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VOORREDEN.
A
JL

JlL die

hervoorkomt, omde Wereld

te

be-

fchouwen
Befchouw dezelve zo, door eenen
wyzen geeft,
,

Dat

hy, aanSchouwens Eind, den Hemel mag
behouwen,
Dan is hy, tot
zyn heil, op Aarden wel geweeft.
Zo werd de houte Kift, van iemant
opgeflooten,
Om zyn inwendig
goed, dat hy in zich bevat,
Op dat, in plaats van hout, het Goud-deel werd
genooteii,
T erwy 1 m'er uitheft, een
onnoemelyke fchat.
Maar die de Wereld field , een Doelwit van zyn

En

oogen,
het Herten-oog,

met

daar niet doorheene

gaat,

Genoegd zich met de Kift, (door onverftand bedroogen,)
Zo dat hy eindeling, met leege handen ftaat.
De Wereld is een

Van

Kift, met veelderlei fieraaden,

d'Alderhoogfte, door de wysheid,
bereid

toe-

5

Maar't geen den eeuw'gen grond,

der zielen kan

verzaaden,
Is

d'oorfprong zelver j die daar heim'lyk achter
leid.

Zoek dan de fleutel, al die wy s wil zyn van hert en,
#3
Waar

VOORREDEN.
Waarmee mendeze Kift

5

des Werelds open

doet.

2»oek niet wydloopig, hicr, en daar, of in de vei te,

dingen, van vergank'lyk werelds goed.
Waar zal men zoeken ? zoek in 't Heilig Woord
In alle

des

Heeren,

(Om eenen gouden berg, van gvond
den

Daar

vind

gy klaar ontdekt
Begeeren,

Wie deze weet
kift op:

En ziet

op, tot

top),

en

doet

op't Weezen,
1
ingen :

Het fchoonfte op
Licht.

van

Aarden

,

Gods VVillcn

,

en

die fluit de Schat-

,

de fchaduw-fchemc,

is het aangenaame

het licht, en alle fchoone
dingen,
Is Gods beminnly ke, en alwaardige Aangezigt.
Wie voortgaat opdienvoet, die kan in zyn beMaar d'oorfprong van

fchouwen,

Van alle

dingen

en

Het

,

die hy hoord

,

en

ftnaakt,

ziet,

heimelyke Deel, voor't rechte

en waarde
houwen,
En achten 't buitcnfte, daar tegen als een niet.
Een Kift , die't waarfte dekt; doch wyzelyke
zinnen,

Niet

met

zyn

zyden, en zyn overdekfel ftuit,
dringt door alles heen na

Maar baar fuptielheid

binnen,

In

VOQRREDEN.
In 't

hertevandeSchat, diedezeKiftbefluit.
leven*.
Met groote Rykdom, (uitde Wereld-kiftge-

Wic zo gedaan heeft,zal5aan't einde van zyn

licht)

Zich op de

Reis van hier, na d'eeuwigheid begee®

veil,

En komen tot een Hand , daar alle heil voof
zwicht.
Want iederhooft, voor hooft, diemoetvan hier
verryzen :
DeKifldes Werelds,

is te zwatfr,

en

kan niet

mee

Maar ?t Edel Deel, uit hem,

(een Doelwit aller

wyzen),
Dat

neemt

hy met zig, die na deze wyshcid de&
RomeinenI:

20.

zyne onzienlyke dingen worden van de
fcheppinge der wereld aari, uit de fehepfelen veritaan
en doorzien
beide zyne eeuwige kracht en Goddc- •
lykheid op dat zy met te verontfchuldigen en zoa,

,

den zyn.

iKorinthen IV: 18.

Dewyle wy niet en aanmerken de dingen die men
ziet, maar de dingen die men niet en ziet. Wantde
dingen die men ziet zyn tydelyk, maar de dingen dig
men niet en ziet zyn eeuwig.
Hebreen XII:

26,27,28.

Wiens ftemme doe dc aarde bewecgde: maar litl hee^
by

VOORREDEN.

hy verkondigd , zeggende , Noch eenmaal zal ik bewecgcn, niet alleen de aarde, maar ook den hemel*
En dit [woord,] noch eenmaal, wyft aan deveranderingen der beweeglyke dingen, als welkegemaakt
waaren, op dat blyven zouden de dingen die niet beweeglyk en zyn.
Daarom alzo wy een onbeweeglyk Koningryk ontfangen, laatons degenade [vaft] houden, doordewelke wy

dinge

welbehagelykGodemogendienen, met eerbieGodvruchtigheid.

en

2

Petrus III: 7.

Maar de hemelen die nu zyn, en de aarde, zyn door
het zelve woord als een fchat wech gelegt, en worden
ten vuure bewaard tegen den dag des
oordeels, en der

verdervinge der Godlooze menfchen.
En Vers 10, n, 12,13,14.
Maar de dag des Heeren zal komenals een dief in
den nacht, in welkende hemelen met eengedruis zullen vo'orby gaan, en de elementen branden zullen en
vergaan, ende aarde, en de werken die daar in zyn,
zullen verbranden.

