor den oprechten een beftendig wezen: Hy is een Schild den genen die oprechtelyk wandelen.
Op dat zy de paden des rechts houden: en hy
zal den weg zyner

Hjumi

gunflgenooten bewaaren.
D

E

MIDDEN
De

en

EINDE.
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Valhoed.

Bedekt het tecre bloot Voor zeere val offtoot.

Nu't Kind allecu zal loopen leeren,
En evenwel zich niet bezeeren,
Zo heefc zyn Moeder hem behoed:
Ach Heer! behoed doch zo ons herte,
Voor't qaaad van zondelyke fmerte,
E11 quetfing van het teer gemoed!
D 2
Spreu-

VMENSCHEN BEGIN,

IS

Spreuken IX: i—6.

De

opperfte Wysheid heeft haar huis ge»
haar zeven pilaaren gehouwen.
Zy heefc haar Oacht-veegeflacht, zy heeft
haaren wyn gemengc: ook heefc ze haare tafel

bouwt: zy heefc

toegericht.
zy

Zy heeft haare dienflmaagden uitgezonden:
noodigt op de tinnen derhoogte derftad:
Wie is llecht ? hy keere zich herwaards: tot

den verftandeloozen zeid zy:
Komet, eetet van myn brood, en drinket
van den
wyn, [dien] ik gemengt hebbe.
Verlaatet de flechtigheden en leevet: en
treedet in den weg des verftands.
En Kapittel XVI: 1<5.
Hoe veel beter is het Wysheid te bekomen,
dan uitgegraaven goud, en uitneemender verftand te bekomen, dan zilver?
En Kapittel XX: 4, 5.
Om den winter en zal de luiaard niet ploegen: daarom zal hy bedelen in den ooglt: maar
daar en zal niet zyn.
De raad in't herte eens mans is [als] diepe
wateren, maar een man van verftande

zal dien

uithaalen.

Jesaia L,V:

2.

WaarOmweegt gylieden geld uitvoor't ge¬

dat geen brood en is, en uwen arbeid voor 't
gene dat niet verzadigen en kan ? Iiooret aan •
ne

dachtelyk
uwe

het goede, enlaat
vettigheid haar verluften.

na my, en eetet

ziele in

MIDDEN
De

en

EINDE.
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Speelstoel.

Het Kind is met de Leuren ryk.
Die Leuren mint is't Kind geiyk.

Onnozel! Die t met

aandacht ziet

Met wat voor kleine onwaarde zaaken
Zich't fpeelend Kindje kan
Voor de Ouderdom geacht als niet.
6 Alle Wereldsgoed en vreugde,
Hoe ilechtzytgy in't oog der
D 3
Psalm

vermaaken,

deugde!

's MENSCHEN

20

BEGIN,

Psalm LI: 3—6.

2/y
delgt

t my genadig,6 God,na uwe goedertierenheid;
myne overtreedinge uit, na de grootheid uwer

barmhertigheden.

Wafcht my wel van
myneongerechtigheid, en
my van myne zonde.
Wane ik kenne
myneovertreedingen , enmyne
zonde is fteeds voor
my.
-Tegen u, u alleen, heb ik gezondigt, en gedaan
dat quaad is in uwe
oogen: op dat gy rechtveerdig
zyt in uw fpreeken, [en] rein zyt in uw richten.

reinigt

Jesaia I: 16—18.
reiniget u, doed deboosheiduwer

Wafichet u,

handelingen van
te doen.

voor myne oogen weg,

laatafvan

quaad

Leeretgoeddoen,zoekt betrecht, helptden ver-

drukten: doed den Weezen
zaake der Weduwen.

Komtdan,

en

rechc, handelt de twifl-

laatons t'zamenrechten, zeidde

HE ERE: alwavenuwe zonden

alsicharlaken, zy
alsfneeuw, al waren zy roodals
zullen worden als [wittej wolle.

zullen wit worden

karmoizyn,

zy

Mattheus V: 8.

Zalig [zyn] de reinen van herten,

God zien.

2

Ko,r

inthen

VII:

want zy zullen
1.

Dewyle wy dan deze beloften hebben, gelicfden,

laat onsons zelven reinigen van alle befmettinge
vleefchesen des geelts^ volcindigende de

maakinge in de

des
Heilig-

vreeze Gods.
Timotheus II: 21.
Indien dan iemanthem zelven vandezenreinigt,
2

die zal
tot

een vat zyn
tereere, geheiligdenbequaam
gebruik des Heeren,tot allegoed werk toebercid.

Het

MIDDEN en EINDE.
Het

Kindje

21

word gewassen.

Verdraagt het lyd, Om zuiverheid.

De Moeder kan het zelden paflen ,
Dat zich het Kind wil laaten walYen
Maar ongeduld is moeitens loon:

,

Veel Ouden hebben liever't vuilen,
Met ongelaatenheid en huilcn,
Als voor Gods Oog het herte lchoon.
Psalm
D 4

's MENSCHEN

&»

BEGIN,

Psalm XVII: 8, p.

Bewaart my als het zwart des oogenappels;

verbergt my, onder de fchaduwe u wer vleugelen, voor't aangezichte der godloozen, die
my
verwoeften; myner dood-vyanden, die my

omringen.

Psalm CXXI: 2—8.
en

Myne hulpe is vandenHEERE, diehemel
aarde gemaakt heeft.
Hy en zal uwen voet niet laaten wankelen:
bewaarder

uwe

en

zal niet fluimeren.

Ziet, de bewaarder Ifraels en zal niet fluime.ren

noch flaapen.

De HEERE is

uwbewaarder, deHEERE
fchaduwe aan uwe rechterhand.
De Zonne en zal u 's
daags niet fteeken,
noch de Maane des nachts.
De HEERE zal
ubewaarenvanallequaad:
uwe Ziele zal
hy bewaaren:

is

uwe

De HEERE zal

gang
heid.

bewaaren,

uwen

uitgang

van nu aan tot

Jesata XXVII:

en uwen

in-

in der eeuwig-

2, 3.

Te dien

dage zal 'ereen wyngaard van roodenwynzyn, zingt van den zelven by beurte.

Ik de HEERE behoede
dien, alle oogenblik zal ik hem
bevochtigen: op dat [de vyand]
hem niet en bezoeke, zal ik hem bewaaren
nacht en dag.

Het

MIDDEN
Het

en

EINDE.

*3

Kindjeeeschermd.

Gelvk de Moeder *t Kind omermt,
Zo-wovd de Deugd van God

befchermd.

De Moeder mag het gantfch niet lyden,
Dat heet, ofkoud, haar Kindbeltryden;
Of iets van eenig ander quaad.
En of een Moeder dat vergate,
Zo wil ons God doch niet verlaatcn.
6 Groot Geluk! waar is uvv maat?
D j
Psalm
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Psalm LXXIII: 21—28.

jA.1s myn herte opgezwollen was,
nieren
Doe

enikinmyne

geprikkeld wierde:

ik onvernuftig, endeen wifteniets: ik
groot beeft by u.
Ik zal dan geduuriglyk by u zyn: gy hebtmync

was

was

een

rechterhand gevat.

Gy zult my leiden door uwen raad; en daar na zulc

[in] heerlykheid opneemen.
[neffens u] in den hemel ? neffens u

gy my

Wien heb ik

luft my 00k niers op der aarde.
Bezwykt myn vleefch en myn herte, zo is Godde
rotslleen mynsherte, en myn deel in eeuwjgheid.
Want, ziet, die verre-vanuzynzullen vcrgaan;
gy roeit uit alien die van u afhoereert.
Maar my aangaande; het is my goednabyGod
te wezen: ik zette myn betrouwen op den Heere
HEERE, om alle uwe werken te vertellen.
Jesaia LIX: 1, 2.

en

Ziet de hand des HEEREN en is niet verkort,
dat zy niet en zoude konnen verloflen: en zy ne oore
en is niet zwaar geworden, dat zy niet en zoude kon¬
nen hooren.
Maar uwe ongerechtigheden maaken eenfchei-

dinge tuflchen ulieden, en tuflchen uwen God, en
uwezondenverbergen hetaangezichtevan ulieden,
dat hy niet en hoort.
En Kapictel LXV: a.

Ik hebbe myne handenuitgebreiddengantfchen
een wederftreevig volk, die wandelen op
eenen weg, die niet goedenis, nazyne[eigene]

dag tot

gedachten.
2

Die

ons

uit

[nog] verloft,
00k nog

Korinthen I: 10.
grooten dood verlofl heeft, en
op welken wy hoopen dat hy [ons]

zoo

verloiTen zal.

Het

MIDDEN
Het

en

Kindje

EINDE.

gevallen.

Daar is een uitgeftrekte
Totonzen kinjderlyken

hand

(land.

Als't Kindje nu al loopt alleen ,
Zo rolt het menigmaal daar heen;
Doch word terdond wedr opgeheven.
6 God! wat hebt gy onze Ziel,
Die in haar loop zo dikmaals viel,
Ook menigmaal de hand gegeeven.

s6

's MENSCHEN

BEGIN,

Malachia III: 3.

En hy zal zitten, louterende en hetzilver reinigende , en hy zal de kinderen Levi reinigen , en hy
zalzedoorlouterenalsgoud, enalszilver: danzullen zy den HEERE fj^ys - offer toebrengen in gerechtigheid.
Romeinen VIII: 17, 18.
En indien wy kinderen zyn, zoo zyn wy 00k erf«
genaamen , erfgenaamen Gods, en medc-erfgenaa¬
men van Chriftus: zoo wy anders met [hem] lyden,
op dat wy 00k met [hem] verheerlykc worden.
Want ik houde 'tdaarvoor, dat hetlyden dezes

tegenwoordigen tyds niet en iste waardeeren tegen
de heerlykheid,die aan ons zal geopenbaard worden.
2 Korinthen IV : 16—18.
Daarom en vertraagen wy niet, maarhoewel onze uitwendige menfche verdorven word, zoo word
nochtans de inwcndige vernieuwd van dage tot
dage.
Want onze ligte verdrukkinge, die zeer haaft

voorby[gaat,] werkt

ons een

mend

gantfch zeer uitnec-

eeuwig gewichte der heerlykheid:
Dewyle v\'y niet en aanmerken de dingen die men
jziet, maar de dingen die men nietenziet. Wantde
dingen, die men ziet, zyn tydelyk, maar de dingen,
die men niet en ziet, zyn eeuwig.
J akobus I: 12.
Zaligisdemandie verzoekinge verdraagt, want
als hy beproefd zal geweeft zyn, zoo zal hy de kroore des levens ontfangen, welke deHeere beloofc
heeft den gencn die hem liefhebben.
1 Petrus III: 12,13.
Want de oogen des Heeren zyn over de rechtveer-

digcn,en zyne ooren tot haar gebed :maar het aangezieht desfleeren is tegen de genen diequaaddocn.
En wie is het dieuquaaddoen zal, indien gy na-

Yoigerszytvanhecgced?

Het

MIDDEN
Het

en

EINDE.

Kindje gehavend.

Het Wei, dat achter't Onwel fchuilt,
Vergoed de fchade daar 't orn huilt.

A1 vvat de Moedcr't

Kindje doed,

(Schoon 'c hem verdrietelykdoed fchreijen,)
Dat is hem anders niec dan goed:
Zo ook het herteleed en ly'en,
Waar med het menfchelyke hert
Van Godes hand gezuiverd werd.

PsALte

28
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s a lm

III: j.

Xlcriep metmyneftemmetot denHEERE, enhy
verhoorde my van den

berg zyner heiligheid, Sela 1

En Psalm XXX11I:

20—22.

Onze ziele verbeid den HEERE;

hyisonzehul-

Uwegoedertierenheid, HEERE,
wy op u hoopen.

zy over ons;

, en onze fchild.
Want ons herte is in hem
verblyd, om dat wy op
den Naame zyner heiligheid vertrouwen.

pe

gelyk als

Jesaia XXX: 18,

19.

