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Van het

JEZUS,

God-begeerende

ZIELEN-VUUR:
Zyhdf.

Bloempjes der Zalige Hoop , tot verheugelykheidder Wandelaars langsden
Weg , na Vreden-Ryk.
3

Een

behelzdng van vyftig Ztnne-beelden, met hunne
opfpeelende, verfen, en heilige Syreuken.

daar

De vierde Druk.

Wy hebben hem lief, om dat hy ons eerjl lief
gchad heeft. I Joan. IV: 19.

Te

amsteldam,

By de Wed: P: Arentz,

en

C: vander S y s ,

Boekverkoopers, in de Beursftraat, in de
drie

Raapen.

1705-,

tin

VOORZANG.
Aan den Beminden Leezer.

Wizjezus lief heefc,

buigt, enknield

In't ftof j en voud zyn handen t'zaamen,
In zynen Naam, zo ryk bezield,

(De fchoonfte naam van alle naamen
Dien nooden wy, met oor, en oog,
Op fchetfen, en befpiegelingen,
Gefpannen tot een Regenboog,
Van vyfmaal tien veranderingen.
En of zich't een en zelve woord,
In overvloed komt mee te deelen,
Zo dat men veelpiaal Jeztis hoort3
Dat moet den leezer niet verveelen,
Die deezen Balfem in't gemoed

Omhelft,
W ant

houd voor zyn beminde :
Jezus, is Gods hoogfte zoet,

Gelukkig

en

zynze

die hem vinden!

Dit Balfemwoord, voor Adams woncf
Dat was by Paulus, in zyn leeven,

Gelyk beftorven in den mond *
Dat tuigt het woord door hem gefchreeven ?
Noch doet ons hier de Oudheid by 3
Doe't vvaardig hoofd was afgeflaagen,
De mond noch driemaal Jeztis zei 3
Zo diep in 'c heilig Hert gedraagen.
o

Jeztis! die

van

eeuwigheid 3
*

z

In

VOORZANG,
In't eeuwig, eind'loos, ongemeeten.
Den grooten Zoon des Vaders
zyt,
Een heilig liefden-licht geheeten j
Doe

gefpeel verdorven was,
uic liefde, niet verlaaten,
Op dat de Elende weer genas,
u\v

Woud gyze,

Ontfloot zich't wonder, boven maaten,
God heeft de waereld zo bemind,

Dathyzyn Eenigen Gebooren
Beminden Zocn, en heilig Kind ,
Gegeeven heeft, om't kwaad te fmooren.
Godgaf j om't zwaare werk, des Noods,
Niet, Eender Zoonen5maardien Een

en:

Dat is wat heerlyks, en wat groots !
Den armen Menfch tot heil verfcheenen.
Den Jerubyn, zo hoog en fchoon,
Uit God gebeeld, van zyne Krachten ,
Is ook Gods Kind, en lieven Zoon,
Gekroond met Koninglyke machten:
Den menfch, van God zo zeer bemind,
Uit hem 5 en door hem, fchoon gefchapen,
Is ook Gods Zoon, en waardig Kind,
Om vreugde uit zyne deugd te raapen !
Wie is dan deeze ? hoog en waard:
Van welke zich het Woord laat hooren.

Op zulken hoogen fchoonen aardi
God Gaf Zyn Eenigen Gebooren?
Hier

VOORZANG.
Hier word geen

Beeld'lykheid betracht,
Wy moeten't Deel van't Heel verlaaten,
Het W ezen Gods beftaat in kracht ,
En boven alle form en maate.
V erheft het beeldeloos gezicht,
En ziet door Kreatuuren heenen:

Wyweetenvaneeneeuwig Licht!

\Vaar heeft dat eeuwig uitgefcheenen ?
God is een fcherp Verteerend Vuur:
Daar is den Vader, en den Zoone;
Betracht de werkingder Natuur,
Die zal't, in haaren Spiegel, toonen 5
God is eena VuuR3eenbLiCHT3eencGEEST>
Zeer onderfcheiden in't betrachten,
Van eeuwigheid maar een geweeft >
Beftaande in driederleie krachten.
Het heilig licht der Majefteit,

(Niet hier of daar,

maar ongemeeten, }
Is't lieve Kind van eeuwigheid,
Niet uit te fpreeken noch temeeten.
Dat is dien grooten eeuw'gen Zoon,

Vandeondoorgrondelyken Vader,

De Welle van al't Hemels fchoon ,
En aller vreugde en deugden ader.
Het Licht js vriend'ly k, zoet en zacht,
Een uitvloet, geeven, mede-deelen ,

Gelyk een balfemende kracht,
*

a

Heb. XII: 29.

b ijoh. I:j.

Om

4

c Evang.

Johan, IV: i<*.

VOORZANG.
Om wrang,

enftrang3

enzuur,

teheelett.

Dar was den Oli die daar vlood,
Tot heil van Adams zwaare wonden!
In de allerhoogfte en diepfte nood,
Als nergens uitkomft wierd gevonden.

Op dat de krankheid we&r genas,
Is 'r lieve Kind, van't eeuwig leven,
Geworden dat het nieten was,
En echter dat het was , gebleeven.
God is geopenbaart in 'c vlees,
En als een's Mehfchen Zoon bevonden

$

Op dat hy't Vaders Hert bewees,

Om't overzwaare werk der zonden.
Ziet Bruid, wie dat den Bruigom zy!
Geen fchoonfte van de Jerubynen 3
Het moet hier altemaal voorby,
En laaaten 9t Herte Gods verfchynen.
't Is Jezns! eeuwig uit de K r a c h t ,

GelykeenBalfemdauw, gereezen ,
Die's Vaders vuurigheid verzacht,
En maakt een lief'lyk vreugden-wezen:
Dieheeft het ttrenge Toorenzuur,
Dat in de Menfchheid was ontftooken,

Metgoeda enZoetvanGodsnatuur,
Getempert, en den macht gebrooken y
Dat is dien grooten Bruidegom}
Zo klein in ned'righeid verzonken,

Dat

V O O R Z A N G.
Dat de allerminfte, zonder fchroom,
In zyne liefde mag

ontvonken.

Hier geld noch ryk3noch groot3noch

N och goude kruin

3

hoog,

noch wyze reden,

Maar een eenvoudig heiligoog,
Om valfe liefde te vertreeden.
Wat word den Minnaar overry k 3
Die zulk een Lieffte mag gebeuren;
De waereld is maar drek en flyk 3
Met al haar fchyn en flechte leuren.

Hy zelveris den grooten loon,
En opgehoopten biutderfchatten 3
Fontein en Bron van allefchoon,

Van

Hemelsgrooteniet teomvatten.

De Wysheid kieft het befte goed,
Daar is geen beter deel te vinden j
Als deeze Paerel in't gemoed 3
Die zal een knoop van welvaart binden
Die tyd noch eeuwigheid ontbind 3
Laat vaaren alle beuzelingen 3

3

Van't aards-gezinde hert bemind 3

Wy moeten hooger toonen zingen.
Ach Bruidegom, diehiet!
W y willen u in't Hert beminnen >
De waereld is de lieffte niet 3

Al

fpeelt zy fchoon voor onze zinnen,
Gy zyt de waereld die ons haagt,
*

^

Al

VOORZANG.
A1 fchynt Zy veel, gy zyt ons meerder,
't Is lofty k die na \ befte vraagt,
Aan's levens einde gaat hy veerder 5
De dood fnyd hem geen welvaart af,
Maar laat zyn Morgenfter verryzen,
Uitvleesenbloed j datduiftergraf,
Om ys Hemels ruime lucht te pryzen.
Dan breekt zyn Zon eerft helder door,
En laat geen avond meer verwachten,
De Eeuw'ge Daag'raad doet zich voor,
De vreugde klimt in alle krachten.
Laat and're Minnaars dit ofdat,

Metluften, willen, enbegeeren,
Omhelzen, voorhaar befte fchat.
9t Is idelheid, en't zal verteeren.
Maar wie het eeuwig Liefden-Kind,
Van'tEeuwig, Eind'loos, Ongemeeten,<
In't binnenft van zyn Hert bemind,

Die heeft de rechte fchat bezeeten.
Noch roeft,nochdief,noch mot,nochdood
Zal hem ontblooten, noch berooven,
A1 wat'er dreigd, hier is geen nood
Dat is een welvaart om te looven.
Treed aan, al die zyn heil begeerd,
Wat laat men zich noch langer nooden ?
Al die zyn rug de waereld keerd,

Word deeze

Ry kdom aangebooden.

Ge-

V O O R Z A N G.

Gelyk het bloozend Morgen-licht,
A1 die haar rug na't Weften keeren,
Zo helder draagt in't aangezicht,
Zo doet de Zonnefchyn des Heeren,
Keert uwes herten rug na de aard>
Dan zal den Hemel u bedaagen,
Die altoos lichte ftraalen baard ,
En haar ontmoet, die naar hem vraagen.
o Allerfchoonfte
Morgen Zon ,
Van alle eeuwigheid gereezenj
Wiens opgang nooit met tyd begon,
Wie anders zouw de lieffte weezen?

Weg onbedachte waereldling,
Verlieft op flechte beuzelingen,
(Jw lieffte is een nietig ding,
Wat zouw men die ter eeren zingen?
In

Ofvraagt gy noch, zo wel gemoed,
uw
gedachten gaauw en fchrander j
Wie hy, die onze liefde voed,

Dan zo veel meer is, als een ander ?
Uw Lief is Aarde, en onze is God
Hier nooden wy't befluit der Wyzen,
Wie deelder is van't befte lot,
Het meeft te lieven en te pryzen.
Ontfluit uw innerlyk gehoor ,
Om't machtig onderfcheid te hooren,

Op dat het ook uw luft bekoor,

VOORZANG.
En van uw liefde werd verkooren.
Wat brengt des vvaerelds liefde voort ?
Een korte vreugd, en lange Elende,
Ontfkutende een naare Poort,
Wanneer men komt aan 's levens Ende.
't Is moeiten, onruft, en verdriet,
Wat rook, en wind, en vlugge fchimmen,
Voor Wat, een Vat, een idel niet,
Behalven't naberouwent glim men.
Maar God, dien fchoonen Bruidegom ,
Zal meerder geeven als wy wenfen,
De geur en fleur, der vreugden-blom,
Wiens opgang nimmer zal verflenfen.
Als Aarde en Hfemel zal vergaan >
En worden als het was voor deezen,

Blyft God , en't Goede eeuwig ftaan,
Onwankelbaar in wcrk en wezen.
God fchiep de ziel tot zyn gefpeel,
Om eeuwig nevens hem te leeven,
Dat is te groot en over-veel,

Om voor een aardfe vreugd te geeven,
Van deeze Bruidegom en Bruid 3

Zong onzen boezem deeze Zangen,
Wy ftroojen orfze Moempjes uit,
Gel left ze kinderlyk te ontfangen.
N iet als een werk van noodigheid,
Dat gy tot leering diend te weeten,

Maar

VOORZ ANG.
Maar tot een fpeeling in de tyd >
Van't vrcemde land, door ons bezeeten

,

Op dat \vy, langs de Pelgrims-baan,
Malkander Bloempjes mede-deelen ;
En wyl wy trachten t'huis te gaan ,
Met hemelfe gedachten fpeelen.
Wyl and're gaaren vrolyk zyn,
In waerelds goed, en aardfe dingen ,
In mommery , en valfe fchyn >
En overvloed van beuzelingen ,
Waarom zouw onze Eenvoudigheid,
Niet onderweeg, met groot verheugen ,
Langs't pad , dat na de vrede leid,
Van Hemels-wezen fpreeken meugen ?
Daar's menfchen hert me£ is vervuld,
Daar vloeid en loopt de mond van over,

Gelyk gy altyd hooren zult,
Of goed, ofkwaad, ofryk, offober.
Van dit, van dat, van dus of zo,
Van weelde, welluft en vermaaken,
Van rook en wind, vankafenftro,
Van drek en fl yk, en aardfe zaaken ^
Ofook van God , van goed, van deugd
Van liefde, goedheid en genade,

,

Van hoop,van trooft,van vrede en vreugd,
Van's Heeren weg, en's Hemels paden.
Elk Wel-bron giet zyn water uit,

VOORZAN G.
Of dit, of dat, al wat her leven,
Van binnen m't begeeren iluit,
Dat wil't ook in den uitvloed geeven.
Een ander fpreekt van geld en goed ,
Van luft3 van vrees, van kryg en vrede 3
Van winft , van voor- of regenfpoed 3
Van zee, van landen en van fteden:
Maar wy van Jezm3 't lieffte Kind.
Ach Jezm I Jezm! brood der Zieien!
Van alie hong'raars zeer bemind,
Die in de naam van Jezm knielen.
o Groote
Ignaci, kloek in fmert,

Voorleeuwen-brullingzonder vreeze 3

Liet gy in u\v doorkerfde Hert,
De Goude Naam van Jezus leezen,
\ Gevalt ons fchoon, en fmaakt ons zoet

3

Hy ftaat ook in ons hert gefchreeven 5
Of wy begeeren't in't gemoed,
Want Jezm is des herten leven:
Wy willen vrolyk zyn in God ,
Al baard de pelgrims weg veel zuchten,
De hoop beloofd een dierbaar lot 3
En doet het ongenoegen vluchten.
Hebt goede moed die God bemind >
Hy noemd zyn eigen zelven Vader,
Wat zyt gy een gelukkig kind,
Stap voort, gy komt uw erfdeel nader.

Die

VOORZANG.
Die een Monarch 3 van't aardfe Heel,
Mocht vader noemen, door geboorte,
Dat had een fchyn van groot en veel5
Als ging hy in , door guide poorten :
Maar zwyg van zulken kleinigheid,
Daar 't leven God mag Vader noemen j
Dien allerhoogfte Majefteit,
In eeuwigheid met nit te roemen.
Ach onze Vader, die daar
zyt,
In't Hemelryk 5 zo uitgenomen,
Maakt ons gemoed voor u bereid 9

Op dat

u\v Koningryke kome,
Ach Vader! Vader! goed en
grootj
Gy zult uw kind'ren niet verlaaten,
A1 tobt de Duivel, Hel, en Dood,
Uw macht is boven alle maaten.
Wei aan dan PePgrims waargy woond >
Door God geraakt tot open oogen ,
Die u het Spoor ten Hemel toond,
Maar wel gemoedigd voortgetoogen j
Tot dat wy in het Vaderland,

Malkander

vriendelyk

ontmoeten,

En met een t'zaam-gevlochten hand,
In't eeuwig Vreugden-Ryk begroeten.
En of wy in dit jammerdaal

Malkander kennen, zien, nochvinden

Op't eeuwigduurend Bruilofts-Maal,
Daar

V O O R Z A N G.
Daar worden wy bekende vrinden.
AchHeer! watzalme'er vrolykzyn,
In God en Goddelyke dingen ,
En met de fchoone Serafyn,
Dat hooge lied, van liefde zingen !
Weeft ondertuflfen wel- gemoed,

Gods liefde en kracht wil u geleiden,
En zy een Lichter voor uw voet,
Tot dat gy komt van hier te feheiden.

Wy treeden met malkander voort,
Naar't zalig Land van vrede en vreugde.
Beminde mede-Pergrims , hoort,
Of u dit bloempje wat verheugden,
En uwen reuk verkwiklyk werd,
Dat uwe liefde my vvouw loonen ,
Zo wenft my Jezus in myn Hert,
Dan zult gy goede vriendfchap toonen.
Dat hoogfte en diepfte Liefde-Punt
Van't Herte Gods 5 voor ons gegeeven,
Dat word u ook van my gegunt,
In merg en been, van't Zielen-leven.
Vaar wel in God, het eeuwig Goed,
Vaar eeuwig wel in Jezus Naame,
Op dat u al zyn heil ontmoet,
Ja, aan ons Wormpjes altezaamen,
Om't bloed vzaJezus Chrifius, Amen.
T. Luiken.
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Wat is \ Leven?

\Allevlees veroudgelykeenbleed: want het verbond
de eeuwen aan, isdu: Gy z,ult den dood Jlerven.

van

Syrach XIV: 18.
PVant alle vices is als gras, cn

alle heerlykbeid des

menfchen is als ccn bloeme des gras. Hct gras is verdcrd, en zyne bloem is afgevalien.. 1 Peer. 1; 24.

Myn

der

LIEFDE

JEZUS.

Myn dagcn

zyn lichter geweefl dan een
Weevers Spoel. Job V11: 6.

Dit oogenblik of Punt,

te rug gekceken 3

Weg is de tyd van deftig, veer tig jaar,
Gelyk een Pyl, of wind voorby geftreeken 5
En als een droom,
Zo

is't,

tot nu

3

of't nooit geweeft en waai"

en even

zal't 00k weezen,

Aan's levens

Eind, in't uurtje van de dood 3
•Heeft dan de Ziel geen rykdom,
uitgeleezen,
Vah Hemels goed, dan is het
jammer groot:
Uit is de droom, van alle aardie
dingen.
De bitt'redood
fnyd al het zichtbaare af3
Weg gaat de gceft, en laat de waereldlingen,
Het vlees en bloed,
datvaartin'tduiftergraf.
Waar is de weelde en vreugd, van't lange leeven ?
Zo fwelt een Bel van water,
fierlyk uit,
Maar, in een blik, is alles weg gedreeven 9
De goude tyd 9 is flechts,
verydeltuit.
Maar die geftaag zyn zinnen en gedachten,
In't Hemels goed 5 en't Herte Gods liet
gaan 3
Om met dat zoet, zyn bitter te-verzachten,
En trok zyn Ziel met fchoone deugden aan >
Wei hem, als't Eind des levens komt voorhanden,
A

a

De

N
isvoorby,
Zy n Geeft word los van kerker, en van banden,
V

4

O

N

K

E

Denaaredroom, van'taardfen,
De

ftryd is uit, de moeite aan een zy.
het dubbeld leven fcheiden,
Van de eeuwigheid, en tyd, aan een
geknoopt!
Elk gaat zyns weegs5 De Ziel in haar bereide
Hoogwaarde vreugd, daar zy op heeft gehoopt.

De dood mag vry

o!

Onderlcheid, hoognoodig te overweegen,
Wat is't gevolg van

God meent het wel

j

levens Einde groot!

Ons leit'er aan geleegen.

Wat is op aard ge wider als de Dood!

Heilig Antwoord.
de opfiandwgeen het leven: die in
mygelooft
lecven, alwaar hy ook^geflorvtn: En een igelyk^die
leeft, en in myngelooft, zal metJierven in der eeuwig¬
heid. Joh,Xl:zy,2 6.
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Ziet dan hoe
gy voorzdchtiglyk. wandeld, met als onwjze, tnaar als wyze. Ben tyd uitkpopende ■>

dewy I de dagen boos zyn. Eph. V:
Toon:

1.

if, 16.

Niereja: o/X Geboden,

*Al.Is

and're zyn in vreugd verb seven,
fpil/en haaren gulden tyd,
""t vluchtig envnzeker lev en.

En

Van
Door veelerle'te
2.

3.

idelheidr

Zo laat ons met bedaarder zinnen,
Bedenken 't korte
jaar-getal,
En wat daar in is te overwinnen ,
En wat het namaals weezen zal.

Wat

weinig weelde baaten,
weinig icCle vreugdl
In't Eindje moet men ,t al verlaaten,
Dan geldder niet als waare
deugd.
mag een

Wat

helpt

Deugd I

een

fchoonfte Bloem op aarde,
wys, en xvaarlyk ryk,
Die u voor zynen fchat vergaarden,
In plaats van aardfe drek en Jlyk.

4. 0

Wat is

5".

0

hy

Gy fpant de kroon van alle dingen.
En voert uw eig^naar door den dood,
In't fchoon getal der Hemellingen,
Daar is hy eeuwig buiten mod.

6. S Deugd! zo wyd en breed te rsemen,
Wie kan uw hooge waarde noemen!

A 3

Nie^

V

O

N

K

E

N

II.

Niet

Ontydig.

6 God
breng ons weder, laat uw aanfchyn lichten, zo
Zullen wy
verlojl warden. Pfllm LXXX: 4.
't Licht is vour den

XCVII:
Den

11.

rechtvaardigen ^ezaaid.

Pfalm

oprechten gaat het licht op in de duijlernis. Pfalm

CXIP4

De Heere is God. die

CXVIII: 27.

ons

licht

gegeevcn

heeft. Pfalm
' Geneejl

der

LIEFDE

Cmeell my, Heere,

zo

JEZUS.

7

zal ikgencezenworden.

Jer. XVII:

14.

(jelyk de Zon de onrypc vrucht befchynt,
En met ecn fchat van

vriendelyke krachten
Eoorbalfemt, dat de wrange aard verdwynt,
Totfmaak der geen die op haar
rypheid wachten,
Zo 00k, myn God: De Ziel, in haar natuur
,
En wilden aard,

nit Adams boom gebooren,

Is wrang en wrect,

door-bitterd, flraf, en zuur,
Onaingenaam om't proeven te bekooren.
Wat cift haarnood? Watanders,
alsdeZon,
Diceeuwig,uitde Alle k r a c h t, gereczen,
Met vriend'ly kheid de ftrenge macht
verwon,
Zyr balfem kan de onrype Ziel geneezen.
Gy moet het doen, 6 God! myn Zonnefchyn:
Uw Goed, en Zoet, en angftverkwikkend leven,
Moet myn Natuur een temperantfy zyn 5
Ik moet myn Zuur, en gy uw Zoetheid geeven.
o God,
myn lief, doorftraalt den wilden aard.
Wy zuchten, om in uwen proef te fmaaken,
Als viuchten, door uw
heilig licht herbaart,
Op dat wy 00k uw vriend'lyk hert vermaaken.
A 4
1 o God,

V

8

N

O

K

E

N

God, myft lief, myn fchoone Morgcnflond,
Maakt ons een vmcht5die fmaakt in uwen ir.ond.

o

Heilig Antwoord.
iku, ten zy datiemamweworde, by en kan bet Koningryke Godsniet

oorwaar, voorwaar Zeg

derom gebooren
Zien.

Job. Ill: 3.

T

O E Z

A

N G.

Alzo liefheeft God de waereld gehad,

dat by zyn emig
geboorrte Zoone gegeevenheeft. Joh.III: 16.
Toon:

o

Nacht, jaloerfe nacht.

Hi.
Zieltje dat was krank,
et

bVaar was tot baarder

en neigde zich tot Jleroen,
hulp > diegroote Medicyn,

Om voor te komen '£ lang, jaeeuwige verderven ?
Dat moeji de diepjle liefd\ uitrs Vadcrs Herte,
2.

Op dat bet Zieltje doch in eeuwigbeid zouw leeven.
PVierd deeze Medicyn zo wonderlyk bereid,
Om 't angflelyke vuur des lev ens in tegeeven,
I'ot eengeneezings kracbt, voor alle eettwigheid.
3Het grootjle wonder kwam,

uit de eeuwigheidte voiren:

God, ende Menfchheid, wierd, in Eenheid, opesbaar;
Dat was Immanuel, den menfcb tot beilgeboorai;
Nocb

ging het wonder voort, tot dat het vaardj waar:
4-

Inarmoed, kleinheid, Jlecbt, gelajlerd, enbeloogen,
Belaagt ,geplaagt, vervalgt ,gebracht in angft, e#
Ge-

LIEFDE

JEZUS.
Gebaat, verfimaad, befipot, gegeefielt, en befipoogen,
der

$

Gepynigt, engekneld, gekruijigt, engeduod.
f.

.

_

-

Hoogwaardig Medicyn, /» ceuwigheid gepreezen !
Wat deed den Vader al, ow?verlooren kind!
Van hooft tot teen verfieert,
balfiem tegeneezen,
//</e
diengrooten God bet wormpjezo bemind I

6.

krankevuur-Ziel,

laat uniet langer nooden,
bereid,
miWlyk aangebooden,
(7^ datgy wordberfie.lt, *# «//<? eeuwigheid.
,

Neemt deeze Medicyn ,
Uw
vervallenfland,

7-

Die '2 /#/?

taw* e??
^
£>/>£».
#^2 vraagt deBruid nog languidsBruigoms roodgewaad?
£ Hemels
purper was bet Goud om u te koopen,
Behalven dit, wax aw elendigheidgeen raad.
8.

Heb

lief, verlofie Ziel, heblief, dieubeminde,
Hyis defichoonfie, ja, van alle die daar zyn,
Begraaft uwfchat in hem, gyzultze ecu wig vinden.
Achjezus\ Bruidegom, enZielen-medicyn'.
9-

<^V rf/x morgenfierren blinken ?
Bruidegom des beils, otzx wee ten teld'er vyfl
't Zyn liefide tekens,
o«x onheil deeden zinken,
Vyfiwondcn van bet kruis,
'/ overheilig lyfi:
£y«voor plaatfen,

o

10.

Die ftaan tot een triomfi, om eeuwig op te haalen,
fiofi, van prys en lofi,
beilig aangezicht,

Terwyl uw Majefieit, metgloet englans vanfiraalen,
Het hert tot vreugdverwekt, ;« God,

A J*

datliefiden-licht.
't Vcr-

der

Een

LIEFDE

ding is noodig.

jN[een

,

Alles

JEZU;S.

Luk. X:

wat men

n

4z.

ziet,

Gy zyt myn licffle niet.
Heteeuwig Nietsj iets, bovenallezinnen,
Een A l , daar't al af kwam,
Wat ooit beginfel nam,
Is'tgoed, enzoet, dat wy zo zeer beminnen.
Al is hct Ryk der
tyd,
Byzonder groot en wyd,
Noch is het ons te naauw, en
eng van paalen:
Wat baare ik
menig 'zucht,
In God, die ruime lucht,
Myn ademtocht in't Zielenvuur te haalen.
't Is waar, o waerelds
Ryk!
Wy zyn in uwen wyk,
En't vreemde land van uw gebied,
gebooren,
Maar't vuur der eeuwigheid,
Beflooten in de Tyd,
Wil zich,

in de as van't vlees niet laaten fmooren.
Gy ftaat wel op uw Recht,
Dat ons Gemoed, als knecht,
Enonderdaan, zouwdanfen, naaruwpypen,
Maar hierin zyn wy

ftout,

.

V

iz

Hoe

zeer

O

N

K

E

N

gy't tegen houd,

Op ban, enboet, om God na't Hert te grypcn.
o God, myn waardig pand,
Myn rechte Vaderland,
Hoe lange, ach ! hoe lange zal 't noch duuren,
Dat myn verliefd gemoed,
In't grove vlees en bloed,
Naaru, myn lief, zalvonken endevuuren?
Want alles wat men
Is myn

ziet,

beminde niet.