Dewyle dan deze dingen alle vergaan, hoedaanige behoord gy te zyn in heiligen wandel en Godzaligheid:
Verwachtende enhaaftende totdetoekomftevanden
dag Gods, in welkende hemelen doorvuur ontftceken
zynde zullen vergaan, ende elementen brandende zul¬
len verfmelten ?

Maar wy verwachten, na zyne belofte, nieuwe he¬
en een nieuwe
aarde, in dewelke gerechtigheid
woond.

melen

Daarom, geliefde, verwachtende deze dingen, beu dat gyonbevlekt en onbeftrafFelyk van hem
l^evonden moogt worden in vrede.
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Hoe vecl fchoonder den

Hy bedekt zich
Pfalm CIV:

met

N.

oorfpronk.

bet licht. als

met een

kleed:

2.

En dit is de verkondiging, die
wy van hem gehoord
h ebb en, en wy u verkondigen, dat God een Licht
is, en gants gcen duijlernijfe in hem en is. 1 Joan: I: y.

Zoekt

WERELD.

der

Zoekt

een

DE

5

gezicht, In *t eeuwig licht.

Zon verwint de Duifternis,

En maakt, met zyn doordringend geeven,
Dat deze Wereld woonbaar is

Voor't waflend

verftandig leevcn:
oorfpronk heerlyk zyn,
Daar zulk een vonk uit is ontfprongen -s
Die Goddelyke Zonnefchyn,
Die eeuwig Lof zy toe gezongen.
In't Licht flaat alles openbaar,
Wat in het Duifter bleef verborgen
Voor't Oog, als of't 'er niet en waar:
Wat heerlykheid ontdekt den Morgen !
Wat

moet

Doch

en

den

voor een

Blinae die niet ziet,

Blyft al die heerlykheid befloten;
En't is

Schoon't
o

voor
aan

hem

zyn
Menfch ! is't

Verheft

uw

Hoe't

Te klaar

,

als was't 'er niet,

zyde word genooten :
Tyd'lyk Licht zo goed,

zinnen in't betrachten,

Licht, dat God is, weezen moet,
voor

oogen en

gedachten.

Maar wie daar blind waar aan
A

i

de ziel,
Die

BESCHOUWING
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Die bleef zyn

duifternis behouwen,
Eeuwig Licht al op hem viel,
Hy koft het echter niet aanfchouwen,
Gelyk de Zon een oog vereift,
Zo eift het Licht van't eeuwig leven
Het oog , dat uit de deugd verryfl,
Om't Leven Zaligheid te geeven.
Schoon't

Psalm LXXIV: id.

D
Ucht

e

dag is

en

uwe, ook^is
de Zonne bereid.

de nacht

uwe: gy

htbt het

Psalm LXXXIV: 12,13.
Want God de HEERE is eett Zonne ende Schild,
de HEERE z,al
genade en eere geeven :hy en tat het

goede niet onthonden
heid wandelen.
HEERE der

menjche die oj?

De Zonne

daags

den geenen die in

ogrechttg-

Heirfchaaren, welgelukz.alig is de

« vcrtrowwt.

J
des

,

en

e z \ 1 a s

L X:

z.al

mecr wez.cn tot een

u

niet

19.

licht

cn tot een en glans en z.al u de Aiaane
niet lichten : maar de HEERE z.al u wez.en tot
een

,

eeuwig licht,

en hw

God

tot uwe

citrlykhcid.
m

a t-

derWERELD.

f

Mattheus XIII: 43.
Van zullen de

rechtvaardige blinken > gclyk, de
Komrrgryk^haars Naders. Dieoorenheeft

Zonne in't
om te

hoorent die hoore.
J

oannes

I: 4, f, 6,7,8,9.

In het ^.elve was het lev en > en het Ieven was bet
licht der menfchen.
Enhethcht fchynt in de dui(ierntj[e, en de duijler-

tiijfe

het zelve niet begreepen.
ten menjche van God
gezondtn, wiens
was
Joannes.

en heeft
Daar was

naame

te

Veze qnam tot een getuigeniffe, om van het licht
getuigen, op dat zy a lie door hem gelooven zouden.
en was het licht niet, maar [was gezonden]

dat hy van het licht getuigen zoude.
[Vuj was het waarachtige licht, ?twelkverlicht
een
tegeljk^menfche komende in de wereld.
op

J.o an: I: 6,7.

1

Indien wy zeggen
h ebb en, en wy in de
gen wy

,

ende

en

dat

wy

gemeenfchap met hem

duifierniffe wandelen

,

zo

lie-

doen de waarheid niet.

gelyk^hy
gemeenfchap met malkanderen, en het bloed van Jezus Chriftus zyns Zoons9
reinigt ons