En daarom zal de HEERE wachten, op dat
by u
genadig zy, en daarom zal hy verhoogd worden, op
dathyzichover ulieden ontferme, want de HEE¬
RE iseen God des gerichtes:
welgelukzaligzyn die
alien, die hem verwachten.
Want het volk zal in Zion woonen, te jeruzalem:
gy en zult gantfelyk niet weenen, gewiffelyk zal hy
u
genadig zyn op de ftemme uwes geroeps,zoo haaft
als hy die hooren zal, zal hy u antwoorden.

Mattheus XVIII: 1—4.
Tc dier zelver uurequamen

deDifcipelentotJe-

zeggende Wie is doch demeelte in't Koning¬
ryk der Hemelen ?
En Jezus,eenKindekentot hem
geroepen hcbbende, ftelde dat in't midden van haar,
En zeiderVoorwaar zegge ik u, indien
gy u niet en
vefrandert,en word gelyk de Kinderkens, zoo en zult
gy in het Koningryk der Hemelen geenfins ingaan.
Zoo wie dan hem zel vcn zal
vernederen, gelyk dit
Kindeken, deze is de meeftein het Koningryk der
zus,

,

J

Hemelen.

;

Hkt

MIDDEN
Bet

en

EINDE.

Kindje huilt.

D2 Hamer die op 'c klokje flaat,
Oncfangt zyn antwoord op der daad;

Als't Kindje maar zyn ftem verhief,
Met Moederlief, dat zy het hoorde,
Zoo roept die Echo, Kindje lief,

Gclyk de weerklank op de -woorden.
6 Ouden! heft uw ftem tot God,
Zoo deelt gy ook in't Kinderlot.

's MENSCIiEN BEGIN,

3o

J

esai a

LVII:

15.

"W^ant alzoo zeid de Hooge en Verhevene,die in

deeeuwigheid woont, endiensnaameHeiligis: Ik
woone
[in] de hoogte, en [in] 'c heilige: en by
dien dieeenes verbryzelden en nedrigen
geeftcsis,
op datik levendig maake den geeft dernedrigen, en
op dat ik levendig maake het berte der verbryzel¬
den.

Mattheus V:

10—12.

Zalig [zyn] die vervolgd wordenom dergerechtigheid wille, wanthaarer ishetKoningrykderHe-

melen.

Zalig zyt gv als u [de menfchen] fmaaden, en vervolgen,enliegendealleqnaadtegen u fpreeken, om
wille.
Verblyden verheugt [u,]

mynent

want uw loon [is]groot
deHemelen, want alzoo hebbcn zyvervolgtde
Propheeten, die voor u [geweeft zyn.]

in

2

Korinthen IV; 8—11.

[Als] dieinallesverdruktworden, dochnietbenaauwet: twyfelmoedig, doch nietmismoedig:
Vervolgd, doch niet[daar]inverlaaten: nedergeworpen , doch niet verdorven ;
Altyd dedoodinge desHeeren Jezusin den lichaame otndraagende, op dat 00k het leven van Jezus in
lichaame zoude geopenbaard worden.
Wantwy dieleeven worden altyd in den doodovergegeeven om jezus wille : op dat ookhetleven
van Jezus in ons Iterflyk vleefch zoude
geopenbaard
onzen

worden.

En Kapittel VIII; 2.
Dat in veelebeproevingederverdrukkingedeovervloed haarerblydfchap, en haare zeer diepe ar-

moede, bvervloedig geweeft is tot den rykdom haarer

goeddaadigheid.

Het

MIDDEN

en

EINDE.

u

Het Molentje.
De dingen ,die ons tegen ftaan,
Die doen het ftille leveii gaaa.

•I

Indien het onderjaarig Kind
Wil dat zyn Molentje zal draaijen,
Zo loopt het luftig tegen wind
En laat zyn kaakjes rood bewaaljen.
6 Tegenwind en tegenftroom,

Gy maakt de Oude Kind'ren
E

vroom.

Psalm
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33

Psalm XX: 8.

Deze [vermelden] van wagens,

en

die

van pcer-

den; maar wy zullen vermelden van den Naamdes
HEEREN onzes Gods.
En Psalm XXXIII: 16—19.
Een

heir;

Koning word niet behouden door een groot
Held word niet gereddet door groote

een

kracht.
Het

peerd feilt ter overwinninge, ende en bevryd
fterkheid.
Ziet, des HEEREN ooge is over degenen die
hem vreezen
op degenen die op zyne goedcrtierenheid hoopen:
niet door zyne groote
,

Om haare ziele

haar

van

dendoodte redden

,

cnom

by't leven te houden in den honger.
Spreuken XI: 28.

Wieop zyncnrykdomvertrouwt, diezal vallen:
de rechtvaardigen zullen groenenals loof.
Jesaia XXX: 15, i(5.
Wantalzoo zeid de Heere HEERE , dc Heiligc
Ifraels; door wederkeeringe en rultc zoud gylieden
behouden worden ; in (tilheiden in vertrouweri zoude uwe fterkte zyn ; doch gy en hebt niet gewilt;
En gy zegt, Neen ; ma'ar op peerden zullen wy
vlieden ,daaromzultgyvlieden:en op fnclle [peer¬
den] zullen wyryden, daaromzullen uwe vervolmaar

gers

[00k] fnel

zyn.

En

Kapittel XXXI: 1.
Wee den genen , die in Egyptcn om hulpe aftrekken,en fteunen op peerden, en vertrouwen op wagelien, om dat 'er veelen zyn, en op ruiters, om dat die
zeer
magtig zyn: ende en zien niet on den Heiligen
Ilraels, ende en zoeken den HEERE niet.
v
Het
,

MIDDEN

en

EINDE.

33

Het Houten Stokpaard.

Die Geefl voor't lichaam buigen daet,
Die torfl: het Paard, dat draagen moet.

D'onnoos'Ie ryd op 5t houtea Paard,
Met beid zyn voerjes op de aard',
Waar over't betcr weeten lachten.
6 Houten Paard van werelds
goed 3
Waar op de Ruiter gaat te voec,
Cy zyt tot ipot en tot verachten.
E

2

Spretj-

*s ME-NSCHEN BEGIN,

3*

Spreuken XIV: 13.

Het herte zal 00k in "t lachen fmerte hebbcn:
het laarite

van

die

en

blydfchap is droef heid.

Jesaia V: 7—14.
Want des HEEREN der heirfcharen
wyngaard
is het huis Ifraels, en de mannen van Juda
zyn een

plante zyner verluftingen: en hy heeft gewacht na
recht, maar ziet het is fchurfdigheid; na gerechtigheid, maar ziet het is gcfchreeuw.
Wee den genen r die huis aan huis trekken
akker
aan akker brengen, tot dat 'er
geenplaatfemeeren
zy,en dat gylieden alleen inwoondcrsgemaakt word
,

in het midden des lands.
Voor myne ooren
[heeft] de HEERE der heirIcharen [gefproken]: Zoo met veele huizen tot ver-

woeftinge zullen worden, de groote en de treffelyke
zonder inwoonder!

Ja tien bunderen wyngaards zullen een eenigBath
, en een Homer zaads zal een Ephageevcn.
W ee den genen, die, haar vroeg opmaakende in
den morgenltond, fterken drank najaagcn,
[en] ver«

geeven

toeven tot in de fchemeringe,
heeft verhittet.

[tot dat] de wyn haar

Enharpen en luiten, trommelen en pypen, en
wyn zyn in haare maaltyden; maar zy en aanfchouwen het werk des HEEREN
niet, en zy en zien niet
op het maakzel zyner handen.
Daarom zal myn volk
gevangelyk weggevoerd
worden, om dat het geene wcetenfchap en heeft: en
des zelven Hecrlyken zullen honger
re

menigte zal verdorren

lyden,

van

en

haa¬

dorlte.

Daarom zal het grafzich zelven
wydopfperrcn,
zynen mond open doen, zonder maate: op dat nederdaale haare heerlykheid; en haare
rnecnigte, met
haar gedruis, en die in haar van
en

vreugd opfpringt.

Het

MIDDEN
Het

en

EINDE.

3$

Fluitje.

Veel monden geeven

zulk geluit,
Gelyk de maatelooze Fluit.j

HetFIuiten, datdoor'tKind gefchied,
Verftrekt het oor maar tot verdriet,
Als wildzarig , zonder wys te houden:
Zo 00k der Ouden ied'le vreugd,
Is maar verdriet in't oor der Deugd,
Dc rcchte wyze en grvze Ouden.

E

s

Je-

YMENSCHEN BEGIN,
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Jesaja XXIV;

3—9.

Datland zal gancfchelyk lcdig gemaakt worden,
cn

het

zalgancfchelyk beroofd worden:

HEERE heeft die woord gefproken.
Het land treurt, "c verwelkert, het

queelt, 't verwelkert: de hoogllcn
des lands queelen.

van

want

de

aardryke
het volk

W ant het land is bevlekt van wegen zyne in woondcrs: wantzy overtreeden de wctten,zy veranderen
de inzettinge, zy vernietigen het eeuwig verbond.
Daarom verteert de vloek het land, en die daar in
woonen zullen verwoelt worden : daarom zullen de
inwoonders des lands verbrand worden, en daar zul¬
len weinig menfehen overig blyven.
De molt treurt, de wynltok queelt, alien, die blyd-

hertig waren, zuchten.
De vreugd der trommelen ruft, hetgcluid dervrolykhuppelenden houdop,de vreugd der harperult.
Zy en zullen geenen wyn drinken metgezang, de
fterke drank zal bitter zyn den genen, die hem drin¬
'

ken.

Nahdm II: 7.
En Huzab zal gevangelyk weggevoerd worden,
menzalhaarheeten voortgaan, en haare maagden
zullen zegeleiden, als [met] een liemme der duiven, trommelende op haare hcrten.
Romeinen VI: 12, 13.
Dat dan de zondcnietenheerfcheinuw'lterflyk

lichaam, om haar te gehoorzaamen in de begeerlykhedendcs zeiven [lichaams.]
Noch

en

licit uweledenniet der zondc tot wape-

dcrongerccbtigheid: maar licit u zeiven Gode,
alsuitdendooden [levendig] geworden zynde, en
[ltelc] uweleden God'-tot wapcnendergerechtig-

cen

heid

De

<

MIDDEN en EINDE.
D

E

T

Jt O M M E U

Daar is wel veeltyds veel
Maar meeft dat niets met

Het

geluid,
al beduid.

Kindje fpeelt vaft op de Trom

,

En weet het zelve niet waarorn,
Ate om te raazen en te roeren:
Zo raaft het groote algemeen,
En niemand komc 'er op de been,

Om

tegen't quaade kryg te voeren..
E

n

OenE'

's MENSCHEN BEGIN,
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Genesis I: ii,

E

n

God zeide

:

u.

Dat de aarde uitfchiete
gras-

fcheutkens, kruidzaad zaaijende, vruchtbaar
geboomte, draagende vrucht na zynen aart,
welkers zaad daar in
zy op der aarde: en het
alzoo.
En de aarde

was

bragt

voort

gras-fcheutkens,

Itruidzaad zaaijende na zynen aart, en vruchtdraagende geboomte, welkers zaad daar in was,
na
zynen aart: en God zag dat hetgoed was.
Psalm XXIV:

i.

De Aarde is des HEEREN,
mitsgaders
haare volheid; de Wereld, en die daar in woonen.

En Psalm XXXIII:
5

,

'6,

Hy heeftgerechtigheid engerichtelief; de

Aarde is vol van de goedertierenheid des HEE¬

REN.
Door het Woord des HEEREN
zyn de
Hemelen gemaakt, en door den Geeft
zyns
monds al haar heir.
En Psalm CXLV:
15,

16.
Aller oogen wachten
op 11: en gy geeft hen
haare fpyze t'zyner

tyd.
Gy doet uwe hand open, en verzadigt al wat
daar leeft, [na
u] welbehaagen.
Het

MIDDEN
Het

en

EINDE.

Kindje

bid.

Leeit op den Eerften Oorfprong zien,
Daar alles goeds van moet geichiSn.

Het

Kindje inoet

van

jongs

op

leereu

Wat Vaderen wat Moederheeft,
Eerlt komc van onzen Lieven Heere,
Die \ broodje fchept en alles geeft;

En zeggen, met zyn handjes zamen,
Ik dank D a Lieve Heertje, Amen.