Heilig Antwoord.
W« boat het een Metijch,

z.o hy degeheele wacreld
lyd fchaade zyner Ziele ? Of wat zal een
Merifch gteven tot loffing van zync zseljMatth.

ivint,

en

XVI: 26.
Waar

uwen[chat is^daar zal ookjrw herte zyn. Luk.

XII: 34.

TOE-

der

LIEFDE

T O E

JEZUS.

Z A N G

Wjfredtktrt Chrijlumdengekruijigden.
Toon: Laat
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1

Kor. I; 23.

krygen en fchanden..

of: Ikhoordendeesdagen,

enz.

W. hangCer

ie
zo deerlyk, geteijlert, gefchonden,
Roosverwig, volfiriemeu en wonden,

To/ fmaadheid en f■hande

,

a an

*/ kruishout verheven 3

Watheefthy , watheefthy misdreeven.
l.

Dat is *er hetJlachtlam, £0
heiliggebooren,
!Tot breeking,
leffing van tooren :

Zyn misdaad is liefde, uitvloejen engeeven^
<^z/ kofl hem zyn leeven.

Dat kojl hem,

3-

Xc/2 ^/ ^>52 2/^ leeven,
fchoonfle van alien,
//<?*? /V hy in'/ /y^<?# vervallen ?
Of is het uit liefde, £■» heilige minnen;
/jy
winnen ?
4W<z/ anders als'/ leeven der eeuwige

Die

droevig in Zonden vervielen,

^«/

Zo

i>y

druifen

fchulden
zyn

verzoene en

handen

Zielen,
boetCy

en voeten.

5-

Zchjezus, beminde, hoogwaarde, enfchoone,
Wie
zal u,

w/V a/ « beloonen ?
gaat ons vermoogen te If oven,
w///z» # pryzeu en looven.

1/m> weldaad die

Zo

V

O

N

K

E

N

IV.
Zo als de mond is*

Werkt niet \om\ de fpyz.e die vergaat, maar [om\ de
Jpyz.e die bljft , tot in bet eenwige leven , welke den
Zoonedes menfchen ugeeven z,al: want deez.e heeft God
den Fader verzjtgclt. Joh. VI: 27.

der

LIEFDE

JEZUS

lkjben het brood des Levens.

Joh. VI: 48.

Myn Vlees is waar'lyk Spys,
Myn Bloed is waar'lyk Drank >

Wievanmyeet, zaleeuwigleeven.
Woord, als Brood, en Wyn,
Goddelyken klank,
Uit's VadersHert, de Ziel
gegeeven.
Ja Jezus! God, myn lief,
Wy hebben't wel gehoord,
Hetluftons, door een fla&g begeeren,
Te fpyzen van dat zoet,
o

Van

En

vriendelyke woord,
Wiltgy den honger fleets vermeeren 5
En doet myn ziel, uit u,
Met Hemels Weezen aan,

Op dat zy't beeld der Godheid draage,
En't

vices, als

grove

keen,

Met goud mag

zwanger gaan,
Tot gy 't onreine af zult
vaagen:
Zo word de menfchheid, door
De

Godheid,

weer

vergood,

En in zyn eerfte graad verheeven,
Om

eeuwig in Gods Hert,

V

i6

O

K E N

N

nood en dood,
Als in zyn Element te lecven.
Eenig Element,
Bevryd

voor

o

Van

eind'loos goed, en zoct,

En fchoone wond'ren,

Wy zien met

hoop

boven maaten *
en

vreugd,

Uw weelde te gemoet,

deeze viet verlaaten.
als Brood, enWyn,
uw Gall geftadig zyn!

Wanneer wy

Ach Hemels woord,

Laat

ons

/

Heilig Antwoord.
dat leevende Brood, dat nit den

Heniel neder-

die z.al in der
Vie myn vlees eet, en myn bloed drinkt, die heefi het
ecuwige leven : en ik^z.al hem opwek&n ten uiterjlen

gedaalt is: Zo iemant van dtt brood eet,
eemvighetd leeven.
daage, Joh. VI: yi,f4.

TOE-

der

T

LIEFDE JEZUS.
O E Z A N G.

17

Komt herwaarts tot my alle die vermoeid en belaft
zjyt,
ende tk.zjil h rujjegeeven. Matth. XI: 28.

AT
o olaat
n : deSulamithe.
vriencTlyk
Heere
ch hoe

Zyn liefden Woord, uit 9s Vaders hertgebooren,
Het menfcElyk leeven booren.
Of zy hem fchoon, beminnen, nocb begceren,
En haaren rug toekeeren:
Hy laatze roepen, en volgt haar op de hielen ;
Keert maar weder, keert maar weder, keert maar weder 9

arme Zielen.
Gaat niet verder in yt doolen,
Want voor u been word anders niet gevonden
Als 9t Eind van 9t pad der Zonden,
En achter dat, Zo heim'lyk en verboolen,
Leid Ecu wig Leed verfchoolen :
Waarom Elendig, daar heil word aangebooden ?
Keert maar weder,
wzrftfr weder, keert

Zoekt gy

op

weelde,

en

vrede ?

6^

wsrf bet kwaad der Zielen rug
E/2
aanzicht na den Heere:

XJw lev ens

Tot

weder 9

bet nooden.

Weg recht anders
Zy word afgefnceden:

om

toekeeren,

betreeden,

Dan valt uw Ziele haar vader in zyn armen9
Van genade, van genade, van genade,

en erbarmen.
Laat u raaden, 0 Lev en I
Van de Eeuwigheid verknoopt en vajl verbonden J
En dient niet meer de zonden,
Maar hem die u het wezen beeft gegeeven,
En tot
z^n kind verbeven;
Want bier bezyden is
jammer en Elende,
Waarwy keeren y waarwy keeren 9 waarwy keeren 9

Of ons wcnden.

B

Het

V

O

N

K

E

N

V.

Het fcheeld veel.

De Zonne wanneer men z.e aanfehowwt,
God in haaren
oggang: Syrach XLI1I: z.
En dit is de

verkondigd

verkpndiging, die wy van hcmgehoort

loebben, en wyu verkondigen, dat GOD een LI CUT
is, en gamsgeen dwjtermjfe in hem en is. I Joh. I: y.
r-

Gelooft

der

L1EFDE

JEZUS.
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Celooft in het LICHT» op dat gy kinder en dts hchtt
meugt z.yn, Joh.XlI: 36.

O Solus! Punt, vangrooteheerlykheid:
E11 fchoonfte kind,van alle
tydclingen;
Die met uw Licht, en Glans van

Als

Majefteit,

Tin&uur, gelukkigd alle dingen;
Watbeeld gy fchoon myn allerlieffte af!
Wat lieflte? Ja! Wie anders als die
fchoone,
Die u ontftak, en aan de waereld
gaf,
een

Omals

een Hert

in haar natuur te woonen!

Hy is het Hert in de eeuwige Alle-kracht°
oneindig, ongemeeten,
Die *t leven der geftalten 20
verzacht,
Dat zy van niets als louter vreugde weeten:
Zo wat gy doet en werkt hier in der
tyd,
Tot vreugd en deugd, tot vruchtbaarheid en leven
j
Dat doet myn Lief in't ruim der
Eeuwigheid,
Die Vader hiet

Wicns groote nooit bcdacht word, noch omfchreevem
Maar ach! hoe word het onderfcheid verhaald ?

Gelyk als gy Gods licht komt uit te beelden,
Zo heeft

men u met

houtekool gemaald*

6 Zonnefchyn van Goddelyke weelde!

Oneindig licht van'tVaderlykevier,
Dat Jezus hiet; van Eeuwigheid gebooren,
Door't Eeuwig ruim van't hemelfe Reficr,
B i

"

«

Als

V

io

O

N

K

E

N

Als

honingdauw, door allcr Eng'lcn Koorcn!
liefltezyn?
Myn God, mynGoed, myn Element en leven,
Myn Morgen-Ster, en held're Zonncfchyn,
Het luft ons hcrt, u eeuwig aan te kleeven.
Wie anders, zouw der Ziekn

Heilig Antwoord.

A\.aakt wop,

word verlicht, want uw licht kpm:
Heerengaat over u op. Jez.LX: I.
En aldaar en aalgeen nacht z.yn,
enzjcn zjullcngeen

En de heerlykheid des

kaarfe noch licht der Zonne vannooden hebben: Want
de Heere God verltchtze

:

heerfen in alle eeuwigheid.
T O

E

Die den Zoone heeft,

T oo-n:

o

zjy zjullen als Koningtn
Openb. XXII: f.
en

Z A N G.

dieheefthetleven. IJoh. V:

Chriflus laat den

12.

dageraad.

YV7
VV atgy bemind, dat min ik dob;
allerdiepjle Grond, Fontein en A der I
Onnoemelyke kracht, en Fader,
Hit wien 7 gewas van 7 al en al ontlook.
Dat Kind des Lucbts, van Eeuwigheid,
Zo fchoon gebooren uit uw Vierigheid,
/1ch

Waar in gy fcbept uw hoogjle welbehaagen,
Dat is het geen,
Daar wy na vraagen,
7

Bloempjc dat ik
*

meen.

Dat

der

LIEFDE

JEZUS.

11

Dat Kind, dat fchoonjle liefden Kind,
Dat u van Eeuwigheid in '2 licbt verklaarde,
En uit bet noem loos openbaarde,

'2 Eind van uw begeeren vind;
Dat is de Paerel en *2 Juweel
Dat wy begeeren tot ons her ten deel;
Ach Vader lief! belieft het ons te geeven,

Waar in gy

Op dat
In

licbt
leven,

zyn

ons

mag

Voor

uw

Aangezicht.

7.yt gy dat Eeuwig Baaren niet ?
Uit wiens verborgenheid dat alle dingen,

Als uit haar

diepjle wortel dringen,
ook met recht een Vader hiet:
En zyt gy niet zo na als vert ?
Ook in het middelpunt van *s menfchen hert;
Ach! laat dan ook aldaar uwuitverkooren,

VVaarom gy

Beminden zoony

Doch zyn

gebooren,

Als het "boogfle fchoon.

Ach Jezus! kojlelyk kleinood,
Gy zyt de Bruid, of Bruigom; den Beminde;
Het lujl ons, u in 't hert te vinden,
Daar ons begeeren u door zuchten mod.
Trek aan, o Levens'Vorfl trek aan,
Dat alle Deuren voor u open gaan ;
U hoort de plaats, doet
het vremde
d Majejleit!

at

wyken;

Op dat het blyke
Dat gy Koning zyt.

Het

der

LIEFDE

Doodet dan tnve leden die

JEZUS.

of de aarde zyn.

Kol. HI:

JaWyzienwatuwgeftaltc
Lichter* of wy u niet hoorden,
doetj
En uit

uw

werkelyke woorden,
inonsgemoed:

Verftaan wy u,

Gy fterft,
Terwyl
Een

uit uw dood te geeven,
uw duifter lyf verdwynt,
beter, fchoonder, fynderleven,

Dat uit

om

uw

ondergang verfchynt.

En of wy't niet met onze handen

Begrypen, als

uw

wezentheid,

Daar't zoete licht, door't
vierig branden
Zich in de kamcr uit
verbreid,

Noch zyt gy beter voor de
zinnen,
En aangenaamer in ons

hart,

Zo dat wy, door't verliezen
winnen,
En krygen helder wit, voor zwart.

Als

zo

de flomme

dingen fpreeken,
wyf'lyk zyn!
krachtig preeken,
Zo helder als de zonne
fchynt.
Waarom en zouden wy niet fterven?

Hoe zouden wy niet
En luift'ren na haar

B 4

•

>

V O N K E N

24
Aan

onze

valfe levens aard,

Vol duifterniflen en verderven,

aangebooren, als vergaard :
Op dat wy, door dat grof verliezen,
Verkrygen fynder levens Geeft,
Veel aangenaamer in't verkiezen,
Als de eerfte lompheid is geweefl:
Wiens onbetaftelyke wezen,
Het gryp'lyk overtrefc, zo veer,
Als't licht, dat uyt de kaars verreezen,
Zo

Veel fchoonder is als was,

of fmeer:

En wy

in Gods genadige oogen,
Verfchynen, als een vriend'Jyk licht,
Dat dood, en duifternis ontvloogen,
Mag ftaan voor 'c heilig aangezicht.
Ach! Eeuwige oorfprong van ons leven,
Wilt ons yw kracht en wysheid geeven.

Heilig Antwoord.

"Voorwaar,

voorwaar zeg ik. u, Indien het tarwen
graan in de aarde niet en valt en (lerft, z.o blyft het z.elve
alleen: maar indien hetjierft, zobrengt het veel vrucht
voort.

Joh. XII: 24.
TOE-

der

LIEFDE

T

JEZUS.

tf

O E Z A N G.

Toon: Hoe dus bedroefd

Leeuwerk.

O

Tent van vlees en bloedl
Die wy dus lang bezaaten,
AIs vreemd voor ons
gemoed;
Zo ivy u eens verlaaten,
Hoe luflig Zal dat ruimen !
Zo breekt een leeuwerk uit,
En dryft op zyne pluimen,
Daar hem geen trail Jlult.]

Koninglyke hoop !
balfemt gy het leven !
Of weelden honing droop,
o

Hoe

Menzouw't 'er niet voorgeeven.
Ach kon men
haar verbeelden!
En dat het wlerdgeloofd,
Die zich in aardfe weelden

Verdiepen

over

*t hoofd.

b Ruimte zonder End!

Elk

blikje komt gy nader;

Gy zyt

ons

rechte EVment,

Ons faderland

^

en Vader:
Ach! dat wy ons gedulden
In *t Jlot van vlees en bloed7
Tot God ons End vervulde,
En *t deurtjen open doet.

Of

16

V

ON

K

E

N

VII.
Of op,

zo

tot

of onder.

Hoewel onze uitwendige Menfchverdorvenword,
word nochtans dt inwendige vermeuwt, vandagc

dage. II Kor. IV: i<5.

Vernederd u voor den Heere,

&*/

«

verhoogen.

Jak. IV: 10.
Die

LIEFDE

der

JEZUS.

27

Die hem zelven vernederd, zaI
verhoogt worden.

Luk. XIV:

Wy weeten't wel
o

Diepte , daar

11.

wat gy wilt zeggen,

fchept!
leggen,
Wanneer men aan uw
keting rept:
Uw Scheppers zyn aan een
verbonden,
Wel vaft, met
menig yzer Oog,

En

ons

men water

gemoed lcomt

Dies, als den

voor te

eenen

gaat te gronde,
ryft den ander naar omhoog}
Zyn zinken doet den ander ftygen 5
Zo

Zo is

ons

Dat wy van
't

dubbeld leven mee,

de eerften opgang krygen,

Verknoopt van aangenaam en wee.
Inwendig, en uitwendig leven
Hangt met een keting aan ellcaer,
,

Om vaft elkander
Als of't
Zo

kleeven,
geftalte waar •,

aan te

maar een

dat, door't willende beweegen,
Een, of't ander, ryft of daald,

Of't

Na dat de wille is genegen,
Die aan de levens keting haald.

Ah

N K E N
Als vlees en bloed word opgetoogen
In welluft, weelde en idelheid,
V

zS

In luft

van

O

zinnen,

oor, en oogen,

Het rechte leven deezer

tyd,

Dan gaat de arme Ziel te gronde,
Met al haar ingeflooten kracht,
En

word, als in

een put

Daar zich onthoud

verilonden,

een naare

nacht.

Maar als men't vlees doet nederzinken,
Dan
Om als

ryfl de Ziel, als uit haar graf,
een morgen-Ster te blinken,

Voor

hem, die haar het wezen gaf.

gefchien van alle wyzen y
Weg vlees en bloed, zinkt na de grond,
Dan zal't inwendig leven ryzen,
Als of het van den doode opftond:
l)at hangt natuurlyk aan elkander,
Gelyk als de Emmers in Jen Put 5
Als de eene zinkt zo ryft den ander,
Want dit gevolg word niet geftut.
Dies laat het logge vlees vry daalen,
Ai die voorzichtigheid beoogd,
Zo zal den Geeft zyn adem haalen,
Dit

moet

LIEFDE

JEZUS.
word in God verhoogd.
Hy is te pryzen en te looven,
der

29

Wanneer zy

Die't befte deel verheft

na

boven.

Heilig Antwoord.

w« die in zyn zelfs vlees zjiaid,

zjd uit bet vlees

verderfenijfe madjen: maar die in den geefl zaait, zal
uit dengeeji het
Ewwige Uvtn majen. Gal. VI; 8.

De

50

V O N

K E N

VIII.
De

gunft vergroot.

\jet\va>tv.bid, fprakdengeever

Geeft den geenen die
des eeuwigen levens. Match. V: 42.
Ik ben dorjlig geweejl, en gy
my te

drinken gcgeeVoorwaar zegge ik u, voor Zo veelgy [dit] een van deeze
pjyne minfle broeders gedaan hebt, Zo hebt gy \dat\ mygehebt

ven.

daan.

Matth.XXV: 3^40.

Die

LIEFDE

der

Die getrouw

JEZUS.

is in't minfte , die is ookjn hetgroote
Luk.XVIilo.

getrouw.
was

het

maar een

koele Dronk

Van water, uit

oprechter herten,
dorftig fmerten,
mee/befchonk,
Gy zult uw looning niet verliezen.
o
Vriendelyke hemels woord!
Daar gy eens Pelgrims
Om Jezus wille,

Van zulk

Wy willen

een waaren

u tot

mond

gehoord,

Heer verkiezen.

Een kleine

dicnft, en grooten loon j
Voor water, wynen, nooit
volpreezen,
En heilig Bloed, van hemels
wezen,
Der klaare Liefde} Och! hoefchoon!
Ach

Jezus! welbron aller vreugde,

Fontein

van

Ontfluit

en

alle

goed en zoet,
opent in't gemoed
Den Bron der
aangenaame Deugden.
Dorft gy, naaf onze Broeder
plicht,
Van

trouwe

En wilt

liefde

een water

betoonen,
Dronk beloonen,

te

Met zegen van een groot gewicht,

V O N K E N
Wy dorften ook naar uw genade,

3i

Als

naar een

Van

levende fontein

heilig water, hemels rein,

Daar 't Zielenvuur zich wil verzaaden.

Uw zoetheid werkt inons
Door

zo

veel

dorft,
honing zoete woorden,
een

liefde hoorden,
Gelyk een kind aan's moeders borft.
Wy denken aan die fchoone Reden,

Die wy van uwe

Die't

Vrouwtjenuit

uw

mondvernam,

Jakobs water kwam,
huis, en ftad getreeden:

Toen zy om
Zo

ver van

Zy wift niet wie den eifer was,
uw genade haar kwam te leeren,
Het levend water te begeeren,
Tot

Dat heete Zielen Dorft genas:

het

eeuwig leven,
heilig hert ontfpringt,
En't bange levensvuur doordringt,
Wil uw genade ons Eeuwig geeven,

Dat

water van

Dat uit

uw

der

LIEFDE

JEZUS.
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Heilig Antwoord.

D/tf

Profeet ontfangt in den naam eens Profeeten ,
Profeeten omfangen; en die eenen recbtvaardtgen ontfangt in den naam eens rechtvaardtgen,
z*al den loon eens
rechtvaardigen omfangen. En zjo ivie
een van deez.e kleine te
drinkengeeft alieenlykjenen Beeher kotsd [yvatersfin den naam eens
Difcipels, voorwaar
ztgge ik^ u , by en z.al zynen loon geenzjns verliezjn,
een

zal den Loon eens

Matth.X: 415 42.

C

Noch

34

is een vajle grand der dingen die men
bewys der zaaken die men niet en ziet.

Het geloove nti

beopt

,

[en]

een

Hebr. XI: i.
Want al dat uit God gebooren is, overwint dewaereld:
ten dit is de overwinninge die de waer eld overwind^ [naa-

melyk] ons geloove. I Joh. V: 4.

Mytt

LIEFDE

der

JEZUS.

3;

Myn KoningYykjn is met van deeze Waeretd.
Joh. XVIII: 36.

H<

.et

Dat is

Niet weegt zwaarder als het let,

een

wonder, die het ziet;

Hoe kan't een

waereldling bevatten ?

N och echter is het klaar en waar
,

En voor de wyzen openbaar,

Die trachten na verborgen fchatten.
Het let om hoog,

en't Niet om laag,'

Dat is een wonderlyke

waag,

En

onbegryp'lyk voor de zinnen,
Die haar begeerteknoopen vaft,

Aan alles wat men ziet en taft,

En't aardfe

voor

het hemels minnen.

Maar't edele verlicht
Met vaft

Geloof,

en

gemoed,
Hoop gevoed,

bedaardheid zwaarder vveegen,
Dat voor de waereld is een Niet,

Ziet

met

#

Om dat men't

met

geen oogen
Een let, daar't al in is gelegen.

ziet,

En daarom zynze

En

voor

de

dwaas en zot,
waereldling befpot,
C 2,

Maar

K E N

V O N

36
Maar

den Hemel zynze wyzen,

voor

By wie de onzichtbaare eeuwigheid,
Hec zichtbaar weezen deezer tyd,
Met zyn

gewicht, alskaf, doetryzen.
voorby,

Want deeze waereld gaat

En't Einde fchuift haar aan een zy 3
Zo door de Dood, als in't Gerichte ;
Maar't W eezen dat men hier niet ziet
Verandert nooit,

Dat is

een

noch eeuwig niet.

groot en zwaar gewichte.

Het heet

een

En

als iemant

meer

Niet, en't is het At

fpreeken zal,

Waar uit het alles kwam

te vooren,
Wat ooit of ooit het oog bezag,
Wat is, of was, of komen mag,
't Is al uit deeze grond gebooren.

Daarom,
Al is't

En ook

o

blinde waereldling,

voor u een

belach'lyk

Het is

voor

hem

wonder

ding,

uw' zinnen,
wonder niet,

voor
zo

Die uit verklaarde oogen

ziet,

Om't waare goed voor fchyn te winnen.

Gclukkig

zynze

die't beminnen.

der

LIEFDE

JEZUS.

37
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En hebt
reld is:

Vaders

de waereld niet lief,

noch }tgeene in de wai-

de waereld liefheeft, deliefdedes
in hem.
Want al dat in de waereld

zjo temant

en

is

met

is,

\naamelyk^\ de begeerlykheid des vlees, en de begecrlykheid der oogen, en de grootsheid des levcns, en is

niet uit den Vader, maar is uit de waereld.
En de
waereld gaat voorby > en haar
begeerlykheid: maar die
den wille Gods doety

II: If, 16, 17.

blyft in der eeuwighetd. I Joan.

'tVer-

V

O

N

K

E

N

X.
'£

Verheugt de Engelen.

Wy dwaalden alle als Schaapen, wykecrdcnonsctn
icgelj/k^ na zynenweg. Jez. L1II: 6.

En

der

LIEFDE

JEZUS.

39

i

Ln vreejl met, gy klein kuddeken,

Kangezongen worden op,

Wie

was het

o

Luk.XII: 32,
Kcrsnacht.

Schaapje, dat ging dwaalen,

En doolen, buiten
fpoor en paalen,
Door't woefte veld, en wilde woud,
Zo ver van huis,

in vreemde Oorden,

In pry kel van een wreed vermoorden,

Wyl zich den Eeter daar onthoud.
zelf, en ging al verder,
Maargy, myn allergoedfte Herder,
Hebt my zo trouw'lyk opgezocht,
En eindeling met vreugd gevonden,
Eermyde Wolfnoch had verflonden,
En op uw fchouders t'huis gebrocht.
I k was het

Nu lull ons

naar uw

ftem

te

hooren,

En na te volgen uwe fpooren,

Op dat wy't Zielverkwikkend Gras 5
IVlet koele hemels-dauw bezeeten,
1

\

In uwe groene beemden eeten,

By't aangenaame bloem-gewas 9
En onder uwe hoede fchuilen,

Voordie5

van heeten

honger 5 huilen3

G 4

En

V O N IC E N
janken naar onnoozel bloed
Maar zo wy van uw Stafniet
wyken,
Zy zullen van den roof niet ftryken,
A1 zynze noch zo zeer verwoed.
Ach goede Herder onzer Zielen!
Wy willen volgen op uw hielen,
Uw Stem is honing, brood en wyn,

40

En

EnOli, Melk, enallezegen,
Bewaard

ii

ons

dicht op uwe wegen,

Dan zullen wy

gelukkigzyn.
Gelukkig mag het Schaapje heeten,
Dat onder uwen Staf mag eeten,

!
.

Mflj,

Il

.

En drinken uit de koele Beek

Van klaare liefde, uit Gods Herte,

Een balfeming voor dorftend fmerte,
't Moefl: veel zyn,

'! I

i

dat hier by geleek.
hem niet beminnen 5
En Ipeelen ftadig met de zinnen,
Op al zyn vrfend'lyk goed en zoet,
Die ons zo lieHyk kwam te vooren,
Doewy, zovervanhuis, verlooren,
Elendig waaren in't Gemoed.
Hoe zouden wy

D at uwe Staf ons verder leide ,

Tot dat wy in de gtoene weide,

mi

Van

LIEFDE

der

Van't

In wyte en
Niet uit te

U

JEZUS.

41

hcilig zalig Paradys,
eindelooze breete
fpreeken, noch te meeten,

eeuwig

geeven

lof en

prys.

Heilig Antwoord.

^tsAyne Schaapen hooren myneJlemme,

en ihjken dezelvolgen my. En tk^geefbaar bet eeuwige leven :
en zy en zullen niet
verloorengaan in der eeuwigbeid, en

ve, en zy
niemant

en

X: 27,

28.

zal dezelve uit

myne

C f

bandrukken. Joan.

Die

4&

V O N K E N
XI.
Die God vertrouwt, Heeft wcl gebouwt.

Ziet, de landman verwacht dekoflelykgvrucht des
lands, langmoedtg zynde ove. derive, tot dat h(t den
i/roegm enJgaden regen z.al hebbon ontfangen. jdk. V: 7.

der

LIEFDE

JEZUS.

Verwachtende de aalige hoope.

D

e

Tit. II: 13.