Psalm

4©

's MENSCHEN BEGIN,
Psalm XC: 15—17.

erblvd oris na de dagen
[indewelke]gyonsgedrukt hebt: [na] de jaaren [in
dewelke] wy het quaad

gezien hebben.

Laatuw werkaan

uwe

knechtcn

gezien worden:

hcerlykhcid over haare kinderen.
En dc licfiykheid des HEEREN
onzesGodszy
over ons:
cnbeveRigt gy hec werk onzerhanden
over ons: ja het werk"onzer handen
beveRigt dat.
en uwe

Spreuken II: 1—9.

Mynzoon, zoogymynercdencn aanneemt, en
ffiyne geboden by u wech legt:
Om uwe ooren na wysheid te docn
opmerken,
[zoo] gyuwe herte totverRandigheidneigt.
Ja zoo gy tot het verftandroept; uwe Remme verheft tot de verflandigheid:
Zoogyzezoektalszilver, en nafpeurt als vcrbor.

gene fcliarten:
Danzult gy de vreeze des HEEREN
vcrRaan;
en zult dc kenniffe Gods vinden.
Want de HEERE geeft wysheid; uit
zynen mond

[komt] kcnniflb
Hy legt wech

wezen;

en vevRand.
voor de oprechtcn ecn

beRendig
hy is een fchild den genen, dieoprechcelyk

wandelcn:

Opdatzy depadcn des rcchts houden: en hyzal
gunRgenooten bewaarcn.

den weg zyner

DanzultgyverRaangerechtighcid,

cnrccht,cn

billykheden: [en] alien goeden pad.
En Rapittel III: 11, 12.
Myn zoon, en veiwerptdetucht des HEEREN
niet: ende en weeR niet
verdrietig overzyne kalty-

dinge.

Want de HEERE
kaRyd den genen die hy lief
heeft; ja gelyk ecn vader denzoone, [indenwc!kCD] hy een vvelbehagen heeft.
Het

MIDDEN
Het

Kindje

Bepaaldheid

aan

en

EIND.E.

gaat

41

School.

den wilden zin

Het Kindje moet naar School toegaau,
Zoo gaat alree zyn kruisje aan,

Op dat het wysheid zoude leeren:
Maar word hy groot in Vaders huis,
Zoo drukt hem 00k een grooter kruis,
Tot

waare

Wysheid voor den Heere.

Sfreu-

42

's MENSCHEN BEGIN,
Spreuken I: 7—9.

De vreezedesHEEREN is het beginlel dcr wee-

tenfchap: de dwaazen verachten wysheid cn tucht.
Mynzoon, hoortde tucht uwesvaders, endeca

vevlaat de leere uwer moedcr niet:
Want zy zullen uwen hoofde een aangenaam toevoegfel zyn, en ketenen aan uwen halze.

Hebreen XII: 4—11.

Gy en hebt noch tot den bloede toe niet tegen geftaan, ftrydende tegen de zonde:
En gy hebt vergeeten de
vermaaninge,die tot u als

tot zoonen

fpreekt,Myn zoone,en acht niet klein de

kafty dinge des Heercn, noch en bezwykt nice als gy
van hem
geftraft word.
Wantdien de Heere liefhetft,
kaflyd hy, en hy
geeflelt eenen iegelyken zoone dicn hy aanneemt.
Indien gy de kaltydinge
verdraagt,zoo draagt hem
God tegen u als zoonen (want wat zoone is'erdien
de Vader niet cn
kaltydV)
Maar indien gy zonder
kaltydinge zyt, welker
alien deelachtig zyn geworden, zoo
zyt gy dan baltaarden,

en

niet

zoonen.

Vorders wy hebben de yaders onzes vleefches wel
tot kaltyders
gehad, en wy ontzagen ze: zullen wy

[dan] niet veel

mcer den Vader
worpen zyn, en leeven ?

dergeeltenonder-

Wantgenen hebben [ons] welvoorcenenkorten
tyd, nadat hethaargoed dochte, gckaftyd : maar
deze kaflyd [ons] tot
[onzen] nutte, op dat wy zyner heiligheid zouden
deelachtig worden.
En alle kaftydinge , als die tegen
woordig is, en
fchynt geen [zaake] van vreugde, maar van droefheid te zyn: doch daar na geeft zy van haar een

vreedzaame vrucht der gerechtigheia,den
gencn die
door dezelvegeoeffend
zyn.
De

MIDDEN
D

e

R

en

EINDE/

o e d e.

dat de Vriendfchap float,
Als dat de Vyand vriend'lyk praat.

*t Is betev

Als 'c Kindje (lout is, moet het lydea
Dat hem zyne Ouderen kaftyden,
Doch dac gefchied hetn niec uithaat;

Oelyk het Oude Kind moctdraagen,
van liefdeHagen,
Op dat het niet verderfc in't quaad.

Des Heeren hand
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Exodhs XX: 1(5.

Gry

en zult geen Valfche
tegen uwen Naaften.

Getuigenifle fpreekea

Psalm V: 7.

Gy zult de leugen-fpreekers verdoen ; van den
des bloeds en bedrogs heeft de HEEREeenen
gvouwel.

man

Spreuken XII: 17—19.
Die waarheid voortbrengt, maakt
gerechtiglicid
bekend: maar een
getuigedervalsheden, bedrog.
Daar is een, die
[woorden], als (leeken van een

zweerd, onbedachtelyk uitfpreekt: maar de tonge
der wyzen is medicyne.
Eene waarachtige lippezal
bevefligd worden in
eeuwigheid; maar eene valfche tonge is [maar] voor
een

oogenblik.

En

Kapittel XIII: 1—4.
[hoort] de tucht des Vaders:
een fpotter en hoort de
beftraffingeniet.
Een wys zoon

maar

Een ieder zal van
deviuchtdesmondshetgoede
de ziele der trouwloozen het
geweld.
Die zynen mond bewaart, behoud
zyne ziele,
maar voor hem is
verftooringe, die zyne lippen
eeten: maar

wyd open doet.

"De ziele desluiaardsisbegeerig, dochdaarenis
niet; maarde ziele der vlytigen zal vet gemaakc
worden.

En Kapittel XX: 17.
Het brood des Ieugens is den menfche zoet:
maar
daar na zal zyn mond vol van zant-fteenkens
wor¬
den.

Hex

<

MIDDEN
Het

en

Kindje

Leert onderfcheid

EINDE.

vermaand-

van

quaad

en

goed,

Op dac gv wys'lyk laac en doct.

De mond, die liegt, die dood de Ziele«>
Zo zeid de vroome wyze Man:
Dat alle Kind'ren die onthielen,
Dat bragt de Oud'ren blydfchap an;
Wane anders leerc het Kin'dje jokken,
Van dac het gaat in Iange rokken,

Jb-

4<>
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J

Es AIA

XXXIX: 6—8.

2/iet de dagen komen, dat al wat in

uwen huize is;
opgeleid hebben ten fchatte tot
op dezen dag,na Babel weggevoerdzal worden,daar
en zal niets overgelaaten worden, zcid de HEERE.
en wat uwe

vaders

Daer toe zullen ze van uwe zoonen , die uit u zullen voortkomen,die gy gewinnen zult, neemen: dac

hovelingen zyn in ne t Paleis des Konings van Ba¬
bel.
MaarHiskiazeidetot Jefaia, het woord desHEE-

ze

REN, dat gy gefproken hebt, is goed: ook zeide hy,

Doch hetzy vrede en waarheid in myne dagen.
Hos'ea Villi 7.

Want zy hebben windgezaait, en zullen eenen
wervelwind maaijen, het en zal geen ftaande koorn

hebben, hetuitfpruitfel en zal geen meel maaken: of
maakte, vreemden zullen het verflin-

het mifichien
den.

En Kapittel XII: 2.
Ephraim weid zich met wind,en jaagt den ooftetf
wind na; den gantfchen dag
vermeenigvuldigt hy
leugen en verwoeflinge: en zy maaken verbond
met Aflur, en de olie word na
Egypten gevoerd.
-

Jakobus I: 8—11.
Een dobbelhertig man
wegen;
Maar de broeder die

hoogheid:
Enderykein

[is] ongeftadig in alle zyne
nedrigis,

roeme in zyne

zyne vernederinge: want

ecnbloemedes grasvoorbvgaan.

hy zal als

Want deZonne is opgegaan met de hitte,en heeft
hetgras dorre gemaakt, en zyn bloeme is afgevallen,
en de fchoone
gedaante haares aanfchyns is vergaan:
alzoo zal ook de ryke in zyne
wegen verwelkeren.

De

MIDDEN
D

e

B

en

EINDE.

l a a s.

Hoe fterk gy blaaft, 6 Werelds Kind!
Gy vangt doch anders niet als wind*

XVat is de Wereld, die het ziet?
Een Blaas vol wind en anders niet;
Laat daar't onweetend Kind med fpeelen:
Maar dat het wys en grys verftand
Geen voddery houd' aan de hand
Om in het kinderfpel te deelen*
F

Job
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Job XIV: i,

De menfche

van een vrouwe

2.

geboren, is koit van

dagen, en zat van onrulte.

Hy komt voort als eene bloeme, en word afgehy als eene fchaduwe endc en

fneden: 00k vlucht
beftaat niet.

Psalm LXI1:

10.

de gemeene liedcn ydelheid,de grooteliedeuzynleugen: inde weegfchaale opgewooImmers zyn

gen,zouden zy t'zamen [lichterj zyn dan d'ydelheid.
Psalm CXLIV 13,4.
O HEER E, wat is de Menfche, dat gy hem kent ?
het kind des Menfchen , dat gy het achtet?
De Menfche is de ydelheid gelyk: zyne dagen
zyn

als

een

voorbygaande fchaduwe.
Prediker I:

2.

Ydelheid der ydelheden, zeid de Prediker, ydel.
heidderydellleden, het is al ydelheid,

Jesaia XL: 6, 7.
Roept, en hy zeid: Watzalik
roepen? Alle vleefeh isgras, enalle zyne goederEen flemme zeid:

tierenheid als een bloeme des velds.
Het gras verdort, de bloeme valtaf,alsde Geeft
des HEEREN daar in blaalt: voorwaar het volk
is gras. v
-

Joannes II: 17.
E11 de wereld gaat voorby, en haar
begeerlykheid: maardieden wille
Godsdoetblyftindereeu1

wigheid.

Het

.

MIDDEN

en

EINDE.

49

Het Kind blaast Bellen.
Wat is al's Werelds Vreugd en
Een ied'le Wind en Waterbel.

Spel?

Gelyk de rondgeblaazen Bel t
hy fierlyk was verfcheenen,
(Tot vreugd "van't kinderlyk geltel}

Na dat
Wedr

ogenblikk'lyk is verdweenen:

Zo is de wereld in haar fhat,
Die haar beminnaars fnel verlaat.

F

1

\

Sa-
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i

S

amuel

Doch Samuel zeide,

XV: 22, 23.

Heeft deHEEREIuftaan

brandoiferen,

en (lachtofferen, als aan het gchoorzaamen der ftemme des HEEREN ? ziet,
gehoor-

zaamenisbeterdanflacht-offer, opmerken danhet
der rammen.
Want wederfpannigheid

vette

is een zondedertoovewederftrecven is afgoderye , en beeldendienft: Om datgy des HEEREN woord verworpen
hebt, zoo heeft hyu verworpen, dat gy geen Ro¬
lling en zult zyn.

rye, en

Jesaia II: 17—21.

Endehoogheiddesmenfchen zal geboogen,

en
de hoogheidder mannen zal vernederd
worden, en
de HEEREalleen zal indien dage verheven zyn.
En elk een der afgoden zal gantfelyk vergaan.
Dan zullen zy in de fpelonken der rotzfteenen

gaan, en i n

de holen der aarde, van wegen den fchrik
HEEREN, en van wegen de heerlykheid zyner
Majefleit, wanneer hy zich opmaaken zal om de

des

aarde te verfchrikken.
In dien dage zal de menfche zyne zilveren
zyne gouden afgoden,
haddenom haar [daarvoor]

afgoden,

welke zy zich gemaakt
neder te" buigen, wegwerpen voor de mollen en de vledermuizen :
Gaande in de reeten der rotzen, en in de klooven
der Reenrotzen van wegen den fchrik des HEE¬
REN
en van wegen de heerlykheid zyner Majeileit, wanneer hy zich opmaaken zal omde aarde
en

,

,

gcweldelyk te verfchrikken.
Ephezen V: 5.
Want ditweetgy,dat geen hoercerder,ofonreine,
of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenifle en
heeft in hetKoninchryke Chrifti en Gods.
Df.