Bouwman waagt het zaajen,
fmyt zyn befte pand,

En

Verlooren over't land,

Op goede hoop van fchoone vrucht te maajen:
Was icmant daar ontrent,
Zulk weezen niet

gewent,

Hy meende't rad der zinnen moeft hem draajen.
Zo willen
En

wy't 00k waagen,
fmyten's waerelds Ryk

Met al zyn drek en flyk ,
j
Van idelheid en
vleelelyk behaagen,
Des ouden Adams
Van

onzen

buit,

boezem uit,

Want dit verlies zal goede vruchten draagen.
Al kan

hy't niet verzinnen,

Die zyn gedachten fpand,
Om door een gaauw verftand,
Des waerelds (chat, en weelden Goed te winnen

Wy zyn'er in gemft,
En zetten

onze

lull,

,

K E N
goed voor fchyn en rook te minncn/
Vergaard geen fchat op aarde,
Gaf iemant ons te raad,
InWysheid, zondermaatj
Die alles wift, in zyn gewigt en waarde :
44
Om 't

V

O

N

waare

Zo wie zyn

woorden houd,
Heeft op een Steen gebouwd,
En ftaat geveft, of' t woeden onweer baarden.
Hy kenden ons bederven ,
En wift dat ons gemoed,
Vervuld met waerelds goed,
Niet was bekwaam om't hemels goed te erven.
Hy maakte ons een Spoor
En ging ons zelver voor>
A1 wie hem volgt zal't eeuwig heil verwerven.
Wat mogt het iemant baaten,
Of hy de waereld had
Gewonnen, tot een fchat,
Enmoeft, helaas! het Zielen-goed verlaaten!
Hier zeid de wysheid neen,
't Was beter hier geen fteen,
Als dat wy zo het zichtbaar A l bezaaten.
Ach

Jezus onzen

Heere!

Scbynt klaar in ons

gemoed 3

der

LIEEDE

JEZUS.
4y
Op dat wy't waare goed,
Uit fchyn verlies, in de eeuwigheid
begeeren,
En eogften't groot
gewin
Der lange Rykdom in,
De Ziel tot vreugd, en uwen naam ter eeren.

Heilig Antwoord.
13

ie z.yn leven liefheeft» zal V aelve verliezen:
En,
die zjyn leven haat in deezje waereld, zjd ?t
zelve bewaaren tot

bet eeuwige leven.

Joh. XII: if.

r

N»

der

LIEFDE

Uwen Naam is

een

Oli die

Hoogelied I:

JEZUS.

uitgeflort word*
3.

Iprak dien allerwyften mond,
men nooit
bedrog en vond ?
Was't niet, hoe dat wy zouden
leeren,
Van zyn alwaarde Majefteit,
at

In wien

Zachtmoedig en Ootmoedigheid ,
A1 die haar Zielen ruft
begeeren ?
Wat

zouw

In's levens

dat fchoonen oli zyn 5

Lamp,

klaaren Ichyn,

om

In's

Bruigoms heilig Oog te geeven!
Wy waaren immers gaaren wys5
Om 00k dien koninglyken Prys 9
Te ontfangen, in het eeuwig leven.
Ja overheilig Zielen-brood,
Lam

Gods, dat hemels bloed vergoot,
geeft'lyk voedfel weezen,
Op dat het bitter en het zuur,

Wilt gy ons

Der wrange en wrevele natuur,
Door uwe zoetheid word geneezcn.

Ons Zielen-vuur is

Naar

uw

zeer

beluft

beloofde vrede

eo

ruft,

V

En tracht uit

O

N

fontein

uw

K

E

N

drinken,
waterbron,
eeuwigheid begon,
te

Van's levens koele

Wiens Well van

vuurig recht laat zinken.
Gy zyt dat heilzajm Vrouwen-Zaad,

Op dat zy't

Belooft, om't heilloos Slange-kwaad,

Op zyn vergifte

kop te treeden :

gefchieden in ons hcrt,
Op dat het uwen Tempel werd,
Dat moet

Daar gy, o

God, word aangebeden.

Achjezus! allerhoogfte Zoet,
Verzinkt
En

u

diep in ons Gemoed,

Grand gebooren,
der Zielen Paerel zyt,

word in onzen

Dat gy

Die uit ons

hert, in eeuwigheid,

wykt, of weder word verlooren.
fpreekt der Zielen Rykdom uit,
Die God tot Bruidegom of Bruid,
Voor eind'loos eeuwig mag verkrygen,
Benevens't gantfe Hemelryk,
Waar is een Ding, hier by gelyk?
Niet

Wie

geld, hier moet men zwygen
't is geen flaapens tyd,
Eer ons de guide Eeuw ontglyd,

^Vaar fpreelcen

Op Maagden,

der

LIEFDE

Gods liefde laat
A1

ons

JEZUS.

49

alle nooden j

de waereld

geeft en bied}
Verdwynt tot rook en idel niet,
Ons word wat hoogers aangebooden.
Ach God'lyk, heilig Hemels Bloed!
Weefl: gy den oli in't Gemoed
Op dat de Lamp des levens fchyne,
Als van een welbedachte Maagd,
Die haaren Bruidegom behaagd,
En 'c naare duifter doet verdwynen.
wat

,

Heilig Antwoord.

"L/aat

uwe lendenen
omgord zyn, en de ICaarfe brandende. En zyt gy de menfchen gelyk_, die
op haaren
heere wachten , u/anneer hy wederkomen z.al van de

Bruiloft, op dat als by komt en kjopt zy hem terfiond
de Dienflknechten, welzal waakende vinden,

mogen open doen. Zalig zjyn
ke de Heere , als hy komt ,
Luk. XII: 37, 36, 37.

D

Zo

V

O

N

IC

E

N

XIII.

Zo veel

te

waardiger.

Gelykfen Hart[cbreeuwt na de waterftroomen j alz.o
fchreeuwt mjne Ziele tot u 9 oGod. Aiyne Ziele dorfi
naGod,

nadenlevendigenGod, PfolmXLII:253.

der

Alle gy

LIEFDE

JEZUS.

yi

dorftige, komt tot de WAteren.
Jez. LV: i.

aterbeek

kriftallyn,
by heete Zonnefchyn,
Die't Oog tot op uw grond laat kyken,
Terwyl gy van de hoogten af,
Daar't wellen uwen oorfprong gaf,
Door groene Beemden heen komt ftrykcn j
Wat zyt gy fris, voor't dorftig hart,
o

van

Zo koel

Dat in het wilde woud

Van jaagers, en van

benart,
bitfe honden,

Benaauwt, vervolgt en zeer gcplaagt,

Langwylig, op, en af gejaagt,
Ten laatften uitkomfl heeft gevonden,
Nu

hygt en zwoegt en jankt na vocht,
Op dat het zich eens laaven mocht,
En't afgefloofde hert verkwikken :
Hoe zalft gy zyn verhitte borft,
En laaft zyn overgroote dorfl,
Op dat het niet behoeft te ftikken.
Zo zyt gy voor't gejaagde Beeft,
En

zo

is God

voor onzen

D

Geeft,
z

Ver-

V O N K E N

SZ

al het vinnig jaagen,
Die zuchten ende vluchten moet,
In't wilde woud van vlees en bloed,

Vermoeid

Beleid,

veel looze laagen.
Jezus! koele water-vliet,
met zo

Ach
Die

van

vriend'lyk aan ons bied,
Wy willen uit uw beekjes drinken,
Tot wy den jaager deeze. tyd,
Ontvlooden, in de eeuwigheid,
In uwe volheid gants verzinken.
Dan is de bangc jagt gedaan 5
En't lange ruften gaat weer aan,
Geen dryver kan ons meer beroeren ;
Wy graazen in een groene beemd,
Daar nooit een tyd, de fleur afneemt j
En ons geen vyand kan beloeren.
Nu jaagd hy ons, en meend het kwaad
Maar't komt de goede wil te baat,
u zo

Die vluchtende in des vaders armen,
Zich uit de wildernis
En fchuild in Gods

Van licht

en

liefde,

genadig hert,
erbarmen.

en

Daar zal de levende

Een

ontward,

fontein,

eeuwige verkwikking zyn,

Weg

LIEFDE

JEZUS.
Weg idelheid, van't aardfe leven,
Wy zoeken in uw ryk geen ruft,
Maar zyn op hemels hcil beluft,
der

Om

naar

f3

't beloofde Land te ftreeven.
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Zo wie gedronken zal hebben

van

het

water

dat

hem geeven zal, die en zal in
ccuivighcid met dorjien,'
maar het water dat
ik, hem zalgeeven, zal in hem worden een Fonteine van water,

wige leven. Joh. IV: 14.

fpringende tot in het ecu-

^Zo lemant dorjiet, die home tot my en drinke. Joh,

Die

V

O

N

K

E

N

XIV.

Die anders

wil, Heeft ftaag verfchil.

Gy begeerd, en hebt nlet :gy benyd enyvert \na dingen],
en kundze niet verkrygen : Gy vecht en voert
kryg,
dock gy en hebt nlet, om dal yy met en bid; Gy bid, en gy
en ontfangt niet, om da! gy kwalyk bid, opdat gybet in
ende

wwe

wellttjlendoorbrcngen zoud. Jak. IV": 2,3.

Zo

LIEFDE

der

Zo iemant achter my

Luk. IX: 23.

worden op Pfalm XXIV.

"Fjk zeid al

wat:

In't midden

van een

Dat

krachtig

Bevind zich

opwaarts

In wederwillen

yy

wil kpmen die verloochene hem

z,elven.
Kan gezongen

JEZUS,

van

fnelle

iet,
vliet,

is genegen,
de vloed ,

Die

ftadig na beneden Ipoed,
hy't gantfe water tegen :
Maar houd hy't wederwillen ftil,
En wil gelyk de vloejing wil,
Dan is zyn ongemak geneezen
Dan zal den gantfen Duitfen Ryn,
En al zyn dropjes met hem zyn,
Zo heeft

En't zal als
Ach

eenen

wille weezen,

droevig menfchelyk gemoed,

Hoe leefd

en

En ftroom, van 't groote
Die

uwen

Want

vloed,
God'lyk Willen !

ftreefd gy tegen

wille tegen gaat,

hy is goed en gy zyt kwaad,
verfchillen!

Hoe kan dit anders als
Al is de breede

cn

wyde vloed,
D 4

Van

V O N K E N
Godheid, goed,
Noch is zy kwaad voor uw begeeren,
Om dat zy eeuwig voor zich gaat ,

5-6

Van de eindelooze

En nooit

vereenigd met uw kwaad,
Noch haaren loop niet kan verkeeren.
Maar wild gy noch gelukkig zyn,
Verlaat

eigenwillig myn,
de laft ontlaaden,
De gantfe Godheid is u mee,
En dry ft u eind'ling in de Zee ,
Van 't eeuwig leven vol genade.
Ach Stroom van alle eeuwigheid,
Die niet als goed en vriend'lyk zyt,
Hoe zoekt gy't alles mee te fleepen!
Gelyk het ook gelukkig word,
Wat zich in uwe ftrooming ftort,
En van uw dryving word begreepen.
uw

Dan zyt gy van

Heilig Antwoord.
ie

my niet en is, dietstegenmy: enwiemet
my niet en vergaderd, dieverjlrooid. Matth.XII: 30.
met

1

TOE-

LIEFDE

der

T

JEZUS.

$7

O E Z A N G.

Toon: Uit liefde komt groot

Of, ik ging

lyden.

op eenen morgen.

iG

od is een eeuwig geeven,
Ren voile Jlroom van goed,

Zyn liefde dryft

ten lev en,
Vloeid weg, met deeze vloed;
Verlaat de waereld en zyn fchyn,
En Jlaakt bet ivederjlreeven )

Gy zult gelukkig
2.

zyn.

Gelukkig boven maaten,

Die V God'lyk wille kiejl,
£» alles wil verlaaten,
door men God verliejl.
'/ iVas immers idelheid en niet,

Of ivy V

al bezattn,
de waereld bled.

3.

Neen overgoude dagen,
treeden

in

u

voort,

Op dat ivy 't lev en draagen,

Door de opgefloten poort,
En ons geen naberouw doorknaagd,

Maar

eeuwig welbehaagen,
/f/ V leet naar achter vaagt.

D f

Ecn

V O N K E N

58

XV.
Een kwaade

grond, Een korte ftond.

Een iegelykdiedeememyne
ve

niet en

worden

,

woordenhoord, en decei¬

doet, die zal by een divaas Man vergeleeken
die zjyn Hhis op het z.and gebouwd heeft,

fprakJezusde eeuwige wysheid. Matth. VII: z6.

der

LIEFDE

JEZUS.

^

Hy z.al op zyn Huii leenen, maar het en zal niet
bejiaan. Job VIII: if.
't

(jlebouw dat niet op Chriifus woorden ftaat,
Als is't

't Is

tot een

idelheid, zyn fondament is kwaad,

En't zal zich
A1

Paleis verheeven,

eindelyk begeeven.

zacht op een fluweelen ftoel,
En Gouden berg van alle -weelden,
zat men

En had

of weedom geen gevoel,
zich het hert verbeelden y

van rouw

Maar al
En die

,

wat

gebouw ftond

Zeer wel beleid

en

op de fchoonfte voetj
vail verbonden,

Gelyk de geeft van deeze waereld doet,
Door fpits vernuft en gaauwe vonden y
't Was idelheid: Want of het niet door

fout,

Van deeze of geene kwam te lyden,
Die duizenden op winften zyn betrouwt,
Noch ook door woeften oorlogs tyden,

Verteerend vuur,
Of opgezwolle

Als't

onweer

fel

of hooge watervloed,
wilde baaren,
en

raazende verwoed
De

V

60

De fchatten

O

K

E

N

roofd, die op haar vaaren,

Noch is't vergeefs:
Van

N

Zo komt'er eind'lyk doch,

middernacht, fnel opgedreeven,

Een Onweer, zwart, en zwaar, van wee, en och!
Welks dreigen 't fondament doet beeven.

Sta vaft,
v

gebouw dat op een zandgrond ftaat,
al uw deelen kraaken,
deeze vlaag op uwe lenden flaat,

Hier

Als

moeten

En donderbraakt uit zyne kaaken.
Wat Storm is dit! zo byfter en zo zwart ?

Men

placht hem altyd Dood te heeten.
vooreen waereldlievendhert,
Wat hebt gy al rer neer-gefmeeten!
Daar leid het al, op eene flag, en floot?
Wie wys is, bouwd op Chriftus woorden,
Zo heeft zyn huis in eeuwigheid geen nood.
Wys zynze, die na wysheid hoorden,
Wie is 'er nu dan zo verftandig niet,
Of zo met blindheid ingenoomen,
Die deezen bui niet in't gemoet en ziet,
En weet dat hy gewis zal komen ?
Ach armen Menfch! waarom dan zo gedaan ?
Waarom gebouwd op zulke gronden,
Ba, monfter,

Die tegens

Dood

en

Hel niet kunnenflaan?

Hier

der

LIEFDE

JEZUS.

61

Hier word gy immers ftom gevonden.
Zo niet, zo niet al die zyn heil
begeerd ,
Moet op de vafte fteenrots bouwen,
Hoe

Jezus heeft gewandeld en geleerd,
eeuwig niet berouwen.

Dat zal hem

Heilig Antwoord.

D e Rylce Menfch fprak:
voor

lyk.

Ztele,

En il^ zal tot myne zielc

gy hebt veel goederen, die opgelegt zyn
veele jaaren, necmt rujle, eet, drinkt,
zyt vro-

zeggen,

Maar God zeide

tot hem,

Gy divans, indeezt

nacht zal men uwe Z iele van u
afcijen: en't geengy bereid hebt > wiens zal het
zyn i Alzo \is 't met dienj ,
die hemzelven fchatten
vergaderd, en nut ryk^en is in
Gode. Luk. XII: ip, 20, zi.

Alles

der

LIEFDE

JEZUS,

Aanmerkt de Leliendes velds. Matth.VI: 2,8.
Kan gezongen

worden op Pfalm XXIV.

wy door groene beemden gaan,
Daar veellerhande Bloempjes ftaan,
Die

tot ons

Met

wit,

al iet willen
en

blaauw,

fpreeken,
en

Vermengt, befprengt,
Hoe

wel, hoenaauw,

en

rood, eh geel,

zo

fchoon

en

eel,

dicht bekeekenj

Terwyl

zy haaren geeft van geur,
Door't aangenaame Lyf, van kleur,
Zo hert-verkwik'Iyk van zich geeven,
En't

windje, veegende over't Hof,
bloeifel-reuk, het ruizend lof,
Der hooge Poopelaars doet beeven,
Dc morgen-zon zo heerlyk blinkt,
En koele daauw van kruidjes drinkt
By't tuit'ren, fluiten, zingen, kweelen,
Van't luchtig vluchtig pluimgediert,
Met

Dat tuITen Aarde

en

Hemel

zwiert,

En door de

takjes heen gaat fpeelen 5
wy in ons gemoed:
Paradys, wat zyt gy zget!

Dan denken
o

Om

V O N K E N
hier een blikje fpeurcn,
Van de uitgevloeide liefdenskracht,
Die als een fpiegel word geacht,
Op dat wy 't goed voor't kwaade keuren.
Zy preeken al van haaren Grond,

64

Om dat wy

Daar alle weezen

uit ontftond,

Gelyk, als uit-geboore krachten;
Die ons met haar veelvoudigheid,
Zo fchoon en wonder uitgebreid,
't Onzichtbaar weezen doen betrachten.
In dit gefchep van Tyd, en Maat,
Is lief, en leed, en goed, en kwaad,

uit-gebooren >
Maar in den grond der eeuwigheid,
Is't eeuwig-duurend onderfcheid,
Als dag en nacht, van Liefde, en Tooren.
De Duifternis die Tooren hiet,
Begrypt het licht des levens niet >
Zo ook, haar booze Kreatuuren ,

In

een

vermengt, en

Die met de

Hel verborgen zyn,

Gelyk de Nacht,
En dat zal

in Zonnefchyn,

eind'loos eeuwig duuren.

Wat is de wyze

Die met een

Vader goed,

ftroom van zo veel zoet,

Dc

LIEFDE

der

JEZUS.

6?

De menfchen

daag'lyks komt begieten,
't Zy datze vroom, of god'loos zyn ,
Zyn regen en zyn Zonnefchyn,

Laat

hyze al te zaam genieten.
Vraagt gy, waafom dit zo gefchied?
God is de Liefde, en anders niet j
En wyl in't zichtbaar A l en Leven
Zyn liefdens-kracht is uitgevloeid,
En half in deeze waereld bloeid,
Zo kan hy niet, als't goede geeven.
Daarom, 6 Menfch! wie dat gy zyt,1
Befpiegeld u in deezen tyd,
,

,

Eer dat den Spiegel word verbrooken 3
En

uwe

Ziel in 't duifler Naar,

Daar't Goede nooit word

openbaar,
eeuwig zynverflooken.
Hel, en eeuwig kwaad,

Van God moeft
Dat is de

Daar't lieve licht nooit in

en

gaat,

daar, wie wil hem redden?
God, het eeuwig Goed,

Valt iemant

't Is buiten

Bedenkt

u

dan

wat

dat gy

doet,

een onzacht bedde.
Daarom is deezen tyd van Goud,

Hels

lyden is

Die

onze

Ziel den

Spiegel houd,
E

Daar

V

66
Daar

Goed

en

N K E N
kwaad zich openbaarcn,
O

Op dat \vy't befte vatten aan,
Na God, de waare Rykdom ftaan,
En eeuwig wel, voor kwalyk vaaren.

Heilig Antwoord.
7jitt

heb u hedeti voorgeflelt het teven, en bet Goede:
cn den Dood en het kwaade. Deut. XXX: 1 y.

T

O E Z A N G.

Toon: Nierea: of X Geboden.

W1willen God
berte geeven,
y

En treeden 'f

ons

aardfe met de voet,

Op dat ons *t eeuwig hemels leven 1
In plaats van H belje kwaad ontmoel.
2.

Ach boe veel fcboonder is bet dagen
Van *t Zomerdagfe Murgenrood,
A Is *t nypen van de Noorder vlaagen,

By don k* re nacht, zo naar en dood.
3Elk fpreekt en preekt van 't eerjle weezen,
AIs van baar Moeder, en den grond
IVaar uit zy in V beginfel rcezen,
Want alles beeft zyn open mond.

^

Hitr

DER

LIEFDE JEZUS.

4Hier Jlaan wy nn, gelyk gtnooden,
Om aan te vatten wat ons lujl,
Van rechts en lings, ons aangeboodett,
£<?r
licht des levens word geblnjl.
5Zo laat ons wel en wys'lyk keuren,
Het blyde goed, voor
droevig kwaad2
IVyl't ons nit liefde mag gebenren,
En voor '£ begeeren open Jlaat.
6.

Fontein

en

wortel aller

weez,en

,

Brengt gy den rechten bonger voort 7
Dat alle onlnjl word geneezen,
En alles komt gelyk het hoord.

£

ft,

2

Ons

V
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XVII.
Om

een

beter.

uwechalleuiveovertreedingcwaardoor
Ezech. XVII1: 31 •
uitgedaanhebt den ouden menfeh met zynt

Wcrpt van

gy overtreedenhebt.

Dewy I gy

werk^n* Kol. Ill: p.
•>

laat

der

Laat

oris

LIEFDE

dan

afieggen de werken der duijfernisl
Rom. XIII:

Stort uit

uw

Zo vul ik

JEZUS.

Water op

uwen

12.

der Aarde,

Kroes met

Wyn,

Zcer goet, en zoet, en hoog van
Dat zal u immers beter zyn :
Zo

waarde;

X

fpreekt Gods Liefde ook tot myn ,

En allej Dat wy zouden haaten,
A1 wat de waereld roemt en eert,

Verachten, fmaaden,
Wat zy

Nu

bemind

en

verlaaten,

en zeer

begeerd.

hoort, wat ons de Wysheid

leerd

:

Giet weg de waereld uit uw Herte ,
Zo fchenk ik u den Hemel in ,

naberouw en fmerte,
Ach, overvloed , van groot gewin!

Die baart geen

Weg idelheid, uit onzen zin.
menfch, wat is den eis des Heeren?

Ziet

Hy heeft geen
Maar zyn

Menfchen dienft van doen ,

genade is een begeeren,

Om ons,

als kind'ren, op te voen,

Op dat wy \ altyd jeugdig gtoen %
E 5

V O N K E N

jo

Genieten in het

eeuwig levcn:
dat \vy wyf'lyk

Hy wil maar
Een flechter voor

een

zyn,
beter geeven,

Een

drekkig voor een zuiver rein,
lampje voor een Zonnefchyn.
Is dit noch waardig te
overweegen,
Of neemt men noch bedenkens ryd ?
Op zulk een wind:, en groote zegen,
Voor 't derven van de idelheid,
Een

Die, als

een

ftroom, daar heenenglytj

De Guide Poorten ftaan

ons

open,

De

goede Vader nood ons al,
Op dat wy van zyn Goedheid koopen,
Den Hemel, voor het jammerdal,
En vaft ftaan

voor een zwaare

val.

Ach Vader! dat wy u beminnen,
En tot een balfemende kracht
In't

ftrenge levens-vuur gewinnen,
geftalte zo verzacht,
Dat zy van vreugde eeuwig lacht,
En opflygt in een jubiiecren,
Met lo£-gezang en dankbaarheid,
Die haar

Om't fchoon der
In't Hcrie

vreugde

van uw

te vermecren,

.

Maieftcit,
Door

der

LIEFDE

JEZUS.
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Door de

eeuw'ge diepte uitgebreid.
Ja Vader laat ons dat gebeuren,
Wy willen't, en gy wilt het 00k,
Wys zynze, die voor damp en rook
Dat fchoone licht des levens keuren.

Heilig Antwoord.

Een goede > neergedrukte
loopende

, en gefchudde » en overmaate z.al wen in mven jehsot geeven. Luk.

E 4

Hoc

•
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XVIII.
Hoe onbedacht!

niet dat de vriendfchap der waereid ecn
vymd[chaj> Gods ish Zo wie dan een vriend der wacreld wil
zgyny die word een vyand Gods gcjiclt. Jak.
Hn wect gy

IV: 4.

der

LIEFDE

JEZUS.
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nuchteren, [en\ waakt. I Petr. V: 8.

jAj zachtjes Menfch,

zo luffcig nietin'tleven,
Of weelde uw kroes met overvloed befchenkt,

Gy

helaas! met groot gevaar omgeeven,
is hier niet zo veilig als gy denkt.

zyt,

Het

Daar treed'er

achter op uw

hielen,
byfter naar, en donker van gezicht,
Zeer Monftereus, voor waereldlyke Zielen,
Datallebaa, enleelyk, voor hem zwicht.
Wat meer? noch veelj noch veel, die haar verblyden
In uw verderf, en loeren op uw kwaad,
Terwyl zy u by haaren teugel leiden,
Op dat gy vlug op kwaade wegen gaat.
Nu flaat eens flil > Raapt uw gedachten t'zaamen,
een van

Te

A1

al ver genoeg van huis:
Gy zyt een menfch, en zoud u reed'lyk fchaamen ?
Omringt te zyn met zulk een hels gefpuis.
Zy blyven wel voor uw gezicht verhoolen ,
Als dun gefpens, en guich'len om u heen ,
Maar haar bedrog doet u elendig doolen,
ver

genoeg,

Rampzaligkind, helaas! waarwilditheen!
E 5*

74

O N IC E N

V

Waar wil dit heen ? Dit bly £al droevig Enden!
Maar't is noch tyd;

ziet met bedaardheid om,
Hy is u na, die dreigd met groote Elende,
En u verflenft gelyk een beemde-Blom.
Nu zyt gy mooi, en fierlyk uitgeftreeken,
En dunkt

u

wel het fchoonfte kind te zyn,

Maar dit

verguld wil jammerlyk verbleeken,
van idelheid en fchyn,
Door uw Gevolg, aan't Eind, word afgenoomen.
Hoezo? Wantaers! alsleelykheidenvuil,
Af fchuw'lyk graau en zwart,om voor te rchroomen,
Gedompelt in een diepe modderkuil.
Hier zovid gy wel een aardfen Engel fchynen.
Maar't Monfler dat daar in verhoolen legt,
Word openbaar, als't masker zal verdwynen,
Als't overdek

oWee! owach! dieuitvalwasteflecht!

och neen; treed uit den kring der boozen,
Vlucht van't verderf, het jammer word te groot.

Zo niet j

A1 is de weg zo fraai beftrooid met roozen,
't Is idelheid, zy ruiken na de dood.

Wy nooden u, om onze weg te minnen,
oZufter, komt, geeft ons nu eens de hand,
Treed aan, treed aan, word onze fpeelnootinne,
In't overfchoon en zalig Vaderland,
*

Hci-

V

O

N
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XIX.
Het

beft, Ojp't left.

jEnde daar zjn Hemelfe lichaawtn \ en daar zyn
Mardfe lichaamen: maar em andere is de beerlykhtid der

hemd(e,

m m andere der aardfe.

IKor.XV:40.

'/lldar

LIEFDE

der

Maar u>y

JEZUS.
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hebben deepen Schat in aarden vat en.
II Kor. IV: 7.

Ilen houte kroes, vervult met roode wyn,
en verbergt het fchoone,
geeft dat Nat een Vat van Kriftallyn,
Zo zal't zyn fierlykheid vertoonen,
Noch meer, als't licht zyn glans daar 00k toedoetj

Verdonkert,
Maar

Zo is de Ziel in't aardfe vlees
Al is zy

rood, of geel

en

bloed.

dcugden-goud,
verhoolen,
In't grove lyf, als in een kroes van hout,
Dit doet het menfch'lyk oordeel doolen,
Dat op de glans van deeze wacreld bouwd,
De vroome zyn als and'rc, krom en oud.
Maar als eerlang het aarden-vat vcrbreekt}
En dat het over word gedreeven,
Uit deeze kroes, daar zy verhoolen fteekt,
In't heilig zalig vreugde-leven,
En dryfc in't Vat van hemds Kriftallyn,
Dan blinkt haar deugd gelyk de zonnefchyn,
van

Haar fchoonheid is voor't oog

't Is beter hier

En't hert

met

Als had

voor

flecht

en

recht te gaan,

deugden te verryken,
hier ee.n koni,ngs mantel aan,

men

Daar

7S

V O

N K

E'

N

Daar's Waerelds oog op

kwam tc kyken t
Wy achten't mooi, en fierfcl waard en hoog,
Dat koft'lyk is in's Bruigoms heilig oog.
A1 wat hier blinkt, en trots in hoogmoed praalt,

Hct is

gering en klein van waarde,
Wanncer de Dood den ezel't mooi

afhaalt,

Daar leid het al in ftof en aardc.
Dan

is, helaas! 't inwendig leven blood,
als water uit de floot,
6 Jezus! kracht, die altyd wond'ren doet,

In plaats van wyn,

Gereed om't kranken te geneezen,

Wy nooden u te gait in ons gemocd,
genade met ons weezen,
Op dat door u het water in ons hert,
Tot goede wyn van deugd veranderd werd.

Laat uw

der

LIEFDE

JEZUS,
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D

an zjillen de
recbtv,aardige blinken ,gelykjie Zon, in
Koningryke haars Vaders. Matth. XIII: 43:
Daar is een natuarlyk_licbaam, en daar is een
geeJlelyk^ lichaam.
Jldaar bet geejlelyke en is niet eerjl, doeh bet natuurlykSt daar na betgeejlelyke, I Kor. XV: 44? 4^'
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Ret

LIEFDE

der

JEZUS.

De Heere bewaart alle
degeene

die hem liefhebben.

Pfalm CXLV:

Kan gezongen worden
op,

8*

20.

6 Zalig heilig Bethleherti!

Al bruift de wilde levens Zee,
Daar wy,

in vlees en bloed, op vaaren,
Wy hebben onzen Jezus med,

Die zal

fcheepje wel bewaaren.
Hy fprak wel eer een enkel woord,
ons

En ftraften

weer en

woefte

winden,

Zy waaren ftil en zweegen voort,
Zyn Liefde kan de Tooren binden.
Laat hobben tobben wat'er

wil,

Laat ruifen alle norfe
vlaagen,
Na onweer word het wel eens ftil

Wy willen 't

j

den Meefter waagen,
afgrond zeer ontfteld,
En gaapt, om't leven te verdrinken,
Zo lang als Jezus ons verzeld,
En hebben wy geen nood van zinken.
Hy is getrouw in alle nood,
En zal ons fcheepje niet
begeeven,
Maar voeren over hel en dood,
met

Al is den

Aan de

oever van

het eeuwig
F

leven.

"

Steek

V
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af, in Zee, van't vreemde land,
bloed wel is gebooren,
Maar't is een fchraale en dorre (hand,

Steek

Daar vlees en

geheel niet t'huis
overzyde

van

hooren.
dit Meer

Is't Vaderland van

ruft

en

Daar wy
Aan de

A1 tobt het

fcheepjen

en

vrede,

op en neer,

Gy hebt de goede Jezus mede,
Die zal het ftieren daar het hoord,
En brengen in behouden haven.
Die

zo

niet

wil,

moet

echter voort,

Op's levens Zee, met ftadig flaaven,
En id'le

Beftormt

onruft,

voor en naa.r,

vlees'lykheid en zonde,
eeuwig prykel en gevaar,
Van jammerlyk te zyn verflonden,
In de eeuwige afgrond zonder grond:
Wie kan de diepe zinker houden?
van

In

Of redden uit der hellen

mond,

eigen zelfs betrouwden!
lang op deeze Zee,
haaft verdwynend zichtbaar leven,

Die op zyn
En of hy
Van't

Had ftroom, en weer, en
En wierd

winden

voorlpoedig voortgedreeven

mee,

Hclaas!

der

LIEFDE

JEZUS.
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Helaas! wat zouw 't ten laatften
zyn?
Wanneer den ftorm des doods
gekomen,
Gebied , dat alle hulp
verdwyn ,
En alle trooft word
weg genomen:
Daar zinkt het fcheepje
droevig heen,
En haald zyn hoogfte topjen

onder,
gift'ren zo voorfpoedig fcheen,
Word nu een zeer vervaarlyk wonder.
Ach neen! dat niemant zulks
gebeur 5
Men is wel wys in aardfe dingen,
En flaat zyn tyd'lyk leven veur,
Deezei overvaart is niet geringe :
Men laade Jezus in zyn fchip,
Die kan de barre Zee gebieden,
En hoeden ons voor Zand en klip 9
Zo zal geen ondergang gefchieden.
Ach broeders van myns Vaders huis!
Laat Jezus met uw fcheepje vaaren,
Wy zaagen u zo gaaren t'huis,
Op dat wy t'zaamen vrolylc waaren,
Van deeze groote reis der tyd,
In't Vaderland der eeuwigheid.
Dat

*

Heilig Antwoord.

D

e Heere zal t* bewaaren van alle kwaad:
ktl hy bewaaren, Pfalm CXXI: 7.
F z

mve

Ziele^

Dies

der

LIEFDE

De Heere is my ten

JEZUS,

85*

heifer, Hebr. XIII: 6,

TT

lTXoe felder achter uit getoogen,
Hoe fnelder

naar

het doel

gevloogen:

Dies, of de vyand woeld en trekt,
En maakt veel

ftryds en Zielen-fmerte,
dringt men God na't Herte 5
Zo dat zyn kwaad ons goed verwekt.
Wy willen voort, wie zouw ons binden,
Ter plaats daar wy geen ruft en vinden?
Ach! Doelwit van ons Zielen»oog /
Wat doen wy menig diepe zuchten,
Naar uw genade en liefde vluchten,
Gefchooten van des herten-boog!
A1 zyn wy vreemd in deezen lande,
Vertuit met vaft gevlochte banden,
Aan't grof verduifterd vlees en bloed,
Te meerder

Noch gaan wy voort met onze zinnen,
Naar hem, die wy in't hert beminnen,
Den Bruidegom van ons gemoed.
Daar zyn

verfcheide lievelihgen,
dingen,

Elk poogt en oogt na zyne
F 3

Daar

V
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Daar't fchatje leid, daar woont het
En daar wy lieven is ons leven,
En doelwit daar de zinnen ftreeven,
Tot dat het wel

Ach! Zielen-fchat

A1

heit,

getroffen werd.
van

groote waarde!

in't vlees op aarde,
Gy trekt het leven daar gy zyt,
woonen

En laat

ons

wy

in het vlees niet

ruften,

Op dat wy met verheve luften,
Staag doelen na de eeuwigheid.

Heilig Antwoord.

Tjdig is de Man die verz,ockinge verdraagt:

als

Want

by beyroeft zjilgeweeft z.yn, z.o z.al by de kroone des
levens ontfangenjwelhe de Hcere belooft
heeft den geencn
die hem lief hebben. Jak. I: 12.
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A N G.

Zalig heilig Bethlehem!

Et.

zomer
vlaagje doet geen kwaady
AI valt het neder onderwegen,
Wanneer men na zyn oogwit
gaat,
Zo diep in bert en Ziel
en

gelegen.
2.

Wie is geruft op yt vreemde pady
!Tot aan den Avond uit te rufien ?
Eer by zyn weg ten einde trad,
Dat zal geen ivyze Reizer luften.

3Behouden t*huis, of by zyn vrind9
Laat afgeflooftheid achterwegc,
Als by zich in de rujl bevind,

Kan

by die moeite wel verveegen.
4-

Of Zo by daar noch aan gedenkt y
Het is tot zyner meerder vreugde,
Die yt beil van ruft zyn voedfel brengty

Voorleden Iced doet

goed

en

dcHgdc.
S>

Wat zal yt

groote weelde zyn9
De Pelgrims weg te overdenkenl

Bedaagt
D*ar

een

van

ons peen

'j Hemels Zonnefcbyn,
moeiten

meer

zal krcnken.

F 4

Het

der

LIEFDE JEZUS.

Myn lieffle is blm\_m rood.

j/V.1 is't

een

Hoogelied V:

8p

10.

doorne, fel in't fteeken,
voor wacht,

Daar zich de ted're hand

Noch komt'er

een

verborgen kracht,

Zo aangenaam, uit voort te breeken,
Van kleur en geur zo hoog en ichoon,
Dat zy van duizend fpand de kroon.
Ach

in't ruiken,
blaadjes gloeid ?
Of gy op fcherpe doornen groeid,
Gy zyt het waardig om te pluiken >
Wy lieven u voor alien, 't meeft,
Uw zoete reuk verkwikt den geeft.
Noch doet gy ons gemoed betrachten,
Hoe eertyds op een fchraalen oord,
De lydens-doornen brachten voort,
Bloed-roozen, hoog van verw en krachten,
Roosje, dat

zo zoet

Met fchoon bedauwde

Zo aangenaam, zo fchoon en groot,
Dat zy verfchrikten hel en dood.

Hoe

was

dat Bloempje

Zo hoog en

doch geheeten P

majefteits

van
F S

kleur,

Zo

V
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vol van balfemgeur,
dit geheim niet weeten?
ZynNaamis Wonderbaar, enfchoon>
't Was God, enMenfch ineen Persoon,
ryk

cn

Of mag men

't Gekruifte

Ach

Lam,

onzer

met zo

veel wonden!

Zielen-Bruidegom,

En allerfchoonfte

Zo

goed

Hier

Roozeboom,
zoet voor dood en zonden!

en

was

de liefde zonder maat,

Hy dee veel goed, en lee veel kwaad.
Zeeg'ning deeden,

De handen die de

Rondom zich heen
De

b.npf

voeten

die't

vei

aan

alle

kanr,

woefte land

Verkondigen de lieve vrede,
Van eind'loos heil en eeuwig goed,
Zy droopen al van heilig bloed.
Bloedroode rooze, vaard te minnen,

Gezypeld uit de doorne- kroon,
heilig en zo hemels fchoon,

Zo

Uw Zoet kon't helfe Zuur verwinnen,
Dat zich in Adams Ziel

ontflak,
hy zich van Gods liefde brak.
Dit was de Bloem uit's Vaders Herte,
Zyn allerdiepfte liefdens-kracht,
Doe

In

LIEFDE

der

In

Jezus

naame

JEZU S.
voortgebracht,'

Die uit de doorneboom
Zich

fmerte

en bloeiden voort,
duivel wierd verftoort.

opende,

Dat hel
Ach

van

en

roozebloed, uit heilig weezen ,

Valt

met uw

hemelfe Tin&uur

In myn

verduifterd Zielen-vuur,
Op dat haar krankheid word geneezen 5
En zy, helaas! zo zeer verbleekt,
Nu weder't guide hooft opfleekt.
Ach Roos van Saron! myn beminde,
Myn Tortelduif, myn fchoonfte lief,
Die ik in myn gemoed verhief,
Hoe luft het my u recht te vinden !
Nu zucht ik noch in't wilde woud

,

Gelyk een Duif op't dorre hout.
zynder veel die my belaagen,
En Zeer misgunnen't hemels goed,
Dat ik veriluit in myn gemoed,
En zoeken my de buit te ontjaagen,
Van jaar, op jaar, en dag, op dag,
Dat baart in my zo menig Ach,
Ach God, myn lief, myn overfchoonc,

Daar

Ik houw

aan

u,

houwt gy aan my,

V
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Dit leven gaat

wel haaft voorby,
hoop ik in uw Hert te woonen.
Jk in het uwe, en
gy in't myn',
Dan zullen wy
vereenigd zyn.
o
Roozeboom, vol fchoone Bloemen!
Wie kan uw heerlykheid volroemen!
Dan

Heilig Antwoord.

Ik ben ten Rooze
Hoogelied II:

van

Saron

,

ten

Lelie der dalen,

i.

T O E
Toon:

Z A N
o

G.

Kersnacht I

D.
God, in 't vlees zich openbaarde,
oe

Was '£ fchoonfie

Paereltje op aarde :
Zwyg fltl al wat van wonder roemt;
Wie kan dat grootfle wonder fpreeken ?
Hier moet de Zon, en Maan verbleekehl
En alles wat'er werdgenoemt.
2.

Veel
Met

Koningen, en veel Profeeten,
uitgejlrekte hoop bezeeten,
Bezagen guaren deezendag.
o Menfchen, die
op de aarde woonden,
Doe zich den Schepper Menfch'lyk toonden 5
Wat

was

rt

ecn

wonder dat gy zag.

x

Daar

der

Daar

over

LIEFDE

JEZUS.

3laat zich iemant hooren;

Het geen dat kwam tot onze oorea,
En dat wy zagen, met ons Oog;

En tajlen, met onze eigen handen;
Zo fprak by, die van liefde brande,
In 7t WOO RD des lev ens, fcboon en

hoog,

4-

Ja Vriend hoe Zoud gy anders Zeggen?
Gy plaiht op zyne borjl te leggen;
Dien allerkojlelykden borjl!
0! Ach! hoe word de geejl ontlooken !
En *t vonkend Zielen-vuur ontjlooken,
In de allerfchoonjle Jezus dorjl.
5-

Ja Jezus I lief, myn overfchoone,
Het lujl ons dicht by u te ivoonen J
En ofgy niet op aarde zyt,
Noch ivoont gy ons niet in de verte\
Maar, door '/ Geloof, in onze herten,
Gelooft zy God, in Eeuwigheid.

Daar

der

LIEFDE

Smaakt,

en ziet dat de Heere
Pfalm XXXIV: p.

Kan gezongen

't

py

goed is,

warden op Pfalm XXXVII.

Cjfekrookte riet
Noch 't rookend

o

JEZUS.

en

zal hy niet verbreeken,

pit zal hy niet bluflen uit:

Levens licht! om't vonken aan te
fteeken,
Wat zuift gy zoet en hemels van

geluit!
Komtaltotmy, belaften, en belaadenj
Zo valt een dauw van melk en
honingraad:
Hy wilzeal verkwikken, en verzaaden,
Die over't Hert van't
Godbegeeren Ilaat.
Wat hoorden zy, die water uit haar
oogen,
Als tot een bad, der
heil'ge voeten nam ?
Die zy met hair
ootmoedig kwam te droogen,
Haar fchuld verfmolt in

Hebt goede moed,

Jezus liefdevlam.

klein vonkje van Begeeren,
en zyn genade ftrekt 5
Uw glimmen is een liefdenkracht des
Heeren,
Door zy n genade in uw gemoed verwekt.
Wie zeid'er neen ? Om't vonkjen uit te dooven
;
Het is te laat, uw Zonden
zyn te groot!
Dat zich

na

God,

E N
Hy ga voorby; men zal hem niet gelooven
Het is hem niet, die ons zyn liefde bood.
A1 wat'er dreigt tot twyfcl en vertfoagen j
V

s>6

O

Wy zeggen neen j

N

K

dat is den Vader niet :

entrekt, na Gods behaagen,
hand, die ons zyn hulpe bied.
Neen Zielen-vonk, laat niemant u verfchrikken *
Godisde Liefde, en't enkel fimpel Goed.'
Waar zouw hy u mee dooven of verftikken ?
A1 wat hy heeft is lief'lykheid en zoet,

Maar wat ons lokt,
Dat is zyn

Zaaitgy maarj Ach! en Och! myn Godlmyn levcn!
Myn hoop! myn heil! myn trooft, en toeverlaat!
Het zal een oogft van goede vruchten geeven,

zulken zaad.
Jan, gy hebt de lieffte fchoon befchreeven!
Zeer hoog en diep, uit een verklaarde Geefi:,
Door heilig vuur, in't Liefden-Punt verheeven,
Wyl gy ook zyt hetlieve kind geweeft :
Want zyn genae doorzegent

Sint

dat fcheld door onze oorcn j
Hert, gelyk een Eng'len toon:

God is een Licht,
En klinkt in't

Ja liefden kind 5 ons lufl: noch meer te hooren;
God is een Licht, volkomen klaar en fchoon:
In't welke gants geen Duifter word gevonden:
Dat'szondervlek; Haleluja, myn lief.'

Zo

LIEFDE

JEZUS.
s>7
in't eeuwig wit verllonden j
Een Zon die zich, van eeu wigheid verhief:
Myn Zon,myn Lief,die't duifter doet verdwynen!
Gaat op in't Hert, o Zielen-Bruidegom!
Om myn gemoed met klaarheid door te fchynen,
En fpreid uw licht in's levens firkel om.
der

Zo blyft het Zwart,

Wat nochal

meer

?

borftlegger, Gods beminde!

Noch hoog, en fchoonlnoch veellnoch overveel,

Hyzeide, God isLiEFDE: die hem vinden,
Groot is de fchat, hoogwaardig is haar deel!
God is een Licht, en Liefde, fchoonomhooren.
Die met zyn Ziel in't Licht der Liefde blyft,
Die blyft in God, en is in God gebooren,
Gelyk het kind der liefde lief'lyk fchryfc.

Heilig Antwoord.
Want

de Zoone des Menfchen en is niet gekgmtn om
der menfchen Zielen te verderven, maar om te behonden.

Luk. IX;

j6.

G

Spys

V

O

N

K

E

N

XXIV.

Spys

na

den Honger.

Alter Oogen ivachten op u: engygceft hen
haarefpyze
t*zyner tyd. Gy doet mve hand oyen, enverz.adigt al
ivat daar
leeft \na ttw\ welbebaagen. Pfalm CXLV:

if, 16.

der

LIEFDE

JEZUS.

pp

Verzaadinge der vreugden is by uw amgezicht.
Pfalm XVI:

n.

I

Kan gezongen

JEen ieder zoekt

warden of de X Geboden,

gclyken,
brood,
Van daar zyn levens krachten reiken,
De Moeder, daar hy uit
ontfproot:
Zo ook ons zichtbaar aardie leven,
Elk leven

na

zyns

neemt en eet

Een kleine waereld

,

zyn

in zyn maat,

Een

kind, van't groote voort gedreeven 5
Uit wiens Materi't ook beftaat.

Het

Maagfe, Magineets begeeren,

Trekt uit den grooten

Moeder

aan,

Op dat het leven heeft te teeren,
En in zyn weezen mag

Dat's
De

beftaan :

goed 3 en wel, en wy bedanken
hoogfte, die het alles geeft,

Den wortel aller ftam en

ranken

Uit wien dat alles 't weezen

Zo is'er noch

een

5

heeft,

ander leven,
G

2,

Dat

O N K E
Dat in liet leven deezer tyd,

V

100

N

Met Elementen ftof omgeeven,
Als in

een

kas, verborgen leid:

Dat

hongert ook na zyne Moeder,
Gelyk een Deel van't eeuwig Al,
Den grooten aller dingen voeder,
Die eeuwig was, en blyven zal.
Dat tracht zicb dieper uit te flrekken j
Wat de aarde geeft, is hem geen brood,
Hy zoekt een weezen aan te trekken,
Van't Weezen daar hy uit ontfproot.
,

God is zyn waereld, en
Voor zyn begeerende

het weezen,
Magneet,

Dat zynen

honger kan geneezen,
hy ftadig van hem eet:
Met zuchten bidden, ende fmeeken,
Van dag, op dag, en jaar, op jaar,
Wanneer

j

In liefde

en

aandacht, onbezweeken,
tafel, voor en naar.

Aan deezen
o

God!

o

Brood van't

geeft'lyk leven!

Maakt gy der Zielen maag gezond,
Om rechten hongerlufl: te geeven,
Tot opening van 's herten mond j

Op dat

wy

drinken ende

eeten,

der

LIEFDE

Inwendig waflen
Dat

tot uw

JEZUS.
beeld,

101

goeden gecft bezeeten,
vaderlyke aanzicht fpeeld. ..
Gelyk een Kind, uit u gebooren,
Om't eeuwig vredenwoord te hooren.
met uw

Voor't

Heilig Antwoord.

Tjalig [zyri] die hongeren en dorjlen [no] degerechtig-

heid: want zy aullen verzadigd worden.

Matth. V: 6.

Nict

der

LIEFDE

J E Z U S.

103

Ik^zjzl hem zoeken die myne Ziele licfheeft.

Hoogelied III:
jKan gezongen worden op, o

2.

Zalig heilig Bethlehem!

(jelyk

een Tortclduif in 't woud,
Die zyne weerg^ heeft verlooren,
In eenzaamheid, op't dorre hout,

Zyn

toon van treurigheid
Zo zwerft de Ziel, als

En

acht,

en

tracht

na

laat hooren j
vreemdeling,

haar beminde,

Die haar in Adams val

ontging 9
zy't verlooren weer mocht vinden.
Wat zuifl en ruift'er menig vlaag.

Of

In't wilde

woud, van't aardfe leven!

Hoe dwaald zy om! nu hoog, dan
En wil geen moed verlooren geeven.
Ach

laag,

Bruid, of Bruid'gom, van de Ziel!

Wat moet zy ver zyn uitgevloogen,
Doe haar die reine lull ontviel,
Zo

grof en jammerlyk bedrogen!
Wat moet zy verr' verzworven zyn,
G 4

In

104
In't donker

V O N K E N
bos, vol wilde boomen,

Befchaduwt

voor

de

zonnefchyn,

Zo naar, en zwaar, om uit te komen
6 Tortelduifje! houd maar
aan,

Gy zult uw Weerga noch wel vinden.
Hy zal uw zoeken niet ontgaan,
Hy zoekt u ook, als zyn beminde.
A1 loerd den Adelaar in't

Beluft

woud,
kluiven,
aan de liefile houd,
veertjes niet verftuiven.

duivevlees

te

Een wachter heeft

u

om

Zo gy u

Hy zal

uw

Zyn liefde zal

u

in het oog,

wel bewaaren,

Of't fcheen dat
gy alleenig vloog
In't wilde woud van veel gevaaren j

Gy

nochtans zo eenzaam niet,
zyn'er veel die u bcminnen,
Of gyze niet voor oogen ziet,
Zy houden u voor haar vriendinne:
Behalven hem, daar gy't op munt,
Door wien zy u haar dienft verleenen ,
Den goeden Jezus, 't
hoogfte punt,
Die gy, en wy, in't zoeken meenen.
zyt

Daar

Den wachter Ifr'els fluimert

niet,

der

LIEFDE

JEZUS.

10;

Zyn liefden-oog zal op ons waaken,
Tot wy, ontvloogen al't
verdriet,
In't overheilig veilig raaken:
Om weder zyn vriendin te
zyn,
En fpeelgcnood
gelyk te vooren,
Ecr wy, door't
Dien fchoonen

eigenwillig Mvn,
Bruidegom verlooren.

Tortelduifje, houd maar aan,
Gy zult uw weerga noch wel vinden,
Hy zoekt u ook, als zyn beminde,
Hoe zoud gy dan malkaer
ontgaan ?
o

Heilig Antwoord.
zal gegeeven

worden: zoekt, en gy zult
klopt, en u zal open gedaan worden. Want
een
iegclyk. die bid, die ontfangt : en die zoekt, die
vind \ en die klopt
die zal open gedaan worden%
Matth. VII: 7, 8.
en u

vinden:

,

g r

Droo*

io6

V

O

N

K

E

N

XXVI.
Droomen is

bedrog.

menfche is de idelheid gelykj zyndagen zyti tils
voorbygaande fchadtuve. Pialm CXLIV: 4*

Be
een

Zo

LIEFDE

der

Zo

en

laat

ons

at

1

dan niet flaapen, geljkjals de andere.
I Thcff. V: <5.

Kan gezongen

Strak

JEZUS.

worden op Pfalm XXIV".

is het wonderbaar, och harm!
ik ryk, nu ben ik arm.

was

My droomde

van

veel moois

en

weelde :

Ik was een groot,
aanzienlyk man:
En had een
Konings kleeding an,
By al wat zich het hert verbeelden.
Als vlaag, by vlaag, was
myn gewin,
De welvaart vloeiden tot
my in,
,'k Was vrolyk met myn ryke vriendenj
Myn Land was breed, myn Gaarden wyd,

By allerlei vermaak'lykheid,

En had veel booden, die myn dienden:
Men noemden my geftadig Heer,
Elk ftreek en boog zich voor my neer,

Myn woonpaleis had guide zaalen ,
Ik zat op felp, 't was, knechten
dien,
Myn yz're kift was wel voorzien,
Een put, te diep om leeg te haalen >
't Was alles heerlyk wat ik zag:
Met wierd ik wakker •, daar ik lag
In 't ftof, bezoedeld, en vergeetenj
Een arm, elendig, kreupel man j
N och geld, noch brood, noch ldeed'ren an,
Veracht, verfchooven, en verfmeeten.
o

Bee

V

io8
o

O

Beedelman,

N

wat

K

preekt

E

N

gy

fterk!

Gy waereld'ling komt hier tc kerk,
Of gy uit uwen droom mocht raaken j
Daar in gy diep verfluimert leid,
En maald en dwaald in idelheid,
En u gebeurd een droevig waaken.
Want ziet, al flaapt men noch zo vaft.
En gaat in idelheid te gaft,
En droomt van alle mooje dingen,
Die't oog begeert, en't herte luft,
Zeer mak'lyk, vrolyk en geruft,
Daar alle weelden't hert omringen >
De fterke doodftem roept zo luid;
De Geeffc ontwaakt > de Droom is uit:

II

If

Men leid ontbloot van alle deugden:
o Nood! o overnaare nood,
Wat is uw armoed zwaar en groot!
Wat helpt een id'le droom van vreugde?
Word wakker, al die Haap'rig zyt,
En waakt in deezen gulden tyd,
Van opgefloote hemels deuren
Waar door men langs den weg van deugd
Gaat in tot eindelooze vreugd,
In eeuwigheid, bevryd voor treuren.