MIDDEN
D
De

en

EINDE.

Pop.

E

Poppendienfl

aan

hout

en

(teen

Is by de Ouden heel gcmeen.

Het

Poppetje aan't Kind

gegeeven,

Is, onder die onnoos'le hand,
Als by de Ouden 'c waare leeven;

Men lacht om \ kinderlyk verltand:
Maar doch, helaas! wat ziet m'er veelen,
Die Oud zyn. met de Poppen fpeelen,

£

3

Spreu■■

>s MENSCHEN

BEGIN,

Spreuken Is 20—23.

DeopperfleWyshcidroeptoverluid daar.buitcn;
verheft haare fterame op de llraaten.

zy

Zy roept in 't voorlte der woelingen;aan de deuren
derpoorten fpreektzy haarredenen in der Had.

Gy flechten, hoe large zult gy de fiechtigheid been de fpotters voorzich defpotterye be-

minnen?

dezotten weetenfchaphaaten?
Ziet ik zal mynen
geelt ulieden overvloediglyk uitftorten 5 ik zal my¬

geerenP

en

Keerec u tot myne bertraffinge:

ne

woorden

u

bekend maaken.

Jesaia III: 18—24.
Ten zelven dage zal de Heere wechneemcn den
fieraad der kouifebanden, en de netkens, en de
maankens.

Deriekdooskens, cndekleineketenkens, ende
glinfterende kleedingen.
De hoofdkrooningc, en de armverfierfelen, en
de bindfelen, en de reukballekens, en de oorringen,
De ringen, en de voorhoofdfierfelen.
De wiffelkleederen, en de mantclkens, en de
hoedekens, en de buidels.

Defpiegels en defynelinnen dekfels,cndehulledoeken , en de fluijers.
En 'tzal gefchieden, dat 'er, voor fpecerye, Itank
zal zyn , en lofligheid voor eenen gordel, en kaalheid in plaatfe van hairvlechten, en omgordingc
ecnes zaks in plaatfe van eenen wyden rok: en verbrandinge in plaatfe van fchoonheid.
JIet

,

MIDDEN en EINDE.
Het

53

Poppengoed.

Wereld, voor't gcmoed?
Kinderachtig Poppengoed.

Wat is de

Als

Kind,

Het Poppengoed, voor \ jonge
Waar in het Meisje vreugde vind,
[s ook een Spiegel voor de
Dat zy het toebetrouwde

bejaavd verltand
Poppengoed niet op en houden#

Van't Edele

Met

Ouden;
Pand

F 4
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J

Bekeertu

tot

esai a

XXXI: <5, 7.

[hem, van] den welken de kindercn

Ifraels diepe afgewceken zyn.
Wantte dien dage zullen zy verwerpcn een iedcr
zyne zilvere afgoden, welkeuwe handen [ter] zon»
de gemaakt hadden.

Ezechiel VIIi 17—19,
Alle handen zullen flap worden; en alle kniihi zuk
len heenen vlieten [als] water,
Ookzullen zy zakken aangorden,
grouwen zal zo
bedekken, en over alle aangezichten zal (chaamte
wezen, en op alle haare hoofden kaalheid.

Zy zullen haarzilverop deftraatenwerpen,

haargoudzaltotonreinigheidzyn; haarzilver,
haar

en
en

goud en zal haar niet konnen uithelpen ten dage
verbolgenheid des HEEREN: haare zicle en
zullen zy met verzadigen, en haare ingewanden en
zullen zy niet vullen: want het zal den aanftoot haa*
der

rer

ongerechtigheid

zyn,

Romeinen XIIs

1, 2,

Ikbiddeudan, broeders, doordeontfermingen
'Gods, datgyuwelichaamenflelt tot een leevende,
heilige [en] Gode welbehaaglyke offerhande, [welke is] uwen redelyken Godsdienft.
Ende en word dczer wereld niet gelykvormig,
maar word veranderd door de
vernieuwinge uwes
gemopds, op dat gy moogt beproeven welke de
goede en welbehaagende en volmaakte -wille Gods
zy.

De

MIDDEN
De
Weed wyzer

Pat fpel in

en

EINDE.

55

Bikkel.

als't

onweetend Kind,

doode beenen vind.

Bikkel, uit het Schaapen been,
frnyt de groote flechts daar heen;
Maar by de kieine heeft hy waarde :
De

Die

Zo raapt

het kieine Kinds

verftand

Verworpen goed ait Wyzer hand,
De fnoode Dingen van der aarde.
't

E.s

Mat.
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Mattheus XVI: 26, 27.

Watbaateteenmenfche, zoohydegeheele

wereldgewint, enlydfchadezynerziele? Of
zal een menfche geeven,tot
loffinge van zy¬
ne

wat

ziele ?

WantdeZoonedesmenfchen zal komen in
de heerlykheid zyns Vaders met
zyne Engelen,
en als dan zal
hy een iegelyk vergelden na zyn
doen.
Jakob us I:
Een dobbelhertig man

8—11*

[is] ongeftadigin a lie

zyne wegen.
Maar de broeder, die
nedrig is, roeme in zy-.
nehoogheid:
En de ryke in zyne
vernederinge: wanthy
zal als een bloeme des gras
voorbygaan.
Want de Zonne is opgegaan met de hitte, en
heeft het gras dorre gemaakt, en
Zyn bloeme is
afgevallen, en defchoone gedaantehaares aanfchyns is vergaan: alzoo zal 00k de ryke in zyne

wegen

verwelkeren.

En Vers

en

2r.

Daarom, afgelegt hebbendeallevuiligheid
overvloed

van

boosheid, ontfangt met

zachtmoedigheid het woord, dat in [u] geplant

word, 't welk uwe zielen kan zalig maaken.

De

MIDDEN
D

e

K

en

EINDE.

l a a u

w.

De dooden zyn in quaad of goed,
Die leeven fpcelen met haar goed,

De Klaauw

van d'Os of van het
Zwyn
Laat zich het Kind ook waardig zyn;
Maar krygt het zyn bejaarde zinnen,
Zo is die Schat by hem veracht;
,

Gelyk de Vroome Menfch belacht
hy, voor dezen, kon beminnen.

'c Geen

Psalm

58
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BEGIN,

Psalm XI: 4, 5.

De HEERE is in het paleis

des

HKEREN

troon

is in

zyner heijigheid,
den hemel;
zyne

oogen aanfchouwen,
menfchen kinderen. zyneoogenledenproevende
De HEERE
proefc den rechtveerdigen, maar
den
godloozen, en dien, die geweld lief heeft, haat
zyne ziele.

En Psalm XXVI: 2.
Proeft my,
HEERE, en verzoekt my; toeft
myne nieren, en myn herte.
En Psalm XXXIII:
13—15.
De HEERE fchouwt uit
den Hemel, en ziet
alle menfchen kinderen:

Hy ziet uit van zyne vafle woonplaatfe,
op alle
jnwoonders der aarde:
re

Hy formeert haarer aller herte; hy let
op alle haa«
werken.
En Psalm XCIV:
8—II.

Aanmerktgy onvemufrigenonder den volke; en
dwaazen, wanneer zult gyverltandig worden ?
Zoudediedeooreplant,
niethooren? zoude die
de
gy

oogen formeert, niet aanfchouwen?
Zoudedie de Heidenen
tuchtigt, niet ftraffen?
Hv die den menfche
weetenfchap
leert?
De HEERE weet de
gedachten des menfchen ,
dat ze

ydelheid

De oogen

zyn.

Spreuken XV: 3.

desHEEREN zyn in alleplaatfc , been de goeden.
En Kapittel XVII:
3.
De fmehkroes is voor het
't goud: maar de HEERE zilver, en de oven voor
proeft de herten.
fchouwende de quaaden

Het

MIDDEN
Het Kind

en

EINDE.

&

gewaarschouwd.

Oog en Ooren heeft gemaakt;
Denkt, dathyhoort, en dat hy waakt.

Die

j£,

f

St

Het Kind

en moet

het riiet vergeeten %

Dat alles, wat van hem gefchied ,
Schoon zyne Oud'ren dac niec weeten,
Dat onze Lieve Heer dat ziet;
Die 'c al kan zien, en al kan hoorefl,
Van alien die 'er zyn gebooren.
2

Ko.
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BEGIN,

Koningen VI: 15—17.

2

De dienaar des
enginguit,
pecrden' en

mans

Gods

ftondzeervroegop,

en ziet, een heir omringdedeftad met
wagenen : doe zeide zyn jongen tot

hem; Ach, mynheere! hoezullen wydoen ?
En hy zeide; Vreeft
niec; want die byons zyn,
zyn mcer, dan die by hen zyn.
En Eliza bad, en zeide;
HEERE, opent doch

dathyzie: ende HEEREopendede
oogendesjongens , dathyzag; enziet,debergwas
vol vuurige peerden en
wagenen rondom Eliza.
zyneoogen

,

Mattheus XVIII:

10.

Ziet toe dat gy niet een van dcze
kleinen en veracht: wantikzegge ulieden, dathaare
Engelen in
de Hemelen altydzien het
aangezicht mynsVaders,
die in de Hemelen is.

H andelingen XII:
15.
En zy zeiden tothaar,
Gy
raall. Dochzyblecf
daar fterk by, dat het alzoowas. En
zy zeiden,
Het is zyn En gel.

Kolossenzen III:

Gy Kinderen

alles:

want

zyt

20.

[uwe] Ouderen gehoorzaam in

dat is den Heere

welbehaageJyk.

Hebreen II: 13, 14.
En wederom , Ik zal
myn betrouwen op hem fteh
len. En wederom, Ziet
daar, ik ende kinderen die

God gegeeven heeft.
"Overmits dan de kinderen des vleefchs en

my

blocds

deelachtig zyn, zoo is hyookdesgeiyksderzelver
declachtig geworden, op dathy door den dood te
niet
doen zoude den genen die

hadde, dat is, den Duivel.

'tgewelddes doods

Het

MIDDEN
IIet Kind

en

(St

EINDE.

moet geiioorzaam

zyn.

Gelyk gczelt zich by gelyk;
Deugd lokt de Vreugd van 'c Hemelryk,

Die der Engelen Gezel wil wezcn,
Moct onzen Lieven Heere vreezen,
En leeven in gehoorzaamlieid;
Geen Ondeugd leeren op de ltraaten,
Maar alles doen en alles laaten,
Wat Vader en wat Moeder zeid.

6z
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Job V:

BEGIN,

17—21.

iZiet,
gelukzalig is de Mcnfche, den welken God
draft: daarom

verwerptde kaftydingedes Almach-

tigen niet.

Want hy doet fmerte aan, en

hy verbind; hy door-

wond, en zyne banden heelen.
Inzesbenauwdhedenzal hyu verlodcn: en in dc
zevende zal u het quaad niet aanroeren.
In den honger zal hy u verloflen van den dood: en
in den oorloge van het geweld des zweerds.
Tegen den geefiel der tonge zult gy verborgcn
wezen: en
gy en zult niet vreezen van de verwoes*

tinge, als

zy

komt.
JesaiA XXVI:

16.

HEERE, in benaauwdheid hebben zy u bezocht: zy hebben [haar] itille
gebed uitgeftort, als
uwe tuchtinge over hen was.
Mattheus XI: 28—30.
Komt herwaarts tot my alle die vermoeid en belaft
zyt, en ik zal u rude geeven s
'Neemt myn jok op u, en leert van my, dat ik

zachtmoedig ben

en nedrigvan herten :
rude vinden voor uwe zielem
Want myn jok is zacht, en myn lad

engyzult
is licht,

Jakobus I: 12.
Zaligisdeman dieverzoekinge verdraagt: want
als hy beproefd zal geweed zy n, zoo zal hy de kroo*
ne des levens ontfangen, welke de Heerc belooft

heeft den genen die "hem lief hebben.
En Kapittel V: 7, 8.
Zoo zyt dan lankmoedig,broeders,tot de toekomfte des Heerem Ziet, de landman vcrwachtde kos-

telyke vrucht des lands, lankmocdigzyndeoverdetot dat het den vroegen en fpaden regen zal
hebben ontfangen.
Weed gy 00k lankmoedig, verderkt uwe hertr n:
want de toekomde des Heeren
genaakt.
I)e
zelve,

MIDDEN
D

e

H

en

EINDE.