Die't oog van't innerlyk gemoed,
In heil'ge aandacht open doet,
En wandeld op des Heeren wegen,

vreugd van korten duur,
hy komt aan ftervens uui,
Zo valt op hem een grooten zegen.
Zyn geeft ontwaakt uit deezen tyd,
Verfmaad de
Wanneer

In

der

LIEFDE

JEZUS.

i0p

In 't eind'looS'goed der eeuwigheid.
De langfte welvaart is te kiezen.
Een droom van weelde is
weinig waard:
Wie zich een Hemel maakt op aard,
Die moetze eindelyk verliezen.
A1

wat
voorby gaat en vervliet,
Dat is het waare weezen niet:
Wat eeuwig vail flaat, zonder wanken,
Is waardig dat men't lieft en mind,

Beoogt, betracht,

Wie'thaagt,
Ach

en

enwaagt,

zoekt en vind,
zal't zich bedanken.

Jezus! heilig Zielen-licht,
Schynt ons geftadig in't gezicht,
Op dat wy wakker zyn, en waaken,
En niet in't
lpgge vlees, en bloed,
Bedomt, en duiiter van gemoed,
In flaap noch fluimering
geraaken.

Heilig Antwoord.

w«,

z*y zullen zjeggen, Hetisvrede, et
z.onder gevaar: dan z.al een
haaftig verdcrf haar over
komen. I Theft*. V: 3.
wanncer

SchyQ

LIEFDE

der

JEZUS.

hi

Geljk^ de Slange Eva door haare arglijligheid bedroogen heeft. II Cor. XI: 3.
Kan gezongen worden op,
o

6 Zalig heilig Bethlehem!

Stomme visje, waart gy wys,

Hoc

zouw

Die

u

den

Hengclaar ftaan kyken!

beloert, zyn

maag tot

fpys,

Gy zoud zyn fchyngoed wel ontftryken.
Hy flelt zich zcer bekoor'lyk aan,
En toond hem goed en mild in't
geevenj
Maar't is uit loos bedrog gedaan,
En 't lcoft uw belle
lyf en leven.
Will gy den
Angel in het aas,
Dat beetje zouw u niet bekooren,
Maar door

onnozelheid, helaas!

Gaat gy elendiglyk verlooren.
Maar ach! "waart gy het noch

alleen,

Zo

onvoorzichtig in't vergaapen,
droevig lot, het ging noch heen,
Om dat gy tyd'lyk zyt gefchaapen :
Maar die verlland en wysheid heeft,
En laat zich zo door't aas beloeren,
Dat iemant hem bedrieg'lyk geeft,
Dat is elendig llecht vervoeren!
En't

Den

O

V

112

K

N

E N

Heng'laar gaat op buit,
Langs de oever van het menfch'iyk leven,
En werpt zyn Helfen Angel uit,
Met fchyn van goed en zoet omgeeven,
Wat hapt en fnapt'er menig Ziel
Den grooten

Na 't

aas van

weelde ,
zyn begeerte viel,

idelheid

Dat hem voor

en

vcrbeelden!

Door oogen, ooren, en
Den Vifler doet het

En weet den

fierlyk

voor,

weerhaak toe te winden,

Op dat hy doch het hert bekoor,
eeuwig leven te verflinden.
Dat is elendig, en bedroefd!
Van 't kwaad des Angels wel te weeten,

Om't

En van't gcvaar

die't lok-aas proeft,

eeten!
onheil niet,

En noch te gaapen, en
Het

visje weet zyn

Wyl't Horn, en dom

te

in zulke zaaken,

Onnozel komt in zyn
aan zyn levens eind
Maar 't leven uit de

En

verdriet,
te

raaken:

eeuwigheid,
Begaaft met licht, verftand, en zinnen,
Tot waare wysheid, en belcid,
Om't eeuwig Goed voor't kwaad te winnen,

der

LIEFDE

JEZUS. 1*3
Geeft begrypen kan,
Door leering, fpreeken, en vermaanen:
Niet meer een kind, maar Vrouw , of Man
?
Genoodigd op des Hemels baanen,
Gewaarfchouwt voor een fcherpe haak
*
Van droevig kwaad en
eeuwig lyden ,
Verborgen in het aards vermaak.
Die 't

Van.

met

zyn

weelde, weilufl,

en

verblyden>

Dat die zich noch verlokken

laat,

Door

voorgeftelde beuzelingen,
te
droevig, en te kwaad !
Eens Menfchen Ziel is niet
geringe!
Betrouw den loozen
Heng'laar niet
Dat is

6 Menfch!

Of gy't

te

j

groot, om klein te achten

verderf niet voelt

Als't raakt en haakt,

en

,

ziet,

komt wee en klachten s

Hy is voorzichtig van gemoed,
Die oogt, en poogt naar Hemels

goed.

Heilig Antwoord.

^T3en duivel] die was

een Menfch en-moor der van den beende en is in de waarheidniet'fiaandegehleeven;
hvarit geek waarheid en is iri hem.
Wanneer hy de leugen
fpreekt, zo fpreekt hy uit zyn eigen: Want hy is een leuge-

ginne,

naar, en deVader derzelver\_letigen\.
;
H

v

Joan. VIII: 44.

'tis

114

V

O

N K

E N

XXVIII.
't Is Wonder.

Ziet t de Hemelen ,ja de Hemel der Hemelen en zohden ti met begrypen. II Kron. VI: 18.

oHeere, wat is de Menfche, dat gyhemkend?

het

ki»d desmenfchwydatg) betacktttf Pfalm CXLIV; 3.

Zyn

der

LIEFDE

JEZUS.

iif

Zyn Grootheid is ondoorgrondelyk* Pfalm
CXLV: 3.

Kan gezongen

worden op Pfalm XXIV.

A.

.Is ik myn oog verhef om
En zie den blaauwen hemels
Bezaait

met zo

hoog,
boog,

veel duizend

flerren,
afgekeeken, noch geteld,
weid* zo voort, door't ruime veld,

Nooit

En

Die Sirkel om, zo breed en verre,
Dat myn gedachte ftuit en ftoot,
Dan denk ik

5

ilch!

wat zyt gy

groot!

Hier

by verryzen myn gedachten,
Dat deeze Grootheid, die men ziet,
Een

puntjen is, en anders niet,
Wanneer wy 't eeuwig A l betrachten:
En dat die groote Majefteit,
Beflooten, noch in plaats, noch tyd,
Niet op te

heffen, noch te noemen,
Op 't menfchelyke ftipje ziet >
By'c eeuwig Groot, zo klein als niet!

Wie kan dat wonder ooit vol roemen!
H 4

Dat

V

u6

Dat

O

N

K

E

N

God, dat Eindelooze Groot,

De kleine Menfch

zo

vriend'lyk nood,

Tot zyn gezelfchap, en vriendinne j
Om mee te deelen in zyn vreugd,
Bekleed met heerlykheid en deugd,

Als

twee

Gelieven, in't Beminnen!

God!

oneindig, eeuwig" goed,
wonder groot en zoet!
Wat mag den Worm noch weig'rig weezen!
Van zulken grooten Heer gevryd,
Gelokt, en vriendelyk gevleit,
Als Bruid, genood, en uitgeleezen!
Verzocht een Koning, op zyn Throon,
Met Scepter-ftaf, en goude kroon,
Een voetflaavin tot zyn beminde,
Wat riep de waereld overluid,
Dat groot Geluk, en Wonder uit!
Wie kon de bruilofts-vreugde binden !
o

Wat is

Maar

o

uw

wat

is dit?

een

idcl niet,

By't geen de Ziel van God gefchied
Menfch I bedocht gy uw genade!
En overlei zyn

:

waarde recht,
Gy zoud, om't waerelds klein en flecht,
Die groote aanbieding niet verfmaade.

L I E F D E

JEZUS. 117
Hoogwaardig Groot, dat niemant weet,
Hoehoog, hoediep, hoewyd, hoe breed 5
Oneindig, eeuwig, ongemeeten!
Baart gy de wysheid in ons
Hert,
Dat deeze zaak gewoogen
werd,
DER

En niet door idelheid vergeeten.

Heilig Antwoord.
vtYvulle ikjtiet de Hemel en de Aarde ?
Jeretn.
XXIII: 24.
JPe Hemel is my een Throon, en de Aarde eenvoetbank^myner voeten. Hand. VII: 49.
1

Wie

11S

V

O

N

K

E

N

XXIX.
Wie kanze tcllcn.

Want God

feljkheid:
m namr.

heeft den Menfch gefcbaapen tot onverder-

en heeft hem gemaafzt een Beeld van zyne cigc-

't Boek der

Wysheid II:

23.

LIEFDE

der

JEZUS.

up

De genadengifte Gods is bet eeuwige I even,
Rom. VI: 23.
Kan gezongen

J^eloften

van

warden op 6 Kcrsnacht &C.

het eeuwig

Door 't Woord des levens
Dat als
En bracht

Hoe

cen

noodig

Wat is

ftroom

een

van

voile Zee

leven,
ons

gegeevcn,

wysheid vlood,
van

zeegcn,

zy t gy te overwecgen,
waarde fchoon en groot!

uw

Te meer, wanneer

men't eeuwig derven,

Vereenigd met het eeuwig fterven,
Van eind'loos kwaad, voor eind'loosgoed,
Van God, en Hemelryk gefcheiden,
Elendig, zonder maat van tyden,
Dat is een Spiegel voor't Gemoed,
Op dat de zinnen hier vergaaren.
Zo alle

Van
En

van

honderd duizend jaaren,

vogel kwam,
gruis der gantle Aarde,
door zyne fchepping baarde,

ooft, of weft een
het

Die God

Alleen

een

Eenig zandje nam>
H 4

Dat

V
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Dat

noch

O

N

K

E

N

einde

loopen j
zulk een eind moelt hoopen,
In jammer, en verdriet van tyd,
Hoe zouw zyn hert in wanhoop zinken,
zouw

aan een

Maar die op

Uit zulken bitt'ren Kroes
Dat's

maar een

te

blik der

drinken!

Eeuwighcid

-y

Een

flip, een puntje, en noch minder.
Want Eeuwig vind geen einde-vinder.
Ach dat het ons ter herten gaat!
Ons gaat het aan, ons zal het treffen !
6 Onderfcheid! om op te heflfen,
Van eeuwig goed, of
eeuwig kwaad!
Schrik menfchen-kind, en rept uw voetcn,
Op 't pad van waare deiigd en boeten,
Den tyd van overleg is kort:
Wie zalze aan't einde weder haalen?

Niet

lang te dreigen, en te draalen,
geflooten word.
Wie hier op aarde is in elende,
Hoopt, door het fterven, op een Ende,
Van dag, op dag, en uur, op uur*
Maar in het eeuwig Hels verderven,
Daar kan der Zielen-grond niet flerven,
Zy is een vonk van eeuwig vuur:
Eer dat de deur

Ge-

LIEFDE

JEZUS.
Gebooren uit fret eeuwig Baaren,
Der krachten die begin'loos waaren,
Een onoploflelyken knoop,
Van de eeuwige Natuur verbondcn,
Dies word voor haar geen Eind gevonden.
Daar is in eeuwigheid geen hoop.
Maar wil zy haar in God verbeelde,
Dan fmelt haar ftrenge macht in weelde ,
Haar vuur'ge wortel werd verkoeld ,
En onophoudelyk geneezen,
Van 't liefden-licht, en heilig weezen,
Zo dat zy niet als weldoen voeld.
Ach eeuwig Weldoen! zalig leven,
der

Dat God

aan

Die zyn
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ider Ziel wil geeven,

beloften

in acht!
fpreeken,
Om dat gy einden zult noch breeken,
't Is hoog en diep, wie dat betracht!
Indienwe aan u een uitgang kenden,
Dat gy noch eindeling zoud enden,
neemt

Uw waarde is nimmer uit te

A1 was't met's waerelds laatfte Zand 5
Na

veel honderd duizend

jaaren,
baaren,
Maar eeuwig, fchuift dat aan een kant.

Zo

zo

zouw

't

een

onvolmaaktheid
H f

Daar-

izz

1

V

O

N
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Daarom is dit het groot

Belooven,
al, en alles gaat te boven,
Dat ons den MondderWaarheidzeid,

Dat

Ik

geef myn fchaapen't earwig leven.
opgeheeven!
Geloofd zy God in eeuwigheid.

Een waarde! nimmer

Heil ig
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deeze zullen gaan in de eeuwige fyne: maar dc
rechtvaardige in dat eeuwige leven. Matth. XXV: /\.6.
Het is n beter verminkt tot het leven in te gam, dan

heenen te gaan in de Helle,
Daar loaaren Worm niet en
Jlerft, en het vuur niet uitgeblujl en word. Mark.
de twee handcrt hebbendey
in dat onmtbluJJeljkL vuur:

IX: 43, 44.

TOE-

DER

T
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Z A N G.

Toon: lets moet ik u Laura

vraagen.

E1euw'tg, eeuwig, Zonder Ende,

verheuging, ofElende!
Hangt den evenaar in't Hert,
Om het onderfcheid te weegen,
Want daar leid ons aan geleegen,
Eindcloos is machtig verd.

In

2.

He eft

de waereld een gewichte,

In het flerven zalze lichten :
Wat zo diep bedommclt lag,
Komt dan helder voor de oogen,

Schaduuw heeft het Hert hedroogen,
Dat het Oog niet klaarder zag.
3.
Neen dat moet ons niet gefchieden y
Laat ons't eeuwig kwaad ontvlieden,
In den arm van
eeuwig Goed,
Die zyn gunjl heeft aangebooden
Nevens zulk een vrienddyk nooden,
En zyn deitren open doet,

>

.

.

.

a

V0011

V

O

N

K

E

N

XXX.

Voor dit

een

^nder.

Ende gelykerwysivyhet Beeld des aardfen gedraagen

bebbefty [alzo] zjtllen ivy ookjoet Beeld des Hemelfen
draagen I Kor. XV: 49.
Want ook^in deez.cn z.uckten wy,
verlangende met
tnz.e Tvoonfiede , die uit den Hemel is > QVerbleed te
worden. II Kor, V:

z,

Doet

der

Doet

L I E F D E

aan

J E Z U S.

den Heere Jezus
Rom. XIII: 14.

izf

Chriflus»

.^\js ik myn zichtbaar beeld betrachte.
En overdenk

met myn gemoed,
Zo vind ik Adams vlees en bloed ,

Verknoopt

tydelyke krachten:

van

Dat trok ik uit de waereld aan,
Om 't

vuur

der Zielen

mee te

kleeden^

Van myn geboorten dag tot heden,
Heb ik daar mede om heen gegaan.
Ach fchoonfte

myn Beminde!
Waarom dan zouw het minder zyn,

Ontrent

Jezus!

uw

Weezentheid,

en

myn,

Wyl't aardfe't Hemels niet kan vinden?
Zyt gy den tweeden Adam niet?
Uit wien wy moeten zyn gebooren,
Die ons herfteld, gelyk te vooren,
En Hemels Vlees

en

Bloed aanbied?

Waarom dan zouden wy niet draagen
Het Weezen van uw Lichaams Krachtj
Het

vuurig leven toegebracht,
heilig welbehaagen?

Door's Vaders

Uw

126

V

.

Uw lichaam

O

N

moet ons

K

E

N

lichaam zyn,

Wy 1 Adams lichaam moet verderven,
ryke Gods niet kan beerven.
Ja Jezus! Lief, myn Zonnefchyn,
Wy wenfen't uit u aan tc trekken,
Op dat ons vuur dien oli eet,
En't heilig hemels Bruiloftskleed,
En't

Den Geeft der Zielen overdekke.
Ons denkt

Dat

aan uw

zulke, die

beloofden buit i

gclooven,
leven zal beroovcn,
Zy treeden maar van Adam uit.
Zouw dat ons luften niet bekooren,
Om, naar het innerlyk gemoed,
Uit Jezus kernels Vlees cn Bloed,
aan u

De Dood geen

een Kind te zyn gebooren ?
God! die ons een Adam zyt,

Gelyk
o

Om dat

uw

Speeltuigs goede Snaaren,

In Adams val verbrooken waaren,

herfteld in eeuwigheid j
eeuwig in ons fpeelen,
Op dat wy t'zaam de vreugde deelen.
Die gy

Uw Geeft moet

der

LIEFDE

JEZUS.
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Wetgecnc nit het vicesgebooren is,

[dat] is vices: en
hetgeenc uit den Geejlgebooren is, [dat] is Geejl. Joan.

Ill:

$ Gou«

128

O

V

N

K
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XXXI.
o

Goude

vryheid.

Dochdieryhwillenworden, valleninverzoekjnget
en

[in] den Strike,

en

[in] veele dwaaze en fchadelyke

begeerlykheden, welke de menjcben doen verzinken in
verderfcn ondergang. I Tim. VI: p.

JH.ZUS.

L 1 t F U £i

DER

Met de Banden zyner

worden.

izp

z.onden z/tl hy vaft gehoudm

Spreuken V: 12.

och is zy vrolyk, en geruft,
en laat fioolen
zorgen,

Helaas!
Van

dag tot nacht, van nu tot morgen,
Door idelheid in droom gefuft.

Zy

weet van
In weeldc

Zo

zwaar

Ketings, noch van banden,
welluft onvermoeid,

en

gekluifterd

en

geboeid,

Maar blindheid overdekt haar

fchanden,

droevig, die zyn kwaad niet ziet!
placht een Slaaf, in angft bekneepen,
Met yz're ketingen te fleepen,
't Is

Zo

elenden en verdriet!
Rampzalig Kind! gy zyt gevangen,
Hoe vry en vrank gy meend te zyn,
Uw vryheid is bedrog en fchyn,
Noch zyt gy luftig in uw gangen!
Gy gaat uws Vaders huis voorby*
In

groote

Helaas! hoe wil't 'er

eind'lyk kluize!
I

ttw

i$o
V
Uw afkomft is
Nu leid*

N

O
van

men u

K E N

Ed'len

in

huize,

flaaverny:

Van welluft, idelheid, en zonden.
Wat is de

Van

Daar

u

Keting

zwaar en

grof?

veel fchakels, hart van ftof,
dc waereld aan gebonden,

zo

Gekneveld, en gekluiftert heeft!
De tweede deelt niet mis, in zwaartc,
Als dienden

hy

een groot gevaarte,

Op dat hy u niet licht begceft :
Dat is dien fterken band der Hellen,

klein geruchje paft,
fchakel-haaken vaft,
beuzelingen niet te ontftellen.

Die op geen
In zyne

Door

Nu komt'er noch een derde

by,

veel krom gedraaide bochten,
Van vlees en bloed tc zaam gevlochten:
Dat is een rechte Slaaverny !

Door

o

zo

Menfch! leert
Daar is

een

Die trekt
Niet uit te

uw

band

elende weeten!

Gemoed,
eeuwig goed,

aan uw

u tot een

fpreeken, noch te meeten.

A1 zyt gy ver, gy zyt
De Godheid heeft u ook

niet losj
gebonden,

En

LIEFDE

der

J EZ US.

jp

En roept u uit
Waar in gy

den dienft der zonden,
maald gelyk een Ros.
Gy zyt tot geen Slaavin gebooren,
Maar tot een Koninglyke Bruid 3
Breekt
Zo is

u

van

de ilaaffe banden

uit,

Hemels heil befchooren.

A1 zyn

de banden zwaar en fterk,
Indien Zy uw Gemoed verveelen 3
De Hoogfte zal u fterkte deelen,
het meent, begint maar werk*
Menfchen Ziel, zo hoog van waarde!
't Is idel, dat gy and're diend,
Zo gy

6

God is
Die

geeft

uw

u

allerbefte Vriend,

Hemels goed

voor

aarde.

Heilig Antwoord.

Voorwaar,

voorwaarzeggeiku, Eeniegelykdiedc

zonde doct, is een dienjlknecht der zonde. En de dienftknecbt en blyft met eewwiglyk^m bet huis : de Zoone

blyft'er eeuwiglyk^

Indien dan de Zoon 14 zal vry ge-

maakt hebben

zult gy

,

zo

VIII: 34, )f,

l6-

I

u>aarly\ vry

Z

zyn.

Joan.

Van

der

LIEFDE
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Zoekt den Heere teruryle hy te vinden is,
Jez. LV: 6.
Kan gezongen

warden op Pfalm XXIV.

ic maakt dit bruine fchaduw-bceld,
Dat nevens't lichaam heenen fpeelt,

Gants niet tc ont-treeden, noch te
mydcn ?
Wie ofhier van de oorzaak
zy?
Of de een,

of de ander, ik of gy.

Of zyn wy't liever alle beide?
Want of de Zonnefchyn daar

Behalven't lichaam is het mis
,

is,
j

Daar word geen Ichaduw-beeld gebooren.
En of ik

lange fta, en praal,
glans van Zonneftraal,
Zo komt'er 00k geen fchim te vooren:
Dies hangt het van ons beiden af,
Daar elk hier toe het zyne gaf,
Ik duifternis, en gy het lichte:
Behalven

Uit deeze twee, en anders niet,
Ontllaat een onbetaft'lyk iet,
Dat beeld'lyk is

Dit is

gezichte.
onloochenbaar, en klaar,
voor ons

I 3

Wie

V O N K E N
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Wie'thoort, enziet, dienoemdhetwaar.
6 Menfch!

van

waereldfe

Hert, vervuld

Die't

gedachten!

met

idelheid,
leid,

Zo zacht in aardfe Roozen

Komt deezen

Spiegel eens betrachten,
Gy denkt miffchien in uw Gemoed»
De Godheid is oneindig goed-,

Die't fchoonfte licht der klaare
Van liefde

barmhertigheid,
ryk'lyk uitgebreid,
fchepfels af laat daalen.

Zo mild

Op zyne
Dat is

flraalen,

en

en

een

Waarheid, die

men weet,

Zyn Liefde is grooter als gy meet,
Zyn Wil is zaligheid en ievenj
Een eeuwige nitgang, als een vloed,
Van vriend'lykbeid, en Hemels goed,
Dies heet hy God, een louter geeven.
Maar

gy wilt verborgen zyn,
En treed niet in zyn Zonnefchyn,

Hoe zal

zo

hy't Beeld

Heil formeeren?
Zaligheid,
Door't liefden- licht der Majefteit, Als gy u niet tot hem wilt keeren
Zyn Woord van Liefde roept u aanj
En maaken

van

uwe

Komt

der

LIEFDE

JEZUS.

13/

Komt in myn Zonne-ftraalen ftaan,
Dan word uw zaligheid gebooren:
Als

wil in zyne gaat,
En ftil voor't heilig fchynen
uwen

Zo komt het Beeld
God is

van

Goed,

een

heil

van

ftaat,

te vooren.

eeuwigheid,

En heeft zyn armen uitgebreid,
Na't Zielen leven, met verlangen$
Wie's waerelds idelheid

ontwringt,
dringt,
Word als een Kind van hem ontfangen.
Bedenkt u, Menfchen kind op aard,
Die gaaren eeuwig zalig waart 3
God geeft het zyn' 3 geeft gy het uwe:
En in het Licht des levens

Dan zal de derde zaak ontftaan 3

Geluk, en Zaligheid 3 wel aan 3
ops het tegendeel dan fchuuwen.

Laat

Heilig Antwoord.

Wendet

una

den der aarde

:

my toe,
want

wordet behouden» alle gy einibjoen God t en niemant meer,

Jez. XLV: 22.
Zy keeren my den nehjoe, en niet het aangezicht. Jer.
II; 27.

I 4

Als

V

O

N

K

E

N

XXXIII.
Als't buiten

woed, Is't binncp zoct.

Bt%va&rt u zehen in de liefde Gods, verwachtende
de barmhertigheid onz.es Hecren Jezjt Chrijii ten eeuwigcn leven. Jud.verszr.

der

LIEFDE

JEZUS.

i

Verbcvgt my onder de fchaduwe uwervleugclen.
Pfalm XVIi: 8.

Kan gezongen

o

worden op Pfalm XXIV.

^Taare, barre Winter-Nacht I

Beklecd

ftrenge macht
wind, en fpitfe vlaagen,
Terwyl het allcs kraakt en klemt,
met vrees en

Van bitfe

Het dunne
Om

Man,

Die

u

in

en

water

kilt

Ros,

en

een

en

al

beflooten

Ontfchuilen mag

ftremt,

te

draagen!

muur

by't lieve

Wat baart dat weldocn ruft

<,

vuur,

vreugde!
Terwyl het buiten vreez'lyk kluift,
Onftuimig hagelt, fneeuwt en ruift,
Wat doet dat derven hem al deugde !
Hoe dankt hy God in zyn Gemoed 9
Die hem zo veel genade doet,
En overkleed met milde Zegen!
De gloed, van een geftookten Haard
Is dan zo koft'lyk en zo waard,
Wy mogen't verder overweegen.
en

1

w<-

y
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Wat zal't dan zyn,

die't eeuwig naar
Oneindig kwaad, en vreez'lyk zwaar,
Van Hellen angft, en bitter lyden,
Ontfchuilt in Gods

Barmhertigheid,
By *t lieve licht der Majefteit
Voor eeuwig, zonder maat van tyden!
o

Hel,

o overnaare

Hoe luid

Naam

Hel!

ftreng en fel!
Gy zyt het waardig om te fchuuwen!
Die *t overdenkt, en wel betracht,
Want eeuwig is een lange nacht,
Wie

uw

zouw voor

zo

zulk gevaar niet gruuwen ?

't Was

noodig dat het Menfchen Hert
Hier over wat aandachtig werd,
Want hy bemind doch heil, en vreugde:
Een zomervlaag van idelheid,
Gaat haaft voorby met deeze tyd,
zich voorzag met

deugden.
uiterlyken Geeft,
fchrander, gaauw, en wys geweeft,

Maar dat

men

Waarom in de
Zo

Om zich voor't kwaade te behoeden }
En over't werk
Zo

onbedacht,

van

zo

groot

los,

en

Wie zal aan't Eind de fchae

gewigt,
licht,

vergoeden?
o

Menfch!

der
o

LIEFDE

Menfch! behoed

De

eeuwigheid is

De Hel is niet

uw

JEZUS.

Ziel

voor
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fchae!

ons zo na j
zoeken >

zo ver te

Men wandeld in

een

groot gevaar,

Haar

Afgrond is noch hier, noch daar,
In verre afgelegen hoeken:
Maar waar wy zyn, daar is zy 00k,
A1 ziet ons Oog geen vuur of rook!
Zy is geen grof, maar geeft'lyk weezen j
Een Holle, of verhoolenheyd,
Oneindig eeuwig uitgebreid,
Een diepte! waard om voor te vreezen!
Zo groot als't Licht des Hemels zy,
Dat eind'loos is, zo groot is hy,
Maar eeuwig, in de Glans verhoolen:
Wie dit voor onbegryp'lyk acht,
Die vraagj Waar is de Zwarte Nacht?
Wy zeggen* In den Dag verfchoolen.
Gelyk in't Woord te leezen is 5
Het licht fchynt in de Duifternis,
En blyft van't felve onbegreepen:
Dat is de Glans van's Vaders Hert,

Daar't Duifter in verflonden werd,
Hoe fcherp zyn
Angel is gefleepen.