/

63

o e p e l.

Dryft deeds u zelf ten goede aan,
Zo'zult gy deugd en vreugd begaam

Als*t

Hoepelrje met wierd gedreeven,

Dan zou zyn loop zich haait begeeven:
Zo moec het menfch'lyk leven voort,
Van kinds af, in zyn oude dagen,
Met minder en met meerder flagen,
Indien 'c zal komen daar het hoort.
G
Psalm

'« MENSCHEN BEGIN,

<54

Psalm Ills 6.

Iklagnederenfliep:
Ik ontwaakte,
HEERE onderfteunde

want

de

my.

En Psalm IV; 9.

Ik zal in vrede t'zamen

nederliggen en flaa-

pen; want gy, o HEERE,
doen zeker woonen.

alleen, zult

my

En Psalm XCI: i—6.

Dieinde

fchuilplaatfe des Allerhoogften is
die zal vernachten in de fchaduwe des
Almachtigen.
Ik zal tot den HEERE zeggen; Mynetoevlugt, en myne burcht: myn God op welken
gezeten,

ik

vertrouwe.

hy zal u redden van den ftrik des vogelvangers: van de zeer verderfelyke peftiWant

lentie.

Hy zal u dekken met zyne vlerken, en onder
zyne vleugelen zult gy betrouwen: zyne waerheid is een rondafle en beukelaar.

Gy en zult niet vreezen voor den fchrikdes
nachts: voor den py 1 die des daags vliegt :
Voor de peftilentie die in de donkerheid
wandelt: voor't verderf dat op den middag
verwoeflet.
En Psalm CXXI; 4.

Ziet, de Bewaarder Ifraels en zal niet fluimeren

noch

flaapen.
Het

MIDDEN
Het Kind

EN

EINDE.

gaat na

Bed.

Doet niet uw eigen zin of luft,
Zo blyfc uw here altyd gerult.

AIs't Kindje vroom en fchiklyk is,
En niet en fpeelc met (toute knaapen %
Zo mag het in de duilternis,

Na zyn gebed, gerufl: gaan flaapen;

Wantwie,by Jeugd,de Deugd betracht,

Die heeft de Engelen tot wachc.
G

2

Spreu-
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BEGIN,

Spreuken XIII: 7, 8.

D
met

is een die zich zelven ryk maakt,en met
alien en [heeft: en] een die zich zelven

aar

arm

maakt,

en

[heeft] veel goed.

Het rantfoen van ieders ziele is zyn rykdom:
maar de arme en hoort de
fcheldinge niet.
Mattheus VI: 19—21.

Vergadert u geen Schatten op der aarde,
daar ze de motteenroeftverderft, endaarde
dieven doorgraven en fteelen.
Maar vergadert u Schatten in den Hemel,
daar ze noch motte noch roefl en verderft, en
daar de dieven niet en doorgraaven, noch en
fleelen.
Want waar uvve Schat is, daarzal00kuw*
herte zyn.
1

Timotheus VI: 17—19.

Den

ryken in deze tegenwoordige wereld
niet hoogmoedig en zyn, noch
[haare] hoope en ftellenopdeongeltadigheid
des rykdoms, maar op den levenden God, die
ons alle dingen rykelyk verleent omte
geniebeveelt dat zy

ten:

Dat zy weldaadig zyn, ryken worden in goede werken, geerne mededeelende zyn, [en]
gemeenzaam:
Leggende haar zelven weg, tot eenen fchat,
een goed fondament
tegen het toekomender op
dat zy het eeuwige leven verkrygen mogen.
.De

Het Knikkertje is't Knaapjes Schat,
Alsofhet Goud en Zilver had:
De Schat der kinderlyke ouden,
Die van't verhevener Gemoed,
Met zynen Zak van geld en goed,

Voor onaerjaarig word gehouden.
G 3

Jon
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Job XVII: 7—11.

De treden zyner macht zullen benaauwet
Want

worden,

met

en

wor-

raad zal hem nederwerpen.

den: en zyn

zyne voeten

zalhyin'tnetgeworpen

zal in het warregaren wandelen.

De ftrik zal

[hem] by de

verzenen vatten:

de

flruikroover Zal hem overweldigen.
Zyn touw isindeaardeverborgen: enzynevalle
op het pad.
De beroeringen zullen hem rondom verfchrikken;
en hem verftrooijen op zyne voeten.
Spreuken V: 22, 23.
Den

godloozen zpllen

zyne

ongerechtigheden

debanden zyner zonde zal hyvalt
gehouden worden.
Hy zal fterven, omdathyzondertuchtgeweeft
is ; en in de grootheid zyner dwaasheid zal hy vervangen; en met

dwaalen.

En Kapittel XIV: 27.
des HEEREN is een fpringader des
levens, om af te wyken van de Itrikken des doods.

De

vreeze

1

Timotheus

VI: 9—ir.

Doch die ryk

wilier, worden, vallen in verzoekin[in] denflrik, en [in] veeledwaazeen ichadclyke begeerlykheden, welke de menfchen doen
verzinken in 'verderf en ondergang.
Want de geldgierigheid is.een wortel van alle
quaad,tot welke fommigen,lufi: hebbende, zyn afgedwaaldvan 'tgeloove, en hebben haar zelven met
ge en

veele fmerten doorlleeken.
Maar gy, o menfche Gods,

vlied deze dingen : en
jaagt na gerechtigheid, godzaligheid, geloove , liefdea lydzaamheid, zachtmoedigheid.
Het

MIDDEN

en

Het Kind loopt

EIND-E;

69

door't Touw.

Menig ftelt zyn weg gevaarlyk aan,
hy met veiligheid koft gaan.

Die

a

a

Het Knaapje, dat door't Lyntje
Stelt zich gevaarlyk om te vallen:
Maar wie zyn oud verltand
Om met het Kinderfpel te raallen,

loopt,

verkoopt,

En

flingert alles om

Stelt zich

zich heen,

gevaarlyk op de been.
G 4
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7o

J

e sai a

LV: i—3.

O

alle gy dorlligen, komt tot de
wateren, en
gy die geen geld en hebt, komt koopt en
eetet;

ja komt koopt zonder geld, en zonder prys,wyn
en

melk.
Waarom weegtgylieden geld uitvoor't
ge¬

dat geen brood en is, en uwen arbeid voor
'c
gene dat niet verzadigen en kan? Hooret aandachtelyk na my, en eetet hetgoede, enlaat
uweziele in vettigheid haar verluften.
ne

Neigtuw'oore,

uwe

en

ziele zal leeven:

komt tot my, hoort,
want

ik zal

en

met u een eeu-

wigverbond maaken, [enugeeven] degewiffe
weldadigheden Davids.
Jeremia IV:

22.

Zekerlyk, myn volk is dwaas, my en kennen

zy niet; 't zyn zotte
niet verftandig:

kinderen, ende en zyn
quaad te doen,

wys zyn ze om

goed

te doen en weeten ze niet.
Timotheus VI: 10—12.
Want de geldgierigheid is een wortel van al-

maar

1

Jeqnaad, totwelkefommigen,lull hebbende,
zyn afgedwaald van't geloove, en hebben haar
zelven met veele fmerten doorfteeken.
Maar gy, o menfcheGods, vlieddezedingen:

enjaagtnagerechtigheid, godzaligheid,

geloove,liefde,lydzaamheid,zachtmoedigheid.

Stryd den goeden ftryd des geloofs, grypt na
eeuwige leven, tot het welke gy 00k geroepenzyt, en de goedebelydeniflebeleedenhebt
voor veele getuigen.
De
het

MIDDEN
D
Wat zyn

e

en

K

EINDE. '

o

'er Kooten op

Schoon niet uit de

o

7*

t.

der aard',

Ofle-voec vergaard.

>

rys,fjj
flr'tft

Het Kootje, daar d& Os op gins;,
Is voor de ICnaap een waardig ding,
Maar by den Man al lang vergeeten:
Veel dingen uit de fnoode aard',

Zyn
Maar

voor

van

de

de oude kind'ren waard,

wysheid

weg
G J "

gefmeeten.
Le-
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Levitikus XI: 3—7.

jAul watonderde beeften de klaauwe verdeelt; en
de klove der klaauwen in tweeen klieft
[en]
kaauwt: datzult gy eeten.
Dezen nochtans en zultgyniet eeten van
nen

die

her¬

dege-

[alleen] herkaauwen, of de klaauwen [al-

leen] verdeelen: den Kernel, want hy wel herkaauwt, maar de klaauwe niet en verdeelt: die zal
u

onrein zyn.

EnhetKonynke,

want dat wel herkaauwt, maar

de klaauwe niet en verdeelt: dat zal u onrein
zyn.
En den Haaze, want hy wel herkaauwt, maar de
klaauwe niet en verdeelt: die zal onrein zyn.
Ook het Zwyn, want dat de klaauwe wel verdeelt
en de klove der klaauwen in tweeen
klieft, maar het

gekaauwde niet en herkaauwt: dat zal u onrein

zyn.

Mattheus XII: 35, 36.
De

goedemenfchebrengtgoededingen voortuit

dengoedenfchatdesherten, en de booze menfche
brengt booze dingen voort uit den boozenfchat.
Maarik zeggeu,datvan elkydel woord, hetwelk
demenfchenzullengefproken hebben, zy van het
zelve zullen rekenfchap geeven in den dage des oordcels.

Kolossenzen III: i9 2.
Indicn gy dan met Chriftus opgewekt zyt, zoo
zoekt de dingen die boven zyn, daar Chriltus iszittende aan de rechter.[hand] Gods:
Bedenkt de diDgen die boven zyn, niet die op de

aarde zyn.

De

\

\

MIDDEN
De

en

EINDE.

Ossekies.

Hebe

overweeging in uw hert,
Op dat hec grove fynder werd'.

De Kies, die in fret Kaak-bccn zat,
Herkaauwde wac hec Koetje at,
Die is een Spel voor hooger zinnen:
Wat was't herkaauwen nut en goed
Van alles wat de menfeh hier doec
Om't rechte voedfel t'overwinnen.

YMENSCHEN BEGIN,

74-

Job XX:

4—9.

Weetgydit? vanaltoosaf,

van

rnenfche op de wereld
gezec heeft.
Dat het gejuich

is,

en

blik?

dat[God] den

dergodloozen vannabygeweell
devreugde des huichelaarsvooreenoogen-

Wanneer zyne hoogheid tot den
Hemeltoeopklomme: en zyn hoofd tot aan de vvolkcn
raakte:
Zal

hy,gelyk zyn drek,in eeuwigheid vergaan: die

hcmgezienhadden,

zullen zcggen,

Waarishy?

Hy zal wechvliegen als een droom, dat men hem
nietvindenenzal: enhy zal verjaagd
worden, als
een

gezichte des nachts.
De ooge die hem zag, en zal het n iet
meer doen
en zyne plaatfe en zal hem niet
meer aanfchouwen.
Spreuken XVI: 5.
Al die hoog is van herte, is den HEERE
een

grouwel: hand
zyn.

aan

hand,

en

hy zal niet onfchuldig

En Vers 8^
Beter is e'en weinig met
gerechtigheid,
veelheid der inkomften zonder
recht.
En Vers 18, 19.

dan de

Hovaardigheidis voorde verbreekinge; en hoog¬

heid des geeftes voor den val.
Het is beter nedrig van geelte te

zyn met

de zacht-

moedigen; dan roof tedeelen met de hovaardigen.
J esA 1 A II: 11, 12.
De hooge oogen der menfchen zullen vernederd
worden, en de hoogheid dermannenzal nedcrgeboogen worden, en de HEERE alleen zal in dien

dage verhevcn zyn.
Want de dag des HEEREN der heirfcharen zal
zyn tegen alien hovaardigen, en hoogen, en tegen
alien verhevenen, op dat
hy vernederd worde.
De

MIDDEN

en

EINDE.