Daar

14©
V O
Daar is de Vorft
Met alles

wat

N
van

E

K

Zonde

hct Goede

en

N

kwaad,

haat,

Voor eind'loos

eeuwig in gevangen ;
hy zyne fnelheid wend,
Hy naderd nergens aan een End,
A1 maakt hy noch zo verre
gangen.
o
Ryk! o zeer vervaar'lyk Ryk!
En aller grouw'len plaats en
Wyk!
En

Daar

waar

zo

veel helfe
oogen vuuren,

Uit holle

Van't

winkels, by't Gefpuis,
gefchuifel, en geruis,

naar

Der monftereufe Kreatuuren!
*

Morgenfter! waar zyt gy nuuw,
heilig licht zo bang en fchuuw,
In zulk een dicpen Nacht verzonken!
A1 noodigd gy ons ook daar
heen,
o

Voor't

't Gevalt

't Is beter

ons

niet, wy zeggen neen,
Gods Troon

geblonken.
Wy fchuilen voor dat eeuwig Zwart,
In 't eeuwig Wit van's Vaders Hert,
Daar is men voor het onweer
veilig
Daar zal men eeuwig vrolyk zyn,
voor

En
*

Lucifer.

der

En

LIEFDE

JEZUS.

141

zingen met den Serafyn,
van Heilig,
Heilig.

Dat fchoonc Lied

Heilig Antwoord.

J[Lndc in haar

en

zaI niet inkomen iet dat ontreinigt»

endegrouwelykhctd doet, ende leugtn [Jpreekt] : maar
die gefchreeven x.yn in bet bock* des levens des Lams»
Openb. XXI: 2,7.

Het

142

V O N K E N
XXXIV.
Het werk pryft de Mecfter.

jfanmerkt de Lclien, hoe zy waffen. Zyenarbeiden met, nochenfyinnenniet: en tkjuegge u, ook^Salowon in alle zjyne heerlykheid en is nut beklcedgewceft alt
deezje i
Luk. XII: 27.

ten van

fprak Jezus, de Wysheid Gods.

LIEFDE

der

Hy doet

JEZUS.

my nederliggen in grazige
Pfalm XXIII: 2.

14$

weiden.

(jras groene kleed, van zo veel duizend fpruit jes
Als

9

verfiert

Tapyt,
doormengt met blommetjes en kruidjes
Op's Aardryks vloer, zo konftig uitgebreid,
een

Zo fchoon

Had

ons

Gemoed

maar

ooren,
W at zouw men wond'ren hooren,

Van hem,

die't al zo wys'lyk fchikt, en vleit!

Elk doet zy n beft, om zyn fontein te loo ven ,
En bied zyn uitdruk aan,

Maar, och, helaas! zy preekenvoordeDooven!
Wie kan de Spraak van haar Natuur verftaan ?
Doe wy in de eerfte Zielen,
Het Paradys ontvielen,
Is ons 7t gehoor van deeze fpraak

ontgaan j

Hoewel, die God, den wyzen Meefter, vreezen,
En lieven in't Gemoed,
Word dit gehoor, in zeek're graad geneezen,
Dat zy verftaan dcs Scheppers goed, en zoet j

Op dat Hy word

gepreezen,
Als oorzaak aller weezen,

AI«

I44
V O N K E N
Als and'ren't flechts vcrtreedcn met de voet.
Maar't veel, en A1,

Word

dat haar geftalten zeggen,
niet

bevat,
in's lichaams grofheid leggcn,
Dat ons verdekt een koftelyken Schat,
van ons

Om dat \vy zwaar

Die zich na't heenen vaaren,
Den Geeft zal

openbaaren,
Hoop die *t in't Geloof bezat.
o
Paradys! hoe heer'lyk moet gy bloejen !
In't Majefteitfe Licht,
Zo fchoon verwekt, tot onophoud'lyk groejen,
Door Zonnefchyn, vanJezus aangezicht I
By't blikkeren en Bloozen
Na onze

Van Lelien

en

Roozen,

Dat alle fchoon van deeze waereld zwicht.

Ach! vreugden-dal der uitgefloofde Zielen,

Vlees, en Bloed,
de overhand behielen,
Om's levens Kroon, en't eindelooze Goed}
Wat moet het vreugde baaren,
Die; tegen

En's Duivels Ryk,

Die in

uw

En over't hoofd

weclde vaaren,

verzinken in uw Zoct!

Bloemryke beemd, van ider fchoon geprezen,
Wat zoud gy anders zyn

Als

LIEFDE

JEZUS.
van't Paradyfe weezen ?
Dat is uw grond, daar is het alleS rein ,
Daar kwaamt gy uit te vooren j
der

145-

Als een Figuur

Van Binnen

uitgebooren,

Uw wortel is doorluchtig,
A1 wat wy

eel, en fyn.
zien dat zyn geen vreemde dingen »

Den zieneloozen Grond

Beeld zich hier uit, metdeezetydelingen,
Zo als't in God zyn Wysheid eeuwig ftond:
Dies zal het

Nietmin,

ons na

deezen

maar meerder weezen,

Na dat ons Eind de geeft van't vlees ontbond.
Dan hoeft de Ziel niet na't Geheim

te

vraagen ,

Als alles blood zal ftaan 5

En't Hemels licht de wond'ren zal bedaagens
Een Zonnelchyn,

die nimmer zal vergaan!
wy't overweegen 1
Op dat het werd verkreegen,
Want zulk een Goed flaat ons byzonder aan.
Ach dat

Heilig Antwoord.
die hoore wat de Geejl tot de Gemeinten
Die overwind, ik zal hem ge even te eeten van den
des levens, die in het midden van het Paradys Gods

ie oar en heeft,

Zegt.
boom

is.

Openb. II: 7.
K

'rJs
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xxxv.
*£ Is al geen

Goud wat'er blinkt-

na den vleefe zyn, bedenken dat des vices is:
die na den Geejl zyn, [bedenken] dat des Geejls is.
JVant bet bedenken des vlees is de dood: maar bet beden¬
ken des Geejls is bet leven, en vrede, Rom. VIII: j", 6.

Die

maar

Maar

der

LIEFDE

Maar vlied de
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hegeerlykheden der jonghcid.

II Tim. II;

Daar wand'len

JEZUS.

twee

Door's waerelds

zz.

Gezellen

levens-land,
aan
hand,

Die t'zaamen hand

Gelyke jaaren tellen 5
Van Ouds gelyk als Een geweeft,
Een heet'er Vlees, en de ander Geeft.
Maar ach! wat zouw het weezen!
Haar vriendfchap, die men ziet,
Is't rechte

Of7t

wezen

lof'Jyk word

niet

-y

gepreezen*

7t Is mommery,

hedrog, en fchyn,
vrienden zyn!
t'zaam gebooren,

Wat zouden zy voor

A1 zyn zy
Noch is'er groot verfcheelj
In't een, of't ander deel,

Daar zy als Kind'ren hooren;
De een is een Burger deezer

tyd,
eeuwigheid.
Tydeling vol luften

En de ander

De

van

de

K

2

Leid
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V

O

N

K E N

Leid zyn Gezelfchap voort
Door Weeldens ruime Poort,

En laat hem nimmer ruften

Maarwandelt voort, van dag, op dag,

hy zich niet bedenken mag.
Hy fchynt hem zeer te minnen,
De vriend'lykheid is groot,
Waar op hy word genood,
Om hem in't net te fpinnen,
Zyn vriendfehap dekt een flangen-lifl,
Dat

Och! of den waarden Geeft dat wift!

Hy voert hem langs zyn wegen,
Gepleiftert, en bemooit,
Met Roozen

Als was't

een

Zo word

overftrooid,

grooten zegen 5
Os ter dood geleid,

een

Op dat men hem tot fpys bereid.
Aan't einde deezer ftraaten,
Daar woond zyn

oude vriend

hy vry willig diend,
Om't Goed met hem te haaten;
Die

brengt hy zyn Gezelfchap by,
naare Huis van woefterny.
ftort hy zyn gezellen, *

Daar
In't

Daar

(Ter-

LIEFDE

dei

JEZUS.

i4p

(Terwyl hy hem verlaat,
En tot zyn Moeder gaat,)
In de afgrond van de Helle,
By alle Duiv'len, en Gefpuis,
Dat is een zeer Elendig Huis!
Een

Huis, met Nacht bezeeten,
Van woeftheid, zonder End,
Vol

grouwcl,

Van alles Goeds
Een

Huis,

te

elend,
vergeeten!
en

naar!
bewoonder waar!

donker,

Och ! of daar geen

en te

Waakt op, o Geeft'lyk leven,
In't befte van uw tyd,

Ziet, hoe

verleid,
Gy moet hem wederftreeven;
men u

Want die gy

Bedriegt
Veranderd

u,
uwe

meend getrouw te zyn,
onder valle fchyn,
treeden,

En zegtj o vlees! wel aan,
Nu moet het anders gaan j

Gezel

van

aardfe leeden,

Wy waaren lang genoeg uw
En

nu

knecht,

veranderd zich het Reqht.

Dwingt
6 hem tot uw begeeren j

(fr

"

Wii

K 3

.
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hy niet willig gaan,
Zo fleept hem achter aan
Met fpart'len en verweeren j
Maakt hy wat fpels, het is gecn nood,

lfo

Wil

De zaak is

u te

overgroot:

De

hoop vertrooft uw treuren :
hem, met zyn vrind,
Kloekmoedig overwint,
Denkt , wat u zal gebeuren j
Gy zult een Kind des Heme-ls zyn,
En lichten als de Zonnefchyn,
Zo gy

God zal

uw

Vader weezen,

By wien gy eeuwig zult
Met vreugde zyn vervult,
Een vreugde, nooit volpreezen,
In't

vriend'lyk licht der Majefteit 5
en zachtmoedigheid;

In weldoen

Dat is

een

Huis vol weelden,

En

vreugde, zonder End,
Op't vafte fondament,
Meer als wy ons verbeelden >
Dat zal

u

immer beter zyn,

Als \ Eind

van

zulk

een

valfen

fchyn.
Hci-

der

LIEFDE

JEZUS.

tyi
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Wl ant

indien gy na
mdien gy

den vleefe leeft, zoz.uk gy Jler~
door den Geeft de werktnge des
lichaams food, zo zjikgy leeven. Rom. Villi 13.
vert:

maar

Voor

V

N

O

K

E

N

XXXVI.

Voor

j41s
een

vuur en

gloed, Is

water

goed.

Lam iverd hy ter jlachtinge geleid,

ende als
fchaap dat jlom is voor het aangezjchte zyner [cheer een

ders
alz.o
LIII: 7.
,

en

deede

hy

zjynen

mond

met op.

Jcz.

Mm

der

LIEFDE

JEZUS.

15-3

Maay i kjiegge u, dat gy den boozen niet en wederJJaat:
Maat zo wie ww op de rechter wange flaat, keert
hem ookjieandere toe. Matth. V: 39.

1ST och ftaal, noch kopcr wil hier gelde:
Wat wapens

eift dan deezen ftryd ?
Ootmoedig en zachtmoedigheid,

Daar't Lam de helfe macht

mee

velde:

Doe't zich in zyn gefpalkten mond,
Met leidzaamheid kwam op te geeven,
Daar't
Met

heilig, vriend'lyk liefde-leven 9
Zoet, het wrange Zuur verilond.

Hy dacht dat Beetje te verflinden,
Maar doen hy't in zyn maag belloot 9
Was't hem een gift en fterke dood,
En't bond hem, dat Hy dacht te binden.
Zo neemt het Zoet het Zuur zyn macht,
Zo kan het Goed, het kwaad doen bukken,
De

Liefde, Tooren onderdrukken,

Zo breekt den

Dageraad de Nacht.

Geeerde vorft van eeuw'ge vrede,
Een held van zulk een grooten flag,
K y

Tot

N K E N
den zaal'gen dag,
Zo koft'lyk voor ons heen getreeden,
Gy zyt den Koning van ons Hertj
Bewapend ons met uwe krachten!
V O

ij-4

Tot opgang van

Om't

verzachten,
Op dat het kwaad vermeeftert werd.
Wanneer van buiten, of van binnen,
vuur

met water te

De Hel zyn kaaken
open
Met flraalen van een

doet,
vuur'ge gloed,

Om in de Ziel

te

overwinnen

Dat wy

dan met het zinkend zacht,
Zyn opgeheevenheid ontmoeten,
Op dat zich onder uwe voeten,
Als ftof, vernederd zyne pracht,
Ja zoete Jez.us^ hoogfte Heere,
Zachtmoedig lammetje, heilig kind
Dat alle flrengheid overwint,
Laat ons van u het ftryden leeren.
Gy zyt dat licht der vriend'iykheid,
Zogoed, en zoet, eenbrondervreugde.
Een wortel van't gewas der deugden ,
Ja, 't Herte Gods, van eeuwigheid.
Doorbalfemt ons met uw genade,
Dan zullen wy

gewapend

zyn

Voor

\
der

Voor

En al't

LIEFDE

JEZUS.

het hels fenyn,
belaagen van den kwaadc.

aanloop

van

Heilig Antwoord.

"^[aar

ik^zjgge u, Hebtuwvyandenlief, zegendzjc
die ti vcrvloektn, doet wel dengeenen die u baa(en, ende
bid voor de geene die u geweld doen, ende die u vervolgen. Op dat gy meugt kind'ren zyn uwes Vaders die in
de hemelen is. Want by doet zyne zonne opgaan over

booze

en-goede, en regent over rechtvaardige ende onrechtvaardige. Matth. V: 44, 45*.

LIEFDE

der

JEZUS.

15-7

Vtele wateren en zoudcn deeze liefde niet hymen nit-

blnjjen. Hoogel. VIII: 7.
o

(jroote Zee,

zo vrees'lyk in't ontftellen!

Die

altyd hobt en tobt en woelt.
En tegen zo veel kuften fpoelt,
Zo breed en diep, wie kan uw drup'len tellen ?
Hoe ftrekt gy uw gebied zo ver en
Wat hebt gy, woeft en
ongebonden,

Van ouds

wyt!

ryken fchat verflonden,
uw Maag zo
diep verhoolen lcid.
Maar fchoon hier by het nat van al uw baaren,
ecn

Die in

Niet flechts alleen

tot zoeten

wyn,

Zeer

koft'lyk zouw verandert zyn,
Maar zelfs, dat al uw drupjes paarlen waaren j
Een ieder gruis, van al uw

(Berold

van uw

grondig zand,

beroemde baaren,

Noch verder als de

fchepen vaaren,)

Een Ed'le
Als

fteen, of fchoone Diamant:
mede, al de Bergen uwer kuften

(Zohoog,

en breed, enzwaar,

envaft,
gy befpoeld, en waft,)
Van haaren kruin, tot daar zy onder ruften!
Wiens

voeten

Van

iy8

V O

N

K

E

N

Van louter goud, cen onwaardeerlyk goed i
Noch had ik liever, nevens fmerte,
Het

Eenig Paareltjc des herten,

Dat ik

20 zeer

De liefde Gods,

bemin in myn

gemoed :

het fchoonfte aller dingen!

Allerfchoonfte

Paarelyn!
zonnefchyn,
By uw waardy is alle ding geringe,
Mynjezus, ach! gy zyt de grootfte fchat;
Of iemant, by geval van keuren 5
De gantfe waereld mocht gebeuren,
Noch was hy arm, by hem, die u bezat.
Ach dat wy doch dien Paarel niet verliezen,
o

Noch fchoonder als de

En datze niemant ons ontraapt 5

Getrouwe waaker die

U is de macht en

nooit flaapt,

wacht die

wy

verkiezen.

Wat zichtbaar is vergaat tot zyner

tyd,

beminde, en den minder 9
fchoone Paarel, en zyn vinder,

Maar dit
De

Die

blyven t'zaam in alle

eeuwigheid.

Hci-

per

LIEFDE

JEZUS.

ifp
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W ederom

is het

Koningryk^ der Hemelen gelyk^ eett

Koopman die [choone paarlen zoekt: Dewelke , hebbende een Paarel vangroote waarde gevonden, ging heeven en verkocht al wat
by badde 5 en kocht de zelve,
Matth. XIII: 4f, 46.
E Z A N G.

T O

Toon: PfalmVI.

J-

J ezusgoede He ere,
Leert ons den J'chat waardeeren,
z)/v
/«</,

o

Op dat by -word verkreegen,
«/ /V aangelegen,
gy zelver zyt.

Daar

2.

pVie ivel

begeert

« 7#

V

te vaaren,
vergaaren,

/» plaats van

aardfe Jlyk!
XJw vajlheid is bejlendig,
Het waerelds is elendig,
J£# maakt geen

Zielen ryk.

3.

i?y£

zynze
<7 voor

iviens gedachten,
rykdom achten,

£« houden voor baar goed :
Haar fchat zal niet bezwyken,
/f/j- anddrefchatten u>)ken,
0 Paarel van 7t gemoed.

Ruften

LIEFDE

der

JEZUS.

Lieflykheden zyn in uwerechterhand eenwiqljk^
Pfalm XVI:

Kan gezotogen

warden op den Lofzang Maria;

Ajs koude word
En hitte word
Zo is't

n.

vcrwarmt *

verkoeld,

liePlyk weezen:
afgefloofde lyf
zoete ruft
gevoeld,
een

Als't

De

Dan is't
Als

eeil

lief geneezen.

honger word verzaad j
verheugt 3

En droefheid word

Dat maakt
Als 'r

triumfeeren :

een

goed het kwaad verwint j
van
vreugd *

Dat is de bron
En't lachend

Jubileeren.

Als 't licht de duifternis

Verbergt in
En

geweld,
opend alle dingen,
zyn

Dan word het ziende oogy
Het wonder voorgeftelt $
Om lof

dank

zingen.
Uirgevloeide kracht,
En weezen deezer tyd,
en

te

6

L

m

V
Zo

O

noodig

K

N

eeuwig

Men meet'

u

Figuur
weezen zytj

doch

ter

deegen.

Bedenk eens, trouwe
Wat u gebeuren zal,
In *t

N

te overweegen,

Om dat gy een

Van't

E

ziel,

eeuwig Zalig leven ;

Als gy het aarden-vat,
En't aardfe jammer-dal,

Ten laatften zult

begeeven!

Uw levens-wortel zal
In't

eind'loos, altyd Nieuw,
eeuwig weldoen voelenj
Als of't
begin der vreugd,

Een

En

deugd, nooit

op en hieuw,
verkoelen,
Van blydfchap, uit
verdriet,
Verzaadiging, en ruft,
Tot luft, en
welbehaagen,
Van't aangenaam des lichts,
Wanneer zy't duifter blalr,
In't hert-verheug'lyk daagen.
Van alles daar het leed,
Met lief gebalfemt word: •

Van

warmen en

LIEFDE

JEZUS.
eeuwig blyvcn 5
Gelyk een fchoone bloem,
Wiens opgang nooit verdordj
Wie kan dat heil befchryven?
der

Itfj

En dat zal

Maar ach!
Tot

wat

zal dat zyn,

God-gekeerd gemoed?

Wat is het
Dat haar

voor een

met

weezen?

al dit geen,

Van

onophoud'lyk zoet,
Geduurig zal geneezen?
Dat zal God zelver zyn:

Dat alle weelde zwichc 5

Zyn eigen Hert

en leven •,
Van alle kracht des heils,

In't

vriend'lyk liefden-licht,
eeuwig geeven.
Vloeid toe met uw gemoed,
Al die op aarden zyt,
Tot deeze Ziels-genade,
Op dat gy uwe Ziei
In alle eeuwigheid,
Gelukkig meugt verzaadem
Geiukkig is de Menfch,

Een eind'loos

Tot zulk

een

heil
L

genood :
z

Ach

164

O N K E N
zy't al bedachten!
En't waerelds, flecht, en klein,
Om 't Hemels fchoon, en
groot,
Verfmaaden, en verachten!
Wat is't al wat'er is,

V

Ach dat

Dat

de

tyd vergaat,
eeuwig Zielen-leven 5
Maar wat oneindig blyft,
En in zyn weezen flaat,
Dat kan vernoeging geeven.
met

Voor't

al die het hoort,
Verkiell het belle deel,
Wei

aan

En laat het minder

vaaren j

Het

gantfc Hemelryk,
God, is machtig veel,
Ja alles, en geheel,
En

Och laat

ons

dat vergaarcn.

Heilig Antwoord.

J&nde

God zal die trannen van haAre
Oogen afwijfen;
ende de Dood en zal met meer zyn: noch
rouwc, nocb

gekryt, noch moeite en zal meer zyn : want
dingen zyn weg gegaan, Openb. XX1:4.

de
T

eerjie
O

der

LIEFDE

T O

JEZUS.

E Z A N G.

Toon: Sulamite•

T
1
J ezus, Jezus! Jezus, Jezus \

Acb laat ons doch, die fchoonfle Naam herbaalen,
Al febynt het buiten paalen ,
Wat zouden wy, om iem ant,
nageeven*
Want

Jezus is

Den liefden-oli, tot
En den Balfem,
der kracbten.

ons

leven!

heeling

en

verzachten,

balfem,

baljem

2.

beminde der Zielen!

pfy hebben hoop, om eens, eerlang,
XJiv lof en prys te iveezen,

deezeny

ikfcj

hooger tong ontflooken door ww kracbten,
Bereikt met geen gedachten,
woJ hemelfe gezangen,
Eewwig , eeuwig, eeuwig, eeuwig, eeuwig, eeuwig
is lange,
>
Zaaf
drinken,
Van Jezus Naam,
allergrootfien Zegen
Als Pel'grims onderwegen,
To? wy, eerlang, nit deeze waereld febeiden
In '/
zonder tyden,
/# GW.r Herte, voor eind'loos te woonen,
Jezus, Jezus Chrijlus
myn feboone.

Daar

LIEFDE

der

JEZU S.
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Ende ik^ zal vyandfchap zetten tujfen u, ende tujfeti
deeze vronwe. Gen. Ill: iy.

Neen kruiper,
De bloeme

die in't gras verfchoolen,
plukker zeer vervaard,

Als gy u fchichtig
Van daar gy bochtig

openbaard,
laagt verhoolen:
Gy zyt het mooje diertje niet,
A1 komt gy voor de oogen deepen
Met zulken bonten rug vol ftreepen,
Och neen, men

ziet

u

liever niet :

Maar zyt gy waardig om te fchuuwen ?
En maakt ons uw nabyheid bang,

Wy vinden noch een nader Slang,
noodiger om voor te gruuweni
Hy is het pit van uwen dop,

Veel

Die door de eerfte lull
In

onzen

ontftooken,

boezem leid

gedooken,
hoofd zo dikmaals op !
na Gods Herte vlugten 5

Die heft zyn

Dat doet
Om

ons

van

Verbaaft
En

om

het kwaade vry te zyn,
voor

dood'lyk hels fenyn,

de flange-treeder zuchten.
L 4

Ach
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V

Ach
Onze

O

N

K

E

N

Jezus! allerlieffte Hecr,
Ziel, tot heil gebooren,

arme

Om't werk des duivels

verftooren

te

,

Vcrtrced hem

daag'lyks, drukt hem neer.
den Koning in ons herte :
Op dat u\v liefde en vricnd'lykheid,

Weell gy

Dien wrevel-worm

Balfem-oiy

ter

nederleidi

fmerte!
het veelmaal ach!
Nazuchten, vluchten, vrcczen, fchroomen,
Het zondig Hangen-hol ontkomen,
Verryzen in een fchoonder dag,
Om Hemels bloemetjes te pluiken,
In't heilig zalig vadeiland,
Met alle fierlykheid beplant,
Om fchoon te bloejen en te ruiken
Daar zal het vry en veilig zyn,
Geen flang van buiten, noch van binnen?
o

onzer

Tot dat wy na

Pat is

een

Beemde

om te

minnen!

Een

Gaarde, zonder kwaad fenyn.
goede Jezus! myn bemindcn,
Dat uw genade ons doch geleid

Ach

Door't wilde woud
Tot wy u eens

van

deeze

tyd,

volkomen vinden
In

der

LIEFDE

In't ruime veld
Daar alle

vroomen

JEZUS.
der eeuwigheid,
zich vermeiden,

t6g

onbedenk'lyk hoog verblyden,
hoog en diep, zo breed en wyd.
Achjezus! lief, myn overfchoone,
Wat is het goed by u te woonen.

In

Zo

Heilig Antwoord.

~^Lnde

zaade, ende tujfen haaren zaade:
endegy zjilt het de
vermorfelen. Gen. Ill; iy.

tujfen

dat z.elve zal
verzjenen

uwen
u

den kop vermorfelen,

L y

Ooftj

V

O

N

K

E

N

XL.

Ooft, weft, t'Huis beft.

Maakt my

bekent den weg dlen ik. te gaan hebbe,
ik^hcjfe myne Ztele tot u op.
Leert my uw
welbehaagen do en, want gy zyt myn
God : uw
goede Geeft geleide my in ton ejfen land•
Pfalm CXLIII: 8, 10.
want

It

der

LIEFDE

JEZUS.
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IJ^zeide, Gy zyt myn toevlucht, myndeelin het land
der levendigen. Pfalm CXLII: 6.

2jomeen'genftap,
Aan dood

En 00k

en

zo meen'gen treedje nader

eeuwigheid,
Vaderland

Vader,
begraaven leid.
Pelgrims weg, wat heugen u al zuchten!
Van haar, die u begaan,
met een aan

en

Zo anders't Hert in God

o

En uit de Stad

van

idelheid ontvluchten $

Maar

evenwel, gy zyt de rechte Baan.
Wei zulke, die haar voeten op u zetten,
En met een wakker Oog
Op't heilig fpoor van uw betreeders letten,
Onaangezien hoedanig, laag of hoog.
En die den weg van idelheid
Komt 00k haar Eind te

betreeden,
moed,

Schoon dat men flaapt,of ftapt met wyde fchreedeny

Tot zich het Graf ten laatften open
Dit

Een

loopt gelyk ten uitgang

doet.
ten ende,

en
Maar't onderfcheid is groot,

zaal'ge hoop, of fchrikken voor elende,

Dat maald voor't hert een goede ofkwaadedood.

Wy

K E N
Wy treeden voort, met hoopen en verlangen,
Elk dagjen is 'er een;
De Tyd is fnel, en gaat geftaage gangen:
V

tyz

N

O

Tot deezer

is alles

uur

voor en

heen.

Hoe menigmaal zag't woud zyn groene boomcn

Beftorven, als

een

dood,

Hoe menigmaal was't wederom,

als droomen,

Als't groene blad in't vroege voorjaar fproot.
Hoe menigmaal ging't moede leven leggen,

Gedooken in de

nacht,

Hoe menigmaal kwam 't goede morgen zeggen,
Hoe

menigmaal is dit en dat volbracht!
Maar't God-begeerend zuchten,
Gezaaid in goede aard ,

?t Is alles heen -y

Belooft een fchat van Eindelooze vruchten j

Jezus vind heeft overwel vergaart.
Wat was het al, van't zichtbaar leven j
Die

Zo't

innerlyk gemoed

Zich niet met vly t tot hooger had
En ftaag gedoeld op

verheeven,
God het hoogfte goed.

Laat alles gaan; zo wy de deugd beminnen,
Dat zal geen

Als't and're

fchaduuw

zyn,

Eind, zal dit eerft recht beginnen,

Haar grond is vaft,

het waerelds is maar fchyn.
o

Zoctc

DER
o

Zoete

LIEF D E

ruft, hoe daagt gy

Van

J EZ U S.
in het ooften
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geloof en Hoop,
Pel'grims-weg vertrooften,
T er wyl wy gaan door's waerelds levensloop.
Gelukkig hy, die't Hemels heeft begreepen,
ons

Dat kan ons langs de

En niet in't aardfe

flaaft,

De tyd

zal hem zyn welvaart niet ontfleepen,
Die al zyn fchat in't Herte Gods begraafr.

Treed dan maar aan, treed aan,
Of ons de
De eeuwigheid

tyd ontgaat,
zal ons eerlang ontmoeten,

En al het leed verzachten

In't

6 Pelgrims voeten 5

en

verzoeten,

Vaderland, bevryd voor alle kwaacf.

Heilig Antwoord.

Deeze alle

zyn in het geloove geftorven , de heloften
verkreegen hebbende , maar hebben dezelve van
vtrre
gezjen, ende gelooft, ende omhelfl, ende hebben
beleeden dat zy Gaflen ende Vre em del ingen op der aarden
waaren.
Want die zulke dingen zeggen , betoonert
met

klaarlyk^dat zy een Vaderland zoeken.
dies

[Vaderlands] gedacht hadden

Ende indien zy

van welke zy uitge»

gaan waaren, zy zouden tyd gehad hebben om weder te
keeren: Maar nu zyn zy begeerig na een beter, dat is ,
va

het Hemelfe.

Hebr. X1:13,14,

r f,

16.
Het

LIEFDE

der

JEZUS.

De Heere is bet Deel ntjner erve,

Pfalm XVI: f.

ende myns bekers,

Kan gezongen u orden op Pfalm
en X Geboden.

LXVL

oWeelden-kroes die my vermaakten,
En's

vleefelyken levens-mond,

Van boven

af,

zo

lekker fmaakten,

Wat zyt gy bitter op den grond!
Het zoet des voorfmaaks is verdweenen,

En't nabedenken is
Wat

liePlyk

En ach!

een

gal,
en heenen,

was is weg,
of't noch worden zal ?

wat

Zo zucht het eincl van't waerelds leven
o

Broeders laat dien Beker ftaan

5

A1 is zy vol van zoet
omgeeven 3
En taft des Heeren beker aan :

Drinkt

geloof en ftadig Hoopen,
genade en liefde-wyn,
Door Jezus Chriftus uitgeloopen,
Het grondzop zal den Hemel
zyn :
Een eeuwig leven vol van weelden,
Een woonen in Gods heilig Hert,
Wie kan het goed en zoet verbeelden,
Daar in de Ziel gedompelt werd ?
met

Van Gods

17;

;

N K E N
aan den Beker van genade,
Zo boorde-vol tot aan de rand,
Wie't luft die mag zyn Ziel verzaaden j
V

176

O

Vat

God biedze

met een

milde hand,

Wyn des levens, vol van krachten j
Wat zynzc wys en wel bedacht,
Die *s waerelds wyn om u verachten,
En neemen 't groote heil in acht.
Ach waare Wynftok,
eeuwig leven!
Zet ons uw fappig voedfel
by,
Op dat de rankjes vruchten geeven 5
En't Icherpe Snoeimes ga voorby.
Hoog-goede Jezus, Ziels bemindc5
Als gy op aarden hebt
gewoont,
Hoe liet zich uwe goedheid vinden,
o

Hoe heeft zich
A1 wie

riep,

uwe trouw

liep,

betoond!

trachten
kwaal,
Die wierd geneezen door uw krachten 9
Uw goedheid zalfden't altcmaal:
Gaat keen in vrede, Weeji geneezen ,
Hebt goede moed, misdocd niet meer}
Zo gy gelooft, z.o z.al het wcez.en,
St a oj); Word tiende, of rein van zcery
maar

en

Na heelzaam heil

voor

en

zyne

LIEFDE

JEZUS. lyf
Zo was de balfemvloed der woorden,
Uit uw gebencdyde mond,
Tor heil der Zielen dieze hoorden,
Aan't lichaam, door uw kracht, gezond.
6 Goede Jezus, Ziels-beminde,
A1 zyt gy nu niet meer op Aard,
Gelyk een menfchen kind te vindett,
Zo als gy eens voor deezen waart,
Gy hebt ons echter niet begeeven,
Wy zyn geen Weezen zonder Uj
Maar in den firkel van ons leven,
der

Woont gy met uw genade nu,
Dies loopen wy met ons begeeren,
Uw groote goedheid achter na,
En roepen, Jezus, goede Heere,

helpt ons van den kwa£.
Loopt toe belaften en bekaden,
Den grooten Meefler is noch hier,
Tot onderwerping van het kwaade,
Geneeft ons,

En lucht

voor

't vonkend levens-vier.

\

Heilig Antwoord.

]Wyn Bloed iswaarljk^dranl^
Joan. VI: yj.
M
Noch

v o N

i78

K E N

XLI I.

Nochver, nochwyd, Maar daar gy zyt.

Want

waar

twee

of drie veigaderd

zjyn

in

myncn

TSlaame^ daar ben tk^in 't midden van haar. Matth.
XVIII:

10.

'Jez.us z.eide tot haar^vrouwe^elooft myyde uure kpmtt
wanneer
datgyheden noch op deepen Berg, noch te 'Jernz.dem ydenP~aderen zjilt aanbidden. Joan. IV: 2.1.

Dc

der

LIEFDE

JEZUS.

De Heere is naby alien die hem aanroepen:
die hem aanroepen in der waarheid.

17?

alien

Pfalm CXLV: 18.

"\V

aar woont myn God, myn lief, myn overfchoone ?
Zouw't hier niet zyn, waar zouw hy anders woonen ?

6

Middelpunt der eind'looze eeuwigheid.
Middelpunt myns lcvens-firkei zyt!
Als ik u zal in myn gemoed betrachten,
Enmaak een Kruis, metfpeelende gedachten,
Dat ik een ftreek van honderd-duizend jaar,
Of rechts, of lings, of op, of neder vaar;
En fta daar ftil; met uitgeftrekte zinnen,
Of wy aan't perk een nadering gewinnen,
En dichter zyn aan's eindens ommeftreep,
Die't

Als daar ik eerfl: den wil
Zo vind ik
Recht

niets;

en

ten

voortgang grcepj

fchoon de zinnen weiden

,

aan alle zyden,
vaji't eind der eeuwigheid,
Aan alle kant net even ver en wyd;
I11 't Middelpunt der Eindelooze Groote,

Sirkel-rond, rondom

Zo vind ik my

Van't

eeuwig al, in geen befluit beflooten:

HicrisdePlaats, dat

Vcrr'heidsBeeldverdwyn:

Zouw Onzen God niet in het

En't Middelpunt ftaat

midden zyn ?

vaft in alle wyken
M

a

Waar

i8o

V

O

N

K

E

N

Wnar dat wy zyn, of ooit gedachtcn reiken.

GelykdeSchrift, die Heil'gc fpiegel, toond,
20
laag als in de hoogte woont,
Zo hier, als daar, 20 ns, als in dc vcrte,
In't Hemelryk en in verbrooken Herten.
Alvullcnd Al, daar over zyn wy blyd,
Dat gy een God van onverdeeldheid zyt,
Onomgevat door zinnen of gedachten,
Dat God

Maar overal, de Welbron allcr krachten,
En uit de Kracht, de Bloem van't eeuwig fchoon;

Van eeuwigheid den Vadcr en den Zoon.

Wy trachten
Op dat

wy zyn

dan dicht

houden,
gelyk als twee getrouwde,

ons

aan u te

En't levens-vuur dcr Zielen word

gepaard,
Hert gebaart.
6,Schoonfk lief, die ons 20 vriend'lyk noodc,
En deeze.trouw 20 mild hebt aangebooden,
Ten koften van uw over heilig bloed ,
Bereid voor u het huis van ons gemoed.
Met koele dauw, uit Jezus

Heilig Ant woord.
ie ende zeide tot

hem, Zo iemant my lief
beeft, die zal mjn woord bewaaren: endemyn Vadcr
zal hem liefhebbcn,
endewy zullen tot hem kpmen, endc
zullen woonwgc by hem maaken. Joan. XIV:
2.3.
T O F,

dbr

LIEFDE

JEZUS;
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T O E Z A N G.
Toon: Pfalm VIII.

A1'
chneen] ach

neen! alweetend God en He ere ?
XJw Majejieit is niet zo wvd en veere,
En of de Menfch een worm op aarde zy,
Noch woont gy hem gelyk een Vader

by.

2.

Hy hecft

zyn fiem

niet krachtig te verluiden,
meening te beduiden.
0
Eeuwig A L, dat alles hoort en ziet,
Wat na of ver, offtif of luid gefchied.

Om

u

zyn

zin

en

3Dies zytgy ons een allergoedfte Vader,
Is iemant na, gy zyt ons noch al nader,
Zo leerd ons dan fteeds wand'len in het licht,
Ah Kind?ren voor haar h Vaders aangezicht.

Anders

LIEFDE

der

JEZUS.

vruchten z.ult gyze
Matth. VII: 16.

Aan hoar

kenncn.

Js onordent'lyk uit zyn ftant,
Wat onder weezen

moeft, is bovenj

Dc wyze Meefter van de Hovcn,
Heeft deezen boom zo niet geplant.
Wat zal men hier nu toe

gebieden ?

in zyn gefchiktheid goed,
Maar't ftaat niet zo het weezen moet.
Het

was

Daar moet een
Dat

fpeelt

cndd-ft* op gefchieden.

Zielen-boom!
de Meefter haagen,

op u, o

Hoe kunt gy zo

goede vruchten draagen,
van fchrik en fchroom 5
En onbevallig voor de oogen.
o Menfch bedenkt u wel, en ziet:
voor

hem

Dit is

een

En

Zyt gy't

(land

verkcerde booropje niet ?

Wat doet het

onderft' naar om hooge ?

Ach dat de Zon
Wat doen

uw

der wysheid

zinnen en

klaart!

gedachten.

Zielen-krachten,
Gcdompeld in de zwarte aard ?

En and're Ed'le

M 4
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V

O

N

K

E
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En de idelheid van't aardfe

leven,
luft,
Onnoodig werk en valfe ruft,
Gelyk een kroon , om hoog verheven ?
Van veelerlei verkeerde

Hoe

moet

dat

voor

den meefter ftaan!

het oog van alle
wyzen,
Die zulken monfter-ftand
mispryzen,

En

voor

En zien't

ongefchiktheid aan.
Boompje ftaakt uw tegenkanten 5
Her is noch in den goeden
tyd,
Terwyl gy in uw wasdom zyt,
Op dat de meefter u verplante.
voor

6

De deelen die in de aarde
zyn,
Die moeten na den Hemel
keeren,

Op dat zy't vruchte-draagen leeren 5
•

i

h

nj (

I,
P

Gehalfemt door de

Zonnefchyn,
Op dat de Meefter daar van eete 5
En u
genadiglyk befchouwd,
En voorts
bereegend en bedouwd,
In zyn
behaagen onvergeeten:
Dan krygt gy een
hoogwaarde prys,
Zo groen en fchoon aan alle
kanten,
Den Hovenier zal u
verplanten,
Van hier in 'r
zalig Paradys:

Daar

der

LIEFDE

JEZUS.
onophoud'lyk groejen,

Daar zult gy
En weezen als

een

i8f

fchoone boom 9

Geplant aan eenen waterftroom,
eeuwig jong en jeugdig bloejen 5

En

Gods Aanzicht zal

uw

Zonne zyn,

Zyn watergeeft, uw dauw en
Benevens alle heil

en

reegen,

zegen

Van hemels

goed en heilig Rein.
Gy zult een fchat van vruchten baaren.
Den Meefter van het eeuwig hof,
Tot roem, en prys, en eer, en lof.
En vreugd van alle hemel-fchaaren.

Heilig Antwoord.
'

.

.

v

D e menfche en zal niet beveftigt worden door godloos-

heid

:

maar

de wortel der

beweegt

worden.
Maar de wortel der

Spreuken XII:

rechtvaardigen

en

zal niet

rechtvaardigen zal uitgeeven•

3, iz.

M f

'tis

18<S

V

N

O

K

E

N

XLIV.
't Is

gevaailyk!

Die oris nit zogrootett dood verloji heeft,

uerlojl: op welkin vy ho open ,
verlojfen &<?/. II Kor. 1; 10.

ende \tioch~]

dat hji \_ons\ ook^nocb

der

LIEFDE

JEZUS.
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Ook_ doe wy dood wactren door de misdaadert > heeft

[oris] levendig gemaakt met Chnflo: (uitgettade
zyt gy Zftlig geworden.) Eph. II: y.
Kangezongen warden op, 6 Zalig heilig Bethlehem I

Ik wandelde ap der Hellen mond,
Gelyk een blinde, zander fchrikkenj
Terwyl zyn kaaken open flond,
Om't ftortend leven in

te

llikken.

De domme diermenfch

ging geruft,
geeft vermaakten zich met droomen,
Zo vail in flaap van.id'le luft j
o Naare ftand, om voor te fchroomen!
Zo reid een Reizer, wyl hy flaapt
Op't Dier, langs fleile, fmalle wegen,
Daar onder hem een afgrond gaapt,
Zo diep van 't hooge pad geleegem
Hooglieve God, oneindig goed,

De

Wat ziet gy met langmoedige oogen!
Hoe hebt gy deezen val behoed,
En my zo trouw te rug getoogen!
Ik vang , en hang u om den hals,

Gy zyt myn Vader en myn Moeder!

•

188

V

Ja, God,

N

O

K

E

N

lief! Gy zyt van all's j
Myn Schepper, kooper, en behoeder.
Ach leid my vorder by uw hands
En brengt ons daar wy gaaren waaren,
Door't wildc, woefte, vreemde land,
Zo vol van prykel en gevaaren,
o

myn

Trouwe Vader

van

de Ziel,

Zo

ryk en mild, in't heil-bewyzen,
Die't zinkend-leven boven hiel,

Hoe willen wy u eeuwig pryzen!
Met alle broeders, die uw lof,
Zo

ryk'lyk, uit haar boezem haalen,
Oneindig opgevuld met ftof,
Gebonden aan geen maat noch paalen.
6 Huis daar

Hoe

onze

Vader

woont

hoopen wy in u te ruften!
Jezus al zyn rykdom toond:

Daar

"Weg idelheid

van

aardfe luften.

Heilig Antwoord.
W antgy waart als dwaalende fchaapen:
mi

bekeert

tot

rnaargy zyt
den Herder ende Opzjender uwer Zielen,

I Petr. II:
zy.

TOE-

der

LIEFDE

T O E
Toon: Als

JEZUS,

Z A N G.
cm

mtgefiorte Balfem*
I

o

kracht van '/ Noorden,
naaltje naar u baalt,

y won (Pre

Die bet

Op dat

men met

Daar bet

Gy zyt
Dat

licht verdwaalt,

Schip niet Pbuis

en boorden,
fpeigel voor ons Hert
van God getrokken werd.

sen

zo

2,

Och hoe wordier nitgekeekeni
Naar

u toe

Want gy

,

hebt

6 eeuwig Gifed!
aan ons

gemoed,

Zo met uwe kracht gefireeken,
Dat het zich nu geduurig jirekt,
Naar 't hemels Noorden, dat zo trekt,

per

LIEFDE

u4lle vlees is Gras.
Kan gezongen w or den op,

JEZUS.

m

Jez. XL: 6.

6 Zalig heilig Bethlehem!

Schoon' groene grasjes die 'k befchouw,
A1 zyn uw hoofjes overgooten
Met balfem van een

morgendouw,
ryk'lyk opgefchooten 5
In't frisfte van uw fchoone
tyd 5
Wat mag't uw
groenen opgang baaten?
Wanneer de fcherpe Seifen fnyd,
Moet gy uw jonge leven laaten.
Daar va!t gy neder met een
flag 5
En al uw fierfel gaat te
gronde :
Het geen men's
morgens weelig zag.
Zo mild

en

Werd's avonds gants verflenft gevonden.
Zo flapt de Dood door's waerelds
veld,
Zo

hier, als daar, langs alle wegen,

Om

groot geweld,
Het Gras der mensheid af te veegen.
En

Hceft

met een arm van

eer een

korte Eeuw

verfchoot,

hy het gantfe veld der aarde,

Van al zyn groene gras ontbloot,
Dat zich in't leven openbaarde.

En

Ipz

V

En of'er hier

O

N

K

E

N

daar

verfpreid,
fierlyk bloempje ftaat te pry ken *
A1 is't een konings majefteit
Hy weet van myden, noch van wyken.
Befpiegeld u, o vlee« en bloed,
Van jonge jeugd en frifle krachten,
Siet wat de fcherpe Seifen doet,
En neemt het in een wys betrachten.
Wat helpt het al wat weelde hiet?
en

Een

Al was't de fchoonfle (land
De felle

van

alien ,

maajer acht het niet,

Maar doet het haafl

tot

hooi vervallen.

Ach word doch wys en

wel-gezind,

Dewyl men't daaglyks ziet voor oogen,
Dat al wat leeft zyn einde vind,
En voor het fiiymes word geboogen.
Wat raad ? Een koftelyken raad:
Gy draagt in uwen borft verhoolen
Een groot juweel, een eeuwig Zaad,
Dat vruchtbaar-weezen is bevoolen 5
Laat dat uit Gods

Een hemels

barmhertigheid

water aan

zich trekken,

Op dat het noch in deezen tyd
fpruitje komt verwekken,

Een ander

Dat

Dat God in't
En zyne

JEZUS.
Paradys behaagt,

LIEFDE

der

ipj

liefde kan vermaaken,

Of dan de felle

maajer vaagt,

ky deeze fpruit niet raaken.
fchoon, cn over mooi,
Van al wat fchoon is, uitgenoomen,
Zo word men tot geen droevig hooi,

Zo kan

Dat is te

Om in

een

kwaade fchuur

Schoon' groene

te

komen.

grasjes fterkt uw jeugd,

Uit God zyn liefde, en genade,
Met fap en kracht van waare deugd,
Zo zal den

Maajer

u

niet fchaaden.

Heilig Antwoord.

Wet Grasverdort, debloeme valtaf, als deGeeJl des
JHeeren

daar in blaaft: voorwanr het volkjs gras.

Het

de bloeme unit af: maar het H'oord
onz.es Gods beflaat in der eeuwigbeids
Jez. XL; 7, 8.

gras

verdort

,

N

De

LIEFDE

der

Verloji

ons van

JEZUS.

ipy

den boozen. Matth. VI: 13.

j^Vch Bruidegom

van

myn gemoed!

Tot U verhef ik
myne zuchten,
En kom in uwen boezem

vluchten,
genade my behoed !
Zy woonen binnen myne muuren,
Dat

uw

Als

hertgenooten van myn Huis,
verfchaffen ftryd en kruis,
loeren, alle uuren!
Wie zyn dan deeze, waarde Geeft?
Die in den fchyn van huisvriendinnen,
Zo veel verwarde draaden fpinnen,
Dat gy voor haar gezelfchap vreeft ?
't
Zyn fpruiten van myn levens krachten,
Myn Hert, en Ziel zo na verwant,
Die my
En op my

Door

een

aloude fterke band

,

Myn eigen Zinnen en gedachten.
Zy brengen my veel onrufl: aan j
En of ik haar

gebie te

zwygen,

ruft te krygen,
niet lange ftaan.

Om zoete flilte en

Zy laaten't

zo

N

1

Dies

V

196

N

O
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ik my geftadig weeren,
En zetten haaren opftand neer,

Dies

moet

A1

reis,

op

reis,

Dies zucht ik veel

en

keer,

tot u,

op

kecrj

6 Heere!

Gy zyt myn Heiland, en myn Held,
Op wien myn Hert zich moet betrouwen,
Dies hoop ik my aan u tc houwen,
Verdruktze met uvv groot geweld*
Vertreedze onder
Als

ftof,

uwc

voeten,

allergoedfte Heer,
Legt gy de macht der boosheid neer.
Wat zouw voor u niet buigen moeten!
Ach dat myn Huis eens was bereid,
En uitgeruimt van alle zaaken,
Die uwe wooning onrein maaken,
Door veellerleie eigenheid!
o Waarde
gaft, daar wy om zuchten ,
Op dat uw Wil daar Koning waarj
Ach

o

Jezus! doetze

Als kaf verftuiven

en

voor en naar

vervluchten.

Hei-

der

LIEFDE

JEZUS.

ipj

Heilig Antwoord.

D e Hurt zal uwen uitgang ende uwen ingAng bewaaren

,

van nu aan tot

in der

CXXI: 8.

N 3

eeuwigheid. Pfalm

Het

der

LIEFDE

JEZUS.

199

In bet z.elve was bet Ieven, ende bet leven was bet
der menjchen. Joan.

licht

1:4.

Kan gezongen

Wat

was

warden op Pfalm XXIV".

de Waereld zonder Zon!

Gelykze was, eer't Licht begon.
Elendig, duiflcr, zonder leven*
Zo

was

de Ziel 00k zonder

Maarwrang,
Uw Goedheid

en wreet, en

moet

Uwj

hard,

enruuw,

het alles geeven.

Doordringt ons dan, o eeuwig Goed !
Met uw genade en liefde-gloed,
Op dat wy uw gezicht behaagen,
En een verheug'lyk Weezcn zyn,
Doorfcheenen met uw Zonnefchyn,
Om uwen lof in ons te draagen.
Gelooft zy God in ceuwigheid,

Schcpfels heeft bereid j
zyn aangezicht te fpeelen,
Voor wien hy al zyn heil ontfluiti
En giet zyn heilig Herte uit,
Om al zyn Rykdom mee te deelen.
Die

Om

ons tot

voor

N 4

.

Hei"

V

O

N

K

E

N

Heilig Antwoord.
was het
waarachtige Licht, 't welkyerlicht een
tegelykjnenfche komende in defVaereld. Joan. I;

T O

E

Z

A N

G.

Toon: Belle Iris.

Ei.

Iken Ademtocht is een
Van des Heeren liefde
gaaven,
Daar mee ivy ons Herte
haven.
En gaaii zo
gezegent heen.
Ach! dat wy het al bedachten
,
*t Goed dat ons de Vader
doet,
Hoe behoorden wy 't te achten ;

Hy is mild

en

't Zuchten

van

over-goed.
2.

ons''

Moejl ook altyd in hem

levens-geejl,
zweeven

In hem Ademen en
leeven,
(Zo het eenmaal is qeiveeft)
in al ons doen en

Op dat

"Hooit
In

een
ons

laaten;

lev en lang,
Ademtocht vergaten >
wy ons

op- en

nedergang.

3

L1EFDE

der

JEZUS.

201

3Waare

oorfprong

van ons zyn,

oGy open-iucht des levens,
Zo vol

Ja

G-_y,

,

0

lievens,

zo

vol geevens,

zaligheids fontein,
Koning aller eeren,
genaden-vloed^

't Zielen-Adem-haalen
ci»;

leeren,

opgewekt gemoed.

Ziet

202

Want

wy weeten,

dat,

bernakelsgebrooken word,

z.o otts aardfe httis deez.es ta
cengeboaiv van God heb

wy

ben, een buis niet met handen gemaakt,
tideHemelen, ll Kor. V: I.

[maar\ eenwig

LIEFDE

der

JEZUS.

203

De hemel en de aarde zullen voorby
gaan, maar myne IVoorden en zullen gee nfws
voorby gaan. Matth. XXIV: 35*.
Kan gezongen

warden op Pfalm XXIV.

oW"onderwerk,

van

Zohoog, zodiep,

zo breed en wyd!

Zo vol

van

wonderbaare

Wat

deeze Tyd!

dingen!

fpreekt gy met een groot
De wonderbaare
Schepper uit,
Uit wiens Fontein

geluid

kwaamt ontfpringen,
wysheid of,
En zyt een
Bloempjen uit zyn hof,
Een dropjen uit zyn Zee
gedroopen •,
Een ftofje van zyn
eeuwig Al,
Dat nooit een fchepfel meeten
zal,
Hoe hoog en diep zyn Zinnen
loopen.
Wat was't een wonder, doe
gy kw aamt,
En't wonderlyk beginfel naamt:
Maar, ach! watzal't een wonder weezen!

Gy hangt

gy

van zyne

AIs gy u

tyd hebt uitgeftaan,
eind'lyk weder zult vergaan,
En worden als
gy waart voor deezen j
6 Zon! o
koninglyke Zon!
Die met den vierden
Kring begon,
En

Wat

204
V O N K E N
Wat telden gy al veele dagen:
Sint gy het zichtbaar Al befcheen,

Door zulk

Die
o

cen

Rei

van eeuwen

heen,

veel groote wond'ren zagen!
Maan! 6 wiflelbaare Maan!

zo

Wat

naamt

Geduurende
Sint

gy

dikmaals af en

van zo

aan,

veel nachten,

de

Wysheid wyf'lyk riep,
veel Sterren fchiep,
Een Spiegel van de Scheppers krachten:
Eens zal uw laatfte uurtje zyn 5
o Zonneglans, en Maanefchyn,
Eens zal uw uitgang zyn gebooren:
De laatfte nacht, en laatfte Dag,
Die ooit een Kreatuur bezag,
Dan komt gy nimmer weer te vooren:
Maar ik zal blyven in myn ftand,
En

u

nevens zo

Als't al veranderd

en

verbrand,

ftrenge toorenvuur ontftooken 5
Wanneerde Meefter'tkwaadeen 'tbeft

In't

Te

zaamen

Om't vuile

ftelt op zynen

weezen

af te rooken.