De.Vlieger.
Houd gy de Vlieg by 'c lyntje vaft.
Gy maakt u zelf onnuttc lait.

Gelyk de Vlieger in de lucftr
Vermaakt de kinderlyke zuchcr

Zo hebben alle klein-verftanden,
De wind«vang aller idelheid,
Die als papier verfcheurt. en flyt,
Met gvooten iver onder handen.

Mat*

76
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13

oe zeide
Jezus tot zyne Difcipelen, Zoo iemand achter my wil komen, dieverloochene
hem zelven,en neeme zyn kruis op,en
volge my.
Want zoo wie zyn leven zal willen
behouden,
die zal't zelve verliezen: maar zoo wie
zyn le¬
ven verliezen zal,
ommynentwille, diezal't

zelve vinden.

Romeinen VIII:

12—14.

Zoo dan, Broeders, wy zyn fchuldenaars niet
den vleefche, om na den vleefche te leven.

Wantindiengy na den vleefche leeft, zoo
fterven: maar indien gy door den Geelt
werkingen des lichaams doodet, zoo zultgy

zult gy
de

leven.
Want

zoo

veelen als 'er door den Geeft Gods

geleidet worden, die

zyn

Jakobus I:

kinderen Gods.
2—4.

Acht het voorgroote vreugde, myne broe¬
ders , wanneer gy in veelerlei verzoekingen
valt:
Weetende dat debeproevingeuwesgeloofs

lydzaamheid werkt.
Doch de lydzaamheid hebbe eenvolmaakt
werk, op dat gy moogt volmaakt zyn en geheel
oprecht, in geen ding gebrekkelyk.

De

MIDDEN en EINDE.
De
Men flaat niet

77

Dryftol.
om

hem dood

te

JMaar houd daar me£ het leven

flaao,
aam

De Dryftol, door de zweep gedreeven,
Word onderhouden by zyn leven:
Zo 00k, het menfchelyke hert,
Door naarftigheid van veele flagen,
Die dryven tot Gods welbehagen,

Op dat het niet als dood en werd!

Spreu*

VMENSCHEN BEGIN,
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Spreuken III: i—3.

IVlynzoon,

en vergeetrnyne wetniet: madr uw
herte bewaare myne geboden.
Want lankheid van dagen, en jaaren van
leven,
en vrede zullen zy u vermeerderen :
Dat de goedertierenheid, en de trouwe u niet en

vevlaaten; bindze aan uwen hals, fchryft ze op de ta-

fel

herten,
En Kapittel VI: 20—23.
Myn zoon, bewaart hetgeboduwesvaders; en
verlaat de wet uwer moeder niet.
Bindze fteeds aan uw herte: hechtze aan uwen
halze.
uwes

Alsgy wandelt, zaldatugeleiden; alsgy nederligt, zal het over u de wacht houden; als gy wakker
■word, zal het zelve [met] u fpreeken.
Wanthetgebodiseen iampe; en deWet is een

licht: en
levens.

debeitraffingendertuchtzynde weg des

Mattheus VII: 24—27.
Een iegelyk dan,die deze myne woorden hoort en
dezelve doet, dien zal ik vergelyken byeenvoor-

zichtig man, die zyn huis op een fteenrotfe gebouwt
heeft.
En daar is een flagregen nedergevallen, en de waterftroomen zyn gekomen,en de winden hebben gewaait,

en zyn tegen het zelve huis aangevallen, en
het en is niet gevallen, want het was op de lteenrotfe

gegrond.

En een iegelyk, die deze myne woorden hoort en
dezelve niet en doet, die zal by eenen dwaajten man
vergeleeken worden , die zyn huis op het zand gebouwd heeft.
En de

flagregen is nedergevalleij,

en

de water-

flroomen zyn gekomen, en de winden hebben
gewaait, en zyn tegen het zelve huis aangeflagen, en
het is gevallen, en zyn val was groot.
De

MIDDEN
DE

en

EINDE.

Werptol.

Het Hert, bewonden in den band,
Komt tot een levendigen ttand*

Dc Werptol, met een

Snoeromwonden

En weggefmeeten uit de hand,
Word als een leevend ding bevonden >
Tot vreugd van't kinderlyk verftand:
Zo moet Gods band het hert omgcevcn ,

Dan zal het namaals
Ii

eeuwig leeven.

Exo<
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go

Exodus II: 23—-25.

I let gefchiedde na veele dezer dagen

,

als de Ko-

ning van Egypten geftorven was,dat de kinderen Is¬

raels zuchteden en ichreeuwden over den dienlt: en
haar gekryt over haaren dienlt quatn op tot God.
En God hoorde haargekerm,en God gedachtaan
zyn verbond met Abraham,met Izaak en met Jakob.
En God zag de kinderen Ilraels aan, en God kende [haar.]
Psalm XXXVIII:

Heere,
zuchten is

voor u
voor u

10,

is alle myne begeerte; en myn
niet

verborgen.

En Psalm LXXVIII: y<5, 57.

Maar zy verzochten en verbitterden God den AIlerhooglten; en onderhielden zyne getuigeniflen

niet.

Ep zy vveeken te rugge, en handelden trouwlooslyk, gelyk haare vaders: zy zyn omgekeerd als een
bedipegelyke booge.

Jrhemia IX: 3.
En zy

fpannen haare tonge, [als] haaren booge,
[tot] leugen;zy worden geweldigin den Iande,doch
niet tot waarheid: want zy gaan voort van boosheid
tot boosheid, maar my en kennen zy niet, fpreekt de
HEERE.
Mattheus XVI: 26.
Want watbaateteen menfche, zohydegeheele
wereld gewint, en lyd fchadezyner ziele ? Ofwat
zal een menfche geeven totloflinge van zyne ziele.

De

MIDDEN
D

E

B

en
O

EINDE,
O

U

G.

Schietnietin't wild; maardoelt op'twit
Daar eeuwig voordeel achter zit*

Elk rekt

fals *t Kind)zyn fpanning uit,

En fchiet na'tgeen, dat niet beduidj
Maar and'ren, die wac meer beoogen ,
Die fchieten (om een groote vruche)
Na God, mec eene fcherpe zuchc*

Van haar gefpannen Herte-Boogen.
H 2
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Si

BEGIN,

Jesaia XXIX: 13, 14.

De Heere heeft

gezeid, Daarom dat dit voile
[toe my] nadert met zynen monde, en zy my met
haare lippen eeren, doch haar herte verrevan my

my[vreezen],

doenten haarvreeze, [daarmedezy]
menfehen geboden zyn die haar geleerd zyn:
Daarom , ziet,ikzal voorts wonderlyk handclen

metditvolk; wonderlyk en wonderbaarlyk
de

wysheid

zyner wyzen

: want

zal vergaan, enhetver-

Itand zyner verftandigen zal

zich verbergen.

Jeremi a VII: 3, 4.
Zoo zeidde HEERE derheirfcharen de God Israels;Maaket uwe wegen en uwe handelingen goed:
zoo zal iku-lieden docn woonen in deze plaatfe.
En vertrouwet u niet op valfche woorden zeggende: Des HEEREN Tempcl, des HEEREN
Tcmpclj des HEEREN Tern pel, zyn deze.
,

1

Timotheus VI: 20, 21.

Timothee,bewaarthet pand, [u] toebetrouwd,
afkeer hebbende van het ongodlyk ydel roepen, en van de tegenRellingen der valfchelyk genaamde weetenlchap:
Dewelkefommige voorgeevende,zyn van het gelooveafgeweeken. Degenadezy mctu. Amen.
O

eenen

J a k on us I: 26, 27.
Indieniemantonderudunktdat hy Godsdienflig
en zyn tonge niet in toom en houd, maarzyn her¬
te verleid, dezes Godsdienlt is ydel.

is,

De zuivere en onbevlekte Godsdienfl: voor God
den Vader is deze, Weezcn en Weduwen bezoeken in haare verdrukkinge, [en] hemzelven onbei'met bewaaren van de wereld.

en

De

MIDDEN
D

E

Eenklaater

Z

EN
W

EINDE.
E

E

P.

,diezyn vruchten heeft,

Verwint veel klannen. dat niet eeeft.

Hyklaptwel, datmen'tluftighoort,

Doch dryft daar niec met al mee voort:
Zo is ook veeler Ouden leven ,
Met veel geklaater, en getier;
En Vlees en Bloed, dat logge Dier,

Word niet ten Hemel aangedreeven.
H 3
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i

Samuel XVII: 37,

Voorder zeide David, de HEERE, die my van
de hand des leeuws gereddetheeft,en uitde hand
des beyrs, die zal my redden uit de hand dezes Phili-

flyns: doe zeide Saul tot David, Gaat heenen, en de
HEERE zy met u.

Romeinen XII: 21,
En word van't kwaad niet overwonnen, maar
overwint't kwaad door't goed.
1 Korinthen IX:
25—27,
Een iegelyk, die [om prys] ftryd, onthoud hem
in alles. Deze dan [doen] wel fdit] opdatzy een

verderfelyke kroone zouden ontfangen,
een onverderfelyke.

maar wy

Ik loope dan "alzoo,nict als op het onzeker: ik
kampe alzoo, niet als de lucht flaande.
Maar ik bedwinge myn lichaam ,en brenge het tot
dienftbaarheid,opdatiknieteenigzins, daar ik andere gepredikthebbe, zelve verworpelyk en worde.
Jakob us IV: 7.
Zoo onderwerpt u dan Gode : wederltaat den

Duivel,

en

van u vlieden,
Petrus V: 8—11.

hy zal
1

Zyt nuchteren, [en] waakt: want uwe tegenpartye, de Duivel, gaat om als een briefchende leeuw,
zoekende wien hy zoude mogen verflinden.
Den welken wederftaat, vafu zynde in't geloove:
weetende dat het zelve lyden aan uw'
dat in de wereld is, volbragt word.

broederfchap,

DeGod

nu aller genade,dieonsgeroepenheeft
eeuwige heerlykheidinChrillusJezus, na
dat wy eenweinig[tyds] zullen geleeden hebben ,
dezelve volmaake, beveltige, verfterke [en] fon-

tot

zyne

deere u-lieden.
Hem zy de heerlykheid,endekrachtinalleeeu-

wigheid, Amen.
■1

De
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Slinger.

Hy flingert na de rechte maat,
Die met hec

goed hetquuadverflaat.

Das maakt de Steen een fnelle vlugt,
Doch treft niet anders als de lucht:
Zo doen veel Oaden, in haardagen:
Want zo men niet na Codes hert,
In zynemaat, een David werd,
Word Goliath 00k niet verflaagen.
H 4
Psalm
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Psalm XIX

:

BEGIN,

13—15.

Wie zoude de afdwaalingen verftaan ? reinigt
my van

de verborgene

[afdwaalingen.]

Houdtuwen knecht 00k

te rugge van
trotsheden,
laatze niet over my heerfchen; dan zal ik
oprecht
zyn, en rein van groote overtreedinge.
Laatderedenen myns monds, en deoverdenkinge myns herten welbehaagelyk zyn voor uw aangezichte;QHEERE, myn Rotsfteenen mynVerlosfer.
En Psalm LI: 19.
De offerhanden Gods
cen

gebroken

zyn cen

en

niet verachten.

gebroken geeft:

vcrflagen herte en zult gy, O God,

Joel II: 12, 13.
ook,fpreekt de HEERE; bekeert utot
my met uw gantlche herte: en dat, met vaften en met
geween en met rouw-klage.
En fcheurct uw herte,en niet uw
kleederen,en bekeeret u tot denHEERE uwen Godjwant
hy is gcnadig, enbarmhertig, langmoedig, en groot van goeNu dan
,

dertierenheid ,enberouwhebbendeover't
quaade,
Mattheus VI: 21,
Want waaruwen fchatis, daar zal ookuw'herte

zyn.
En Kapittel XII: 35.
De goede menfche brengt goede
dingen voort uit
den goeden fchat des herten, en de booze menfche
brengt booze dingen voort uit den boozcn fchat.
Lukas IV: 18,
De Geeft des Heeren
[is] op my, daarom heeft

hy

my gezalft: hy heeft my gezonden om den armen
het Evangelium te
verkondigen, om te geneezen
die gebroken
zyn van herten,
De

MIDDEN
D

E

en

K

O

87

EINDE.
L F.