Ik zal niet einden met den

Maar

Teft,
Tyd,

blyven in der eeuwigheid j

En

JEZUS.
verdwynen,

LIEFDE

der

En of de Zon

en

Maan

20;

Noch zal ik niet in 't duifter zyn,
Want

Jezus is myn Zonnefchyn,
eeuwig zal befchynen.

Die my voor
Zo

fpreekt de Ziel in haare Hoop,
weezentlyk Geloof te koopj
En't zal haar 00k zo fchoon gebeurcn :
Zo zy haar Heiland niet verlaat,
Maar tot den einde by hem ftaat,
Voor

Geen

zal haar dat ontfcheurcn.

roover

Maar

zy niet met haar gemoed
Omhelft de hals van't eeuwig goed,
Zo

blyft

zo

zy

wel in't eind'loos leven,

Als't al veranderd
Maar zulk

En't word

een

en

vergaat,

blyven is haar kwaad,

een naare naam

gegeeven.

Heilig Antwoord.
Want zjet, die dag ho net brandende als een oven: Dart
znllen alle hoogmoedme,

cnde al wiegodloosheid doet,
Jin op el zyn, ende de ioehomfhge dag z.al ze in vlamme
zetten, zeid de Heere der Heirfchaaren , die hen noch
wortel, noch takjaaten en zal. Vheden daar en tegen »
die mynen Naam vreeff, zal de Zonne der gerechtigheid
ofgaan. Malach, IV: 1, 2.
een

der

Laat

ons
en

L1EFDE
dan

JEZUS.

afleggen de werken der duifterniffe ,

aandotn de wapenen

Rom. XIII:
Kan gezongen

u

20

des lichts.

12.

warden op Pfalm XXIV".

word het duifler

openbaar,

Dat flus in't licht verhoolen

waar

Zy komt van't Noorden, noch van't Zuiden,
Maar haar verborgentheid die blykt,
Om dat het licht der Zonne wykt,
Wat mag dat wonder doch beduiden?
6 Eeuw'ge Ziel! die uw
gezicht
Ontlcend van't tyd'lyk Zonnelicht,
En leeft in waereldfe
Van allerhande
En valfe lufb

ver'maaken,
idelheid,

van

deeze

tyd,

Beftaande in veellerleie zaaken:
Als
En

eindelyk den Avond naakt,
den Dag een einde maakt,

van

Door't luiken

van

des levens

Oogen,
dag,
haar lag,

Dan word u's waerelds fchoonen

Met al het

Als

zoet

afgefneeden

en

dat in

onttoogen.

208

V

N

O

Het

licht, dat al

Tot

uvv

K

E

N

leven fcheen,

u\v

verkwikking,

gaat

En haalt zyn

dan heen,

lichte ftraalen onder
blyft'er dan? Ecn naare nacht j
Die 't los gemoed zo
weinig acht
En dat is ook een
droevig wonder.
Maar zo gy hier,
terwyl gy leefc,
Uw geeft in't licht des levens
geefc,
,

Wat

Dat

aanneemt voor uw

En

Ziels-beminde,

gemoed zich niet vernoegt,
waereld geeft, en voegt,
Noch door zyn glans niet laat verblinden
j
uw

Aan 't geen de

Laat dan de Zon
vry onder-gaan,
Zo mid
gy maar een bleeke Maan,
Voor 't

zevenvoudig klaarder fchynen,
Gods, een fchoone Zon,
Wiens opgang nooit met
tyd begon,
En eindeloos niet zal
verdwynen.
Van't Weezen

o

Onderlcheid!

Na't

wat

eenig puntje

Wy willen
En niet

u
zo

zyt gy groot,

van

de dood !

in 'c hert betrachten:
los

en

Verwachten zulk

onbedacht
een

lange Nacht,

De Moeder aller naare nachten.

LIEFDE

JEZUS.
Morgen ziet,
Die twyfelt aan den Avond niet:
Daar na beichikt hy zyne dingen :
Zo is het ons genoeg bekend,
Dat alle leven loopt ten end,
Dewyl 'er zo veel voor ons gingen.
Wie dan zyn doen wel overleid,
der

209

Een ider die den

En

tot

den avond zich bereid ,

Is

wys'lyk in des Heeren oogen
Ontgaat in't fterven zyn gezicht,
De glans van's waerelds Zonne-lichtj,
Hy word in fchoonder dag getoogen.

Heilig Antwoord.

Ikjben een licht in de waereldgekomen , op dat een iege*
lyk^die in my gelooft 5 in de duijiernijfe niet en bljve*
Joan. XII: 46.
^

O

Het

2,10

V

O

K

N

E

N

L.

Het word haaft

dag..

Dewyte wy niet en aanmcrhen de dingen die wen ziet,
de dingen die men met en ztet. Want de dingen
die men ziet z.yn tydelymaar de
dingen die men niet
en ziet
zjyn eenwig. II Kor. IV: 18.
waar

LIEFDE

der

JEZUS.

in

De nacht is

voorby gegaan, ende de dag is naby
gekomcu. Rom. XIII: iz.

Kan gezongen

De

naare

warden op de X Geboden.

fchaduuw is aan't breeken,

Terwyl de fchoone Morgenfter,
Zyn blinkend hoofd komt op te fteeken,
En brengc den dageraad van ver.
o Zonne!
heerlyk overtoogen
Met purper, van het Morgenrood,
Zo koninglyk voor onze oogen,
Uw Majeftcit is fchoon, en groot:
Maar in het OoiV

Verryfl:

van ons

Geloove,

and're Dageraad,
boven,
Hoogwichtig, zonder perk of maat:
Als die de fchaduuw eens doet wyken,
Van't grof verduifterd vlees en bloed,
Dan zal geen nacht ons meer beftrykeri,
Gelyk zy hier op Aarden doet:
Uw heerlykheid gaat op en onder,
En maakt een wiifelbaare tyd,
Daar dag en nacht, elk in't byzonder,
Zich over de aarde heenen fpreid:
Die

uwe

een

fchoonheid gaat te

O

z

Maar

VONKEN

LIEFDE

JEZUS.
dag, die wy verwachten,
Weet, eeuwig, van geen ondergaan,
Maar blyft in zyne voile krachten,
Oneindig, zonder wanken ftaan.
o Schoone
Dag! wie kan u roemen
Na waarde van uw heerlykheid ■,
Wie kan uw glans genoegzaam noemen,
Van zulk een hoogen Majefteit?
o Jezus! laat het doch
gefchieden,
Dat haare ftraalen, door't geloof,
Alle aardle fchaduuw
weg doen vlieden,
Als of men een gordyn verfchoof,
Wy kyken uit naar't zalig Ooften,
Met uitgeftrekten hals en hooft,
En hoopen op het fchoon vertrooflen,

in

der

Maar deezen

Dat

ons

de waarheid heeft belooft:

Wat achter

blyft 5 dit zal gebeurenj
wyltjen in geduld -}
Tot God orrtfluit zyn
goude deuren,
En alles heerlyk word vervult.
Noch

maar een

Heilig Antwoord.
dit is de belofte,

die hy ons belooft heeft, [naa~
ntelykf] heteeuwigeleven, I Joan. II; zr.
NA-

N

A

Z

A

N

G.

Aan den Beminden Leezer.
Toon: Pfalm CXVIII. CXL. Nierea.

Rcvelje

N

u

vous.

luft het my, u voor te maalen,

Het geen men van den Hemel zeid,
Na dat de vrienden Gods verhaalen,
Gekomen tot befchouw'lykheid,
God is een Weezen, ongemeeten ,
De vulle aller eeuwigheid*
Nooit uit te denken, noch te weeten ,

Oneindig, zonder plaats of tyd:

Die Al beftaat in ^ZevenKrachten, *oPenb. iv:
Waar uit des waerelds Schepping vlood,
Daar wy het werkbaar Zes betrachten,
En't Zevental den Sirkel (loot.
Zo oqk, de Zeven Hooft-Planeeten a
Met welks natuur en eigenfchap,
Al't zichtbaar weezen is bezeeten,
Als in den gantfen boom het zap.
Elk kr4cht des zaads baard zyns gelyken.
En uit den wortel fpruit den bloem,

Op dat het zien'loos, zichtbaar blyke a
De zichteloozen grond tot roem.
t
O 3
*cUit
,

N

A

Z

A

N

G.

Uitwendig is een werk des Heeren
't Inxvendig is een waare
grond ,
En zelfs den Schepper om te eeren,
,

Daar alle weezen uic ontftond.
Een grond, belt aande in Zeven Geeften
Of Zeven krachten, in malkaer,

,

Gelyk,

geen minftenochgeen meefte,
Als of *t maar Een geftalte waar.
Dat is een
onophoud'lyk fpeelen,
En liefde-worft'len, ondereen,

Omhelzen, kuflfen, vriend'lykftreelen,
Een ja, en Amen , zonder neen.
N iet hoog, of
laag, of hier , of ginder,
Ofdiep, of breed, ofna, ofwyd,
Of groor 3 ofklein, ofmeer, of
minder,
Maar door de gantfe
eeuwigheidj
Een vulle, nimmer nit te
fpreeken*
Daar de eene kracht uit de ander
gaat,
Nooit van malkander afgeweeken ,

Oneindig, zonder perk, of maat.
Datzyn die Zeven Wonder-bronnen
Die uit de Bron der Naam'loosheid,
Van alle eeuwigheid begonnen ,
En buiten alle plaats en
tyd.
,

Die Zeven maaken

nil te

zaamen,

De

A

N
De

Z

A

N

G.

Kriftallyne W onder-Zee j t openb. iv.-6.

Een fchoonheid, die men nooit, met naamen
Voor't oor genoegzaam, open dee.
Daar alle Verwen in verfchynen ,

3

Zeerheilig, wonderbaar, enklaar,
En wederom gelyk verdwynen ,
Door't liefde-worft'len in malkaer.

Gy moetuw aards begryp niet krenken 3
Of gy iets beeld'lyks vatten zult:
Maar,

van

die Zeven Geeften den ken,

Gelyk de Lucht de waereld vult:
Verdubbelleerc zyn Geeft in Zeven,
Die

eenig in malkander zyn,
onderfcheiding geeven ,
Op't lichten van de Zonnefchyn:

En haare

Met wiflelbaare hemels Kleuren

-y

(Gelyk het voor een klein gedeelt,
Met Regenboogen komt te beuren,
Als't doorgebrooken blikje fpeelt.)
Zo vullen Godes Zeven Krachten,
De grondelooze eeuwigheid,
Nooit af te meeten met gedachten,

plaats 5 nochtyd:
eeuvvig door malkander,

Beflooten, noch in
Die worft'len

Gelyk

een

heilig liefde-fpel.
O 4

Daar

N

A

Z

A

N

G.

Daar nu den eenen, dan den ander,
Zich opend als een Wonder-Wei.
Nu fchynt het Blaauw te
zegenpraalen ,
Als Primas: in den
liefdenftryd;
Dan komt het Groen dat overhaalen ,
En It relet
zyn Tnompheering wydj
N u komt het Koode door te
breeken;

Dan't Zilver Wit,

zo rein en eel*
geweeken,
Den Primaat laat aan *t goude Geel,

Dat

overweldigt,

en

Dat is de fchoonfte van haar alien
De Verw' der
hedge Majefteit:
En door dat

onophoud'lyk wallen ,

Beftaat de vreugd in
eeuwigheid.
Of u dit wonder kwam te vooren,

Het is nochtans zo wonder niet,
Uit deeze Moeder
zyn gebooren ,
De Kleuren die het
oog hier ziet.
Als gyze uw herte
brengt te binnen,
Zo denkt niet, datze
fimpel zyn,
Maar laatze fchim'ren op uw zinnen
Als glans en
gloet, en kiaare fchyn.

Gyhebtwel, bySintJan, geleezen,
Van't Hemelfe Jeruzalem,
Zyn heilig, koft'lyk wonderweezen,

N

A

Z

A

N

G.

Tehoog van toon, vooronzeftem.
Van Paar'Jen, en van Goude ftraaten,
Als helder glas, of Kriftallyn,
En Ed'le fteenen, boven maaten,
*
Van zo veel naamen, fchoon en fyn :
In zulke fchoone Steen Koleuren,
Vertoont zich \ gantfe Hemelryk ,

Te wonderbaar, om na te fpeuren,
Waar is een ding, hier by gelyk?
Daar is het Goud geen lyf'ly k weezen,
Maar zweevende, als een klaaren geeft j

Achfchoonheid, nimmer uitgepreezen,

Dieeeuwigblyft, enzytgeweeft!
in myn gedachten onder,
De Zonnefchyn van onze tyd:

Nu gaat

* Glaze Zee! van zo veel wonder, *oPenb. iv:6i
Met glanfend licht der Majefteit,
Als helder Kriftallyn, doorfcheenen,
Wat flonk'ren al uw deelen fchoon!

o

Gelyk die hoog geverwde Steenen,
Op't lichten van dien grooten Zoon:
Het fchoon (le kind, va.n alle dingen ■,
O f
'

Voor

Heteerftefondamentwas Jafpis: hett\veede> Sapphirus: hetderde,
Chalcedon : het vierde, Smaragdus: het vyfde, Sardonix: het zefte, Sardius: het zevende, Chryzolichus: het achtfte, Beryllus : het oegende, Topazion: het tiende, Chryzophrazus : het elfde, Hyacinthns :
hcttwaalfde, Amethyftus. Openbaaring XXI: 19, zo.
♦

N

A

Z

A

N

G.

Voor wien de Serafynen, al,
Metzo veeldaizend (temmen zingen,
Een vreugd , die nimn\er zinkcn zal.

Zyzeggenj Heilig, Heilig, Heilig;
Terwyl dat alvervullend-licht,
Oneindig, eeuwig, nergens deilig,
Haar fchy nt in 't heilig aangezichr,

En fchitterd door haar herten heenen,
Dat zich het levens vuur vertoond,
A Is een Roby n, met glans doorfcheenen,
Die in't Kriftalle lichaam woont.
Dan opend een der Zeven Geeften,
De groote wond'ren ; zyner aard,

Als

zynde Primas, of de meefte,

Die nu Figuuren formt en baard,
Van Paradyfe Hemels-fruiten,
Gezwollen van verborgen kracht,

Op allerhande wonder-fpruiten,
Door't liefde worft'len voortgebracht.
Zo gy haar aardryk wilt betrachten,
Verbeeld u geen gelyfden romp ,
Door't dry ven van de wrange krachten
Gefchapen tot een ronde klomp ;
Maar toont den fpiegel van nw leven,
De held're lucht,

het allermeeft,
Een

N

A

Z

A

N

G.

Een alvervullend

geeft'lyk zweeven,
Gelyk een klaare Water-geeft}
Daarduizended'le bloempjes Kleuren;
En

Elk

flikk'ren, in het helder licht,

fchoon om uit te keuren,
Voor't Serafynsdoorglanft gezicht:
Die gaat in deeze Gaarden pluiken,
En vlecht een fchoone roozenhoed,
Die wil hy tot fieraad gebruiken,
En gaan zyn fpeelgenood te moet.
Wat zullen zy malkander zeggeiy?
Dat God zo wonderbaar'lyk is,
Te groot en fchoon om uit te leggen,
Rondom volmaaktheid, nergens mis.
Dan word het heilig hert ontfteeken,
Om met een heer'lyk lofgezang,
In kracht van vreugde uit te breeken,
Dat gaat in eeuwigheid zyn gang.
even

x

Want, door het worft'len , enbeweegen;
Der Geeften Gods, in heerlykheid!
Is

nu een

ander

opgefteegen,

liefden-ftryd:
de eerfte Beelding onder,
Terwyl, uit de eindelooze Kracht,
Een ander triompheerend wonder,
Als

Meefter, in den

Dan gaat

N

A

Z

A

N

G.

In heiligheid word voortgebracht.
Dat is een eeuwig vreugden-leven,
Een eeuwig wonder, zonder end *
Daar alle krachten't haare geeven ,
Waar zich den Engel keerc, of wend,
Dat is een waereld, om te minne5

(Dat onze droeve waereld zwicht.)
Den Va d e r is het Vuur daar inne,
Den Zoon, het Majefteitfe Licht,
DenHEiL'gengeest5hetLuGTiGzweven.
o Waereld: voller
heiligheid ,
Hoe lufl: het ons in u te leven ,
Vervult met glans van Majefteit:
Wat zeggen dan de zaal'ge Zielen ,

Die, door den Dood, uit vleesen bloed ,

Dit duifter jammerdal ontvielen}
En zonken in dat eeuwig goed!

Zy zeggen, Heilig, eer zy Gode
Zyn lof en prys zy onbepaald,

:

Die ons op deeze Bruiloft noode,
En eindelyk heeft t'huis gehaalt.
Elk brerigt zyn triompheering mede ,
Men zingt, en fpeelt, en jubileert,
Met overmenfchelyke reden,

Op dat de vreugd in God vermeerd.
f-

Een

N
Een
o

A

Z

A

N

G.

vreugd die eindeloos zal duuren.
michael

en

Uricl,

Hoog koninglyke Kreatuuren,

Wat luiden uwe Kooren fchel!
Zo word de Godheid fchoon gepreezen.

o

Zyt gy der Zielen broed'ren niet ?
J a, hoe zouw het anders weezen ?

Een herten Ziel al wat men ziet.
Een zoet en vriend'ly k
gunft betoonen i
Het luft de fchoone Serafyn,
Den troon der mensheid
by te woonen,
Om dat'er zo veel wond'ren zyn.
En't grootfte wonder in haar midden,
Daar zich het Beeld der Mensheid toond:
Dat alle Eng'Jen hem aanbidden 5
In wien de voile Godheid woond.
De fchoonfte V orft der koningryken.
Ach! dat men't driemaal Heilig hoort!
Hier moet des Hemels glans bezwyken
Voor'tWeezen van 'tgeformde Woord:
Wiens ongebeelde hemels Weezen,
Vervult de gantfe eeuwigheid,
Nooit uitgefprooken, noch volpreezen,
De Kracht en Glans der Majefteit:
Die ieder Vuur-Ziel, in't byzonder,
A Is

N
Als

6

A

tot een

Z

A

N

Speelgenood geniet

G.
:

Allergrootfte en fchoonfte wonder,

Van alle worid'ren die men ziet!
Het aangenoome plaats'lyk Weezen,

(Daar God zich zelf mee heeft Gebeeld,

Om ons van zonden te
geneezen ,
En't afgebrooken weer
geheeld,)
Dat is de Troon-Vorft aller
Zielen,
In't derde Eng'len
Koningryk,
Die zich aan haar verloffer
hielen,
En achten't waerelddom voor
flyk.
Maar na zyn ongebeelde krachten ,
Is hy het Al-vervullend Goed
Ver boven zinnen en gedachten,

Volkomen God, in elks

gemoed.

Dat is de Zaak van alle zaaken,
o Menfch! dat God uw
We£rgae word
Alle and're heil'ge Ziels-vermaaken,

Zyn Toegift in

uw

fchoot geftort.

Maar ach! wie kan die toegift meeten j
Dat alle roem van
vreugde zwygt •,
Daar deeze weelde word bezeeten,
Van hem , die zulk een Deel
verkrygt:

Hoe koft'lyk zal het
zyn te ontmoeten,
Die Zielen Gods, in

heer'lykheid,

Van

N

A

Z

A

N

G.

Van't heilig hoofd 5 tot aan de voeten,
Bekleed met glans van Majefteit!
Die eertyds als gezonde Booden 5
Doorlicht met Jezus Heil'gen Geeft,
Het afgeweeken Mensdom nooden,
En trouwe wachters zyn geweeft.
Die groote Zielen voor den Heere!
Doch niet ontzach'lyk, maar gemeen,
Om de allerkleinfte hoog te eeren,
Als Speelgenooten onder een :
Wat zullen zy ons al vertellen
Van God, en't God'lyk wys beftuur i
Elk heeft zyn wonder voor te ftellen ,
Vervult met heilig liefde-vuur.

Volmaaktheid weet van perk noch ende,
Maar voegt ons heug'Iy k aan de hand,
Die wy hier onderwegen kende,
Nu zalig, in het Vaderland.
oPaulus! watgyzaagt, enhoorden,
Is voor het aanzicht openbaar,
Die allergrootOe Wonder-woorden,
Daar in uw tyd geen tong toe waar.

Watzal'tdanweezenj mynbeminde,
Die veellerleie hemels-Aard >
Der Heil'ge

Eng'len,

op te vinden,

A1,

|
1

N

A

Z

N

A

Al, fchoone Broeders

,

G.

lief, enwaard!

De fnelheid wacht geen traage voeten,
Maar gaat gelyk cen blikfem door,
Om deeze en geene te begroeten,
In't sen, of't ander Eng'len Koor.
Wat zal't een vriend'lyk weldoen maaken,
Die groote Vor(ten, in haar Troon ,

Omglanft met flik'rend helderblaaken,
Van kleurend licht, en
noem'loosfchoon,
Doorgloetd van 'tGod'lyk liefde-vonken,
Te zien in zulk

een

klemheid ftaan

5

Zo

diep in Deemoed neergezonken,
Eenvoudig, zonder trots of waan !
Weg fchroomen en ontfach'lyk beeven ,
Vooreer, enftaat, enheerlykheid,
Men kent u niet in't Eng'le leven,
Gy zyt een kind van deezen tyd.
o Ruinate! zonder paal, of ende,
In eeuwigheid niet uit te gaan;
Waar dat zich uw bewoonders wende,

Zy treffen nieuwe wond'ren

aan.

Ziet Menfch, komt uw gezicht verklaaren,

En denkt, waarorn ons Chriftus raad,
Geen Schat op aarden te vergaaren j
Des Hemels Schat is zonder maat.
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verduiftert!
gemoed,
DeGeeftgevangenneemt, en kluiftert,
En ophoud van het eeuwig goed j
wyl het aardfe

ons

En dooft het licht

van ons

Zo leerd zyn wysheid ons verlaaten
De id'le dingen deezer tyd,

Op dat wy 'z waare goed bezaten,
B y God, in atle eeuwigheid.
Hefop, hefop, gy hooge Kooren,
Hefop, hefop, een hoogen ftof,
En laat het lied van Heilig hooren,
Den Leven-Vorft tot prys en lof.
Ja zingt maar voort, gy groote Troonen ,
Wy ftemmen met u alien in,
En of wy noch op aarde woonen,
Zo maaken wy een klein begin.
Word licht, o Aarde! en aardfe dingen,
Word licht, al wat de Waereld geeft,
By't eeuwig A l , is't al geringe
Wat zy in haaren omtrek heeft.
o
Pel'grims, in den vreemden lande,
Wat weelde treed ons in't gemoed!
Zouw ons ontftooken hert niet branden
Na't zalig deel, van't eeuwig Goed!
Dit hoorde lk onderweeg vertellen,
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Van 'tVaderland, van rull en vre£
En wyl wy gaan als
reisgezellen
Zo deelen wy't u weder niee

,

,

Maar, als wy 't zelver eens aanfchouwen
Van aangezicht, tot
aangezicht,
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Dan zullen wy de handen
vouwen,
En buigen voor dat
heilig Iicht,
Ach

J.ezus! Jezus! Ziels-beminde,

Gcleid

Op dat

ons

door dit land der

wy u voor

Tyd ,

eeuwig vinden
In't Zalig Ryk der
eeuwigheid.
AMEN.

RE-

REGISTER
Van de

Zinfpreuken

en

Verzen

der Zmnebeelden.

A.
De
Acb

Bruidegom

kwae, is
gemoedl

na.

ipy

van myn

Het mag geen
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bruifi de wilde lev ens Zee.
Het leven fproot Uit Chriilus
Al is *t een dooms, fel in *t Jleeken.
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Al

dood.
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\ Is wonder.
Als ik myn

Oog Verhef om boog.
Voor dit

Als ik myn
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ander.

zichtbaar beeld betracbte.
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Ruften is gemakkelyk.
Als koude word verwarmt.

Alles heeft zyn

mond.

Als wy

door groene Beemden gaan.
De gunft vergroot.
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Daav wand'len twee gczellen.
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Die God vertrouwt, Heeft wel
gebouwt.
De Bouwman waagt het zaajen.
Het word haad dag.
De naare fcbaduw is aan h breeken.
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Wat is't Leven!
Dit

oogenblik of Punt

te rug

gekeeken.
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E.
Het

bed, Op 't led.

Den houte Kroes vervult

Den ieder zockt
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met
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den Honger.

gelyken.
Die anders wil, Heeft
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zyns

daag vcrfchil.

Elk zeid al wat; Bevind zich iet.
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Een kwaade

Grond, Een korten dond.
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en

Niet

Gelyk de Zon de
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Noch haalt het
Het Niet weegt
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over.
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Het tweede is beter.
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niet boor den.
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Ik wandelde op
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der Hellen mond.
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onordent'lyk uit
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Zyn [and.
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M.

Zo als de mond is.

Myn vlees is waarlyk Spys.
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Verborgen goed, Trekt ons gemoed.

Neen, alles

wat men

ziet.

Daar fchuild
Neen

Noch is zy

vrolyk

Goude
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flang in't

gras.
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gloed, Is water
Nochjlaal, noch koper wil hier gelden.
Voor

vuur en
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Nu word het
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kruiper, die in
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een
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goed.
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is't duifter!

duijler openbaar.
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alleen, En anders geen.
vrees'lyk in't ontjlellen.
Als't buiten woed, Is't binnen zoct.
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Nacht.
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Het fcheelt veel.
6 Solus! Punt
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Stomme
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Waterbeek
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waardiger.
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draagt de laft.

vermaakten.
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Ziet alles aan, 't Zal eens
vergaan.
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Wonderwerk

van

deeze tyd!
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Heden groot,

Morgen dood.

Schoon groene grasjes die ik fchouw.

Om
Start uit

uw water
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op der Aarde.
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Nochver, noebwyd, Maardaargy zyt.

Waar woont myn God,

mynlief, mynoverfchoone £

Droomen is
Wat is het wonderbaar, och
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bedrog.
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fchynt het klaar.

fprak dien allerwyfiett mand*
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Toe-Zangen.
A.

Ach! hoe

vriend'lyk laat de Heere.
Achneen, achneen, alweetend God en Heere.
Als and're zyn in vreugd verheeven.
D.

Doe Cod in

vlees zich openbaarde.
E.

zomervlaagje doet geen kwaad.
Eeuwig, eeuwig zonder ende.
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God is
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eeuwig geeven.
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