Treft gy het ftuk dcs levens wcl,
Zoo wind gy't allergroodte'SpeU

Zo word de

Kloot, (na't Kindsbehaagen s)

'c oogmerk toe geilaagen;
Wysheid kolfc zyn eigen Herts
Op dat het 'uit geruftigheden,
Van't aardfe welzyn, hier beneden,
Van hier

na

Maar

JSTa't Hemels Doel gedreeven werd.
H 5

Psalm
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BEGIN,

Psalm I.

"Welgelukzalig
isde man,dienieten wandelt in
godloozen noch (taat
den
der

den raad der

,

op

weg

zondaaren, nochzit in het gedoeltederfpotteren.
Maar zyn luft is in des HEEREN Wet, en hy
ov rdenkt zyne Wet dag en nacht.
Want hy zal zyn als een boom, geplantaan waterbeeken, die zyne vrucht geeftin zynen tyd, en w 1kersbladnietafen valt: en alwat hy doet,zal wel
gelukken.
Alzooenzyn de godloozen nieta maar als het kaf,
dat de wind heenen dryft.
Daarom zullen de godloozen niet beftaan in't gerichte, noch de zondaars in de vergaderinge der
rechtvaardigen.
Wantde HEERE kentden weg der rechtvaardi¬
gen, maar de weg der godloozen zal vergaan.
Spreuken II: 10—15.
Als de'wysheid in uw herte zal gekomen zyn, en
de wetenfchap voor uwe ziele zal lieflyk zyn ;
Zoo zal de bedachtzaamheid over u de wacht
houden ; de verftandigheid zal u behoeden.
Om u te redden van den quaaden weg; van den

die verkeertheden fpreekt.
[Van de genen] die de paden der oprechtigheid
verlaaren; omtegaan in dewegen der duifternifle.
Die blyde zyn'in het kwaad doen; verheugen
man,

zich in de verkeertheden des kwaaden :
Der welker paden verkeerd zyn; en afwykende
in haare fpooren.
En Kapittel XII: 15.
De weg des dwaazen is rec'nt in zyne oogen: maar
die na raad hoort, is wys.
En Kapittel XVI: 17.

Debaanederoprechten is van het kwaad aftewy*
ken: hy behoed zyne ziele, die zynen weg bewaart.

De

MIDDEN

en

EINDE.
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De Hinkelbaan.

Hy's kreupel, die niet wel en leeft,
Scho.on dat hy bei zyn voeten heeft.

Het Kindje doet zich moeite aan,
Met fpeelen in de hinkelbaan;
Dat tydverdryf was niet van noode:
Die niets als aardfe dingen doet,
Die wandelt maar op eene voet,
Alseen onwetend Kind, voor Code.

Ge]ne-

Js MENSCHEN

90

Genesis III:

BEGIN,
19.

Jn het zweetuwes aanfchynszultgy brood ee-

dat gy tot de aapde wederkeert, dewyle
gydaaruit genomen zyt: wantgy zytftof, en
gy zult tot it of wederkeeren.
ten, tot

Spreuken XII:

11.

Die zyn

land bouwt, zal van brood verzadigd worden : maar die ydele [menfchen]
volgt, is verftandeloos.
:

En Kapittel XVI:

26.

De ziele des arbeidzaamenarbeid voorhem
zelven; want zyn mond buigt zich voorhem,

Joannes VI: 32—35.

Jezus dan zeide tot haar, Voorwaar, voorzegge ik u, Mozes en heeft u niet gegee-

waar

het brood uit den hemel; maar my n Vader
geeft u dat waare brood uit den hemel.
Want het brood Gods is hy die uit den He¬
mel nederdaalt, en die der wereld het leven
ven

geeft.
Zy zeiden dan tot hem, Heeregeeftonsaltyd dit brood.
En Jezus zeide tot haar, Ik ben't brood des
levens:dietot mykomt, en zalgeenzins hongeren, en die in my gelooft, en zal nimmermeer

dorften.

1

Werpt alle
hy zorgt

want

Petrus V: 7.
uwe

bekommernifle op hem,

voor u.

Het
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gaat op een

Zoekt gy een weg
De Zie! roept om
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Amracht.

voor's lichaams nood,
het Hemels brood.

Op dat het zich daar med erneere,

Om door de wereld heen te gaan:
Maar word het werk van deugd vergeeten,
Zo is. de tyd vergeefs verfleeten ,
En alle'ding om niet gedaan.

Jon
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Job XXVIII:

28-

'J-^

ot den menfche
heefthy gezeid;Zier,de vreeze
des Heeren is de
Wysheid :en van het quaade te wyken is hec verltand.

Spreuken IX:
De

heid,

vreeze

en

10.

des HEEREN is het

beginfel der wys-

de vveecenfchap der heiligen is verftand.
En

Kapittel XXVI:

12.

Hebt gy eenen man gezien,die
wys in zyne oogen
5s P van eenen zoc is meer
verwachtinge, dan van
hem.

Jesaia V:

2i.

Weedengeenen, die in haare
verltandig zyn.

haar zelven

oogen wys en

by

Jakobus III: 13—18.
Wie is wys en
verltandig onder
uit [zynen] goeden wandel

moedige wysheid.

u? die bewyze
zynewerkenin zacht-

Maar indien gy bitteren
nyd en twiftgierigheid
hebt in uw' herte, zoo en roemt ende en
liegt niet

tegen de waarheid.

Deze en is de wysheid niet die van boven afkomtt
is aardfch,
natuurlyk, duivelfch.
Want waar nyd en

maar

twiltgierigheid is, aldaaris
verwerringe en alien boozen handel.
Maar de wysheid, die van boven
is, die is ten eerften zuiver, daar na
vreedzaam, befcheiden, gezeggelyk, vol van barmhertigheid, en van goede vruchten, niet partydelykocrdeelende, en
ongcveinlh
Ende
gezaaid,

vruchtderrechtvaardigheid

word in vrede

voor de genen die vrede maaken.

Het

93

De keur'ge laat zyn kind Studeeren,
Op dat hy 'c Meefterfchap zou leeren;
Maar komt hy niet op 'c hoogfte School,
Daar deugd geleerd word in de Ziele,
Op dat hy Gods Geboden hiele,
Hy gaacmet al zyn Wysheid dool.

Spreu*
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Spreuken IV: 14—27.

K^.omt niet op het pad dergodloozen ;nocfi
en

treed niet op den weg der boozen.
Verwerptdien; en gaat'er niet door: wykt

"er van, en gaat voorby.
Want zy en flaapen niet, zoo ze geen kwaad
gedaan en hebben; en haare flaap word weg
genoomen, zoo ze niet [iemand] hebben doen

ftruikelen.

Want zy eeten
drinken wyn van

brood der godloosheid, en
enkel geweJd.
Maar het pad der rechtvaardigen is gelyk
eenfchynend licht; voortgaande en lichtende
tot den vollen dag toe.
De weg dergodloozen isalsdonkerheid; zy
en weeten niet waar over zy ftruikelen zullen.
Myn Zoone, merkt op myne woorden; neigt
uwe ooren tot myne redenen.
Laat ze niet wyken van uwe oogen; behoud
ze

in't midden

uwes

herten.

zyn't leven dengenen die ze vinden,en een medicy ne haaren geheelen vieefche.
Want zy

Behoed uw herte boven al dat te bewaaren is;
daar uit zyn de uitgangen des leevens.
Doet de verkeerdheid des monds van u weg,
en de verdraaidheid der lippen doet verre van u.
want

Laat uwe oogen recht uit zien, en uwe oogeleden zich recht voor u heenen houden.

Weegt den gang uwes voets, en laat alle uwe
wel gevefligd zyn.
Wykt niet ter rechter,of terflinker hand;

wegen

wend

uwen voet

af van't kwaade.

De
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Aankomeling.

Wat t'zaamen ftaat

en t'zaamen gaat,
Word dikmaals t'zaamen goed of quaad.

o

Knaapje wilt uw Hert bewaaren,

Wanneer gy komt tot meerder jaaren;
Wat Goed is, dat bederft by 'c Quaad;
Houd by gcen quaade Medgezellen,

Die loopen op den weg der Hellen,
Of anders aeelt gv van haar maat.
I

Ro-

's MENSCHEN BEGIN,

pS

Ro me1nen XII: i, 2.

Ik bidde

u

dan, broeders, door de ontfermin*

Gods, dat gy uwe lichaamen ftelc toteen
levende heilige , [en] Gode welbehagelyke
offerhande, [welke is] uwen redelyken Gods*

gen

,

dienft.
Ende

en word dezer wereld niet gelykformig, maar word veranderd door devernieuwinge uwes gemoeds, op dat gy moogt beproeven welke de goede, en welbehaagende,

en

volmaakte wille Gods zy.
Ephezen IV: 14.

Op dat wy niet meer kinderen en zouden
zyn, die als de vloed beweegt en omgevoerd
wordert met alle wind der leere, door de bedriegerye der menfchen, door argliftigheid
om liftelyk tot dwaalinge te brengem
1

Petrus I: 14—16.

Als gehoorzaame kinderen, en

word niet ge-

lykformig der begeerlykheden, die te voren
in

uwe

onweetenheid

waren.

Maargelykby,dieugeroepen heeft, heilig

is, [zoo] word 00k gy zel ve heilig in al [uwen]

wandel.
Daarom dat 'er gefchreven
want ik ben heilig.

is, Zyt heilig,
Het
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Volwassen.

Alleen de Deugdelyke Aard
Maakt van het kinclfchap recht

vvanneer nec runu nu is

bejaard.

voiwauen,

Mag hem geen Kinderfpel meer paflen,
Maai* wac den Man of Vrouw behoort.
Doch zo hy zich niet gaat begeeven ,
Om na den wille Gods te leeven,
Zo fpeelt hy met de Kind'ren voort.
1

2
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Psalm XXVII: 9—11.

erbergt
uwen

uw aangezicht niet voormy, enkcert
knechc niet af in toorne;gy zyt myn hulpe

geweelt,

en begeeft my niet,en verlaat ray niet,
O God myns heils.
Want myn vader en myne moeder hebben my
verlaaten: maar de HEERE zal my aanneemen.

HEERE, leert my uwen weg, en leid
pad, om myner verfpieders wille.

rcchte

my

in *c

Joannes I: 10—13.

Hy was in de wereld, en de wereld is door hem
gemaakt: en de wereld en heeft hem nietgekent.
Hy is gekomen tot het zyne, en de zyne en heb¬
ben hem nietaangenomen.
Maar zoo veele hem aangenomenhebben,dicn
heeft hymachtgegeven kinderen Godste worden,
[namelyk] die in zynen naame gelooven.
Welke niet uit den bloede, noch uit den wille des
vleefchs, noch uit den wille des mans, maar uit God
geboren zyn.

1 Petrus Is 17.
En indien gy tot eenen Vader aanroept den genen die zondWaanneemingedesperfoonsoordeelt

iegelyks werk, zo wandelt in vreeze den
tyd uwer mwooninge.
1 Joannes III: 1—3.
Ziet hoe groote liefde ons de Vader gegeeven
heeft, [namelyk] dat wy kinderen Gods genaamt
na eens

zouden worden. Daarom en kent
niet, om dat zy hem niet en kent.

ons

de wereld

Geliefde,nu zyn wvkinderen Gods,en hot en is
geopcnbaard wat wy zyn zullen. Maar wy
weeten, dat als [hy] zal geopcnbaard zyn, wy hem
zullen gelyk wezen : want wy zullen hem zien gelyk hy is.
En een iegelyk die deze hoopc op hem heeft,
die reinigt hem zelven gelyk hy rein is.
noch niet

Het

MIDDEN

en

Het Kind

Bejaard.

Hy komt, die komt;
God

vreezen

EINDE.

en gaat,

die gaat.

is de vaftc llaat.

Als't Kind nu komt tot zyne Jaarcn,
Zo laaten hem zyn' Oud'ren vaaren ,

■

Wyl dat de Dood die van haar fcheid:
Dies moeft men haaften,om,met vreezen,
By tyds een kind van God te wezen ,
Die niet en fterft in eeuwigheid.
I 3
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BEGIN,

Timotheus VI: 5—9.

erkeerde krakeelingen van menfchen, die
verdorven verftand hebben , en van de
waarheid beroofd zyn, meenendedatdeGod-

een

zaligheid een gewin zy. Wykt af van de zulke.
Doch de Godzaligheid is een groot gewin
met vergenoeginge:
Want wy en hebben niets in de wereid gebragt, het is openbaar dat wy 00k niet en kon-

iet daar uit draagen.
Maar als wy voedfel en dekfel hebben, wy
zullen daar mede vergenoegt zyn.
Doch die ryk willen worden, vallen in ver-

nen

zoekinge, en [in] den ftrik, en [in] veele d waaze en fchadelyke begeerlykheden, welke de
menfchen doen verzinken in verderf en on-

dergang.
1

Joannes II: 15—17.

En hebt de wereid niet lief, noch'tgenein
de wereid is: Zo iemand de wereid lief heeft,
de liefde des Vaders en is niet in hem.
Want al dat in de wereid is, [namelyk] de

begeerlykheid des vleefchs,en de begeerlyk-

heid der oogen, en de grootsheid des levens, en
is niet uit den Vader, maar is uit de wereid.
En de wereid gaat voorby, en haare be¬

geerlykheid : maar die den wille Gods doet,
blyft in der eeuwigheid.

De

MIDDEN

en

De Mensch

EINDE.

in

IOT

Stand.

Is't leven mocite en verdriet,
Wei hem die op een beter zier.

Wanneer de Menfch nu is gekomen
In llaat, waar in de werkzaamheid
Tot onderhoud word waargenomen,
Om voort te raaken door de tyd;
Wat vrucht zal al zyn moeite draagen?

Zo

hy niet doet naar Gods behaagen.
I 4
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BEGIN,

Psalm XXXIX: 5, <5.

Heere, maakt my bekent myn einde, en
welke de maate myner dagen zy; datik weete,
hoe vergankelyk ik zy.

Ziet,

gy hebt myne dagen een handbreed
myn leeftyd is als nietsvooru;imis een ieder menfche, [hoe] vaft
hy ftaat,

geftelt, en
mers

enkel

ydelheid

,

Sela!

Psalm XC:

io—12.

Aangaande de dagen onzer jaaren,daar in
feventig jaar : of zo wy zeer fterk zyn,
tachentig jaar: en't uitneemendfle van dien is
moeite en verdriet: want het word fnellykafgefneden, en wy vliegen daar heenen.
zyn

Wie kent de fterkte

uwes

toorns, en uwe

verbolgentheid na dat gy te vreezen zyt.
Leert [ons] alzoo onze dagen tellen
dat
wy een wys herte bekomen.
,

1

Petrds 1: 24, 25.

Want alle vleefch is als gras, en alle heer-

lykheid des menfchen is als een bloeme des
Het gras is verdorret, en zyn bloeme is
afgevallen.
Maar het woord des Heeren blyft in der eeugras.

wigheid: en dit is het woord dat onderuverkondigd is.
De

MIDDEN

en

EINDE.

De Mensch Sterft.
't Beginfel en het Einde quam.
Wei hem die't belle met zich nam.

De Menfch word van een Kindje groot,
Met moeite en bezwaarlykheden,
En op het laatlle komt de Dood,
Daar alles med word afgeiheeden;
Behalven wat de waarde Ziel
Door vreeze Gods in zich behiel.
I 5
SLOT-

S L O T Z A N G.

Gry waart een Kind,

en

wierd

Oude:

een

Wat hebt gy van uw loop behouden,
Om mee te nemen uit der
tyd?

Dewyl de dag vafl komt voor lianden,
Om weg te gaan uit deeze landen
Naar 't ver geweft der Eeuwigheid?
Wat

was uw

werken

In al dien fchoonen

en

tyd

vergaaren
van

jaaren?

O! hebt gy flechts aan de aardfe
Die lofle broffe beuzelingen,

dingen,

Dat

Poppegoed en Kinderfpel,
gelegd alle uw' gedachten,
Uw' tyd, en vlyt, en lichaams krachten,
En niet geftaan naar't hoogfte Wei,
Te koft

Zo gaat gy

Gelyk

gy

En ach!

naakt en ledig heenen,
eerfl hier zyt verfcheenen.

wat

zal het

met u wezen,

Wanneer gy, weder opgereezen ,
Zult voor het hoog gerichte ftaan
Om

Van

,

rekenfchap te geeven
winfte, met het pond gedreeven,

nette

Door

\

SLOTZANG.
Door

uwen

Heer

aan u

gedaan!

Dan word gy, jammerlyk gebonden,
Naar't Eeuwig duifter heen gezonden.
Maar

zalig

in die leven,
Van jeenen wyzer geeft gedreeven ,
Uw' plicht zorgvuldig hebt betragt,
En naarftiglyk met uw' talenten
Gearbeid

zo gy

om

Een' fchat

In

Jezus

En dus

een' wind:
van

oogen,

tot uwen

Dan ftaat

van

renten,

deugden, hoog geacht
te vergad'ren,
Heer

te

nad'ren!

zyne goedheid open;
Dan hebt gy van zyn' hand te hoopen,
Voor kleine moeite, grooten loon,
u

Voort kort verdriet,

een

lang verblyden,

Voor

tyd'lyk ongemak en flryden,
eeuwige onverwelkb're kroon.
O wys en zalig, wiens gedachten
Dit fleeds bevroeden, fteeds betrachten!
Een'

OP

DEN

OP

DAGERAAD.
o

Z^on! die

nu zo

Terwyl ik

my een

dikmaal zyt verreezen,

vreemdeling bevond,

In't zichtbaar

ryk van al \ gefchapen wezen
Dat gy ontdekt metieder Morgenftond.
Hoe zuchtmyn ziel met innerlyk verlangen,
In dezenachtvan'tduifler vleefch

Na't

Licht, daar gy uw

bloed,
Licht van hebt onten

fangen,
Waar inzich't Schoon des Hemels opendoet!
6

Morgenftond,
In

uwe

wanneer zuit gy verfchynen,

glans, met eeuw'ge vrede

Op dat de nacht der onrufl
En myne

en

ruft',

verdwyne
Ziel geniet, daar zy na heeft geluft.
eens

J: Luiken.

ZIEL-

ZIELZUCHT.
Ach!

Eenig Eeuwig Een,

Dat, zonder plaats en tyd,
Voor alles heen,
Dat

Eeuwig Wonder zyt.

Gy zyt rnyn Moeder daar ik Eeuwig jag;
Myn vonkjen, uit uw Eeuwigheid
Van lmis verdwaald in't wezen dezer tyd,
Zucht och!

en

Om

komen in haar

eens te

ach! metzyn

GemoedenMond
eerften grond.
J: Luiken.
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bediend.

krygt pap.
gedragen.
word gewaflen.

gewaarfchouwd.
59

—

35

39

gaat School. 41

vermaand. 45
Kind blaaft bellen. 49

77
F.

29

■■

—

Dryftol.

huilt.
bid.

moet

gehoorzaam

zyn.
gaat na

6r

touw.

69

bed. 65
loopt door liet

gaat op een Ambacht.
ftudeert.
93
is volwaffen. 97

bejaard.

Klaauw.
Knikker.
Kolf.
Koot.

99
57

67
87
7t

21

Lex-

BLADV

YZER.

L.

S.

Leiband.

11

Loopwagen.

13

Slinger.
Speelftoel.

M.

85
19

T.

Menfch in ftand. 101 Trommel.
fterfc.
103
V.

37

•

Molentje.

31

O.

Ofle Kies.

73

P.

Pop.
Poppegoed.

51
53

R.

Valhoed.

17

Vlieger.

73
W.

Werptol.
Wieg.

79
15

Z.

Zweep.

Roede.

83

43

ify den Drukker

dit Werkje
of te bekomen

van

zyn

mede gedrukt

beeldingen der Mcrkvjaardigfle GefchiedeniJJen van hetO. en N.
Te/}anient, in het Koper geetll door den Vermaarden en Kunftryken Jan Luiken , en met Nieuwe Leerzame Eefchryvingen
opgehelderd. In Royaal Folio. Koft —
—
/ig;_._
De Platen
die in dit Werk behooren
\vorden ook apart
verkogt, om in Bybels gezet te kunnen worden, voor /7: — : —.
,

,

Sfhriftuurlyk* Gefchiedeniffen

en

Gelyk'niJ/en

van

bet O.

en

Ar.

Verbond , vertoonende j?7 Konltige Fignren , verrykt met Bybelfche Verklaringen en Stichtelyke Vaarfen , door den zelfden
J. Luiken, in Quarto , met het Levcn van den Dichter. II.
Deelen , gr. pap. Koft
—
—
/i*: — —
Be-

Eefchouruing der "Waereld , beftaande in loo Kotiftige Figuren^
met Goddelyke
Spreuken en Stichtelvke Vaerfen , door den
meergemelden J. Luiken. In svo. Kolt.
—
fi:
—
Klaas Bruins Zededicbten, met
In svo. II. Deelen. Koften

Kunftplaten verrykt. DerdeDruk.
—

fi:

—

—

:

—

DeLuflplaats Soelen, in Dichtmaat uitgebreid door Klaas Bruin,
met
Hiftorifche Aantekeningen , Aanmerkingen en Printvcrbeeldingen. In svo. Koft
•—
—
— fist: —

Littergcfchenk

de Jengelingfchap , vervattende wyze Raadde Verkeering in de Waereld ; en inzonLeerling zich in den Dienft van zyn Meeftcr
te gedragen hebbe.
In 't Engelfch uirgegeven door een Oud
Lord Alajor der Stad Lenders , en nit die talp overgezet door
voor

gevingen omtrent
derheid hoe

ccn

Frans de Plaas. In svo. Koft.

Cefcbiedenis

—

/—;g:—-

—

den Reiziger naar't Hemelfcb Jeruzalem, verhy , na vcel zoekens , op den weg derwaarts
geraakte , benevens de Gevaren en Vertrooftingen , die hem
op de Reize ontmoetten ; waar in veele Gemocdsgevallen
Verftandig en Godvrugtig worden opgeloli. In 't Engelfch befchreven door den beroemden Heere S. Patrik
in zyn leven Dr. der H. Godgelcerdheid en
Kiftchop van Ely , cn nu
van

roonendc hoe

,

naar

den Zesden Druk in'r Nederduitfch vertaald

peren

Platen vexcierd. In

svo.

en

met

ko-

Twede Druk. Koft fz: —: —

Bejlieringen tot een Heilig Leven , by wyze van een Raad aan
een Vriend, als een zeernuttig Handboeksken voor alleDeugdlievende Chriftenen
in 't Engelfch gefchrevcn door den bo,

vengemelden Heere S. Fatrik > en
vertaald. Met koperen Tlaten. Koft

nu naar

den Dcrden Druk

—

/1:6: —

De Aandachtige Kriflen onderricht
Danken : of Gebedenhoek voor

hoe hy God zal Bidden en
Huisgezinnen en Uyzondere
Peifonen, in de mcefte voorvallen des Levens; door den meetgenrelden Heere S. Patrik', naar dcnZeftienden Druk uit het
Engelfch vertaald. In svo. Koft
—
—
—

De Vier Uiterften der

Menfchen, of Verftandigeen Gemocdelyke
Iiefchouwing van den Dood, hetOordeel, de Hcmel en de
Helle ; door den zeer Eerwaardigen Heere Thomas Green, laatft
Kiftchop van Ely. Uit het Engelfch vertaald en met XXV Toepaflelyke Gezangen vermeeidcid door Marten Schagen. In svo.
Koft f 1 : 6 : —

J, Locke over de Opvoeding der Kinderen , van nieuws uit het
Engelfch vertaald naar den Elfden Druk door P. A. Vervotr\
cn vermeerderd meteenige
Aanteekeningen en het Leven van
den Schryver. In svo. Koft
—
— '
fisiis —
,

,

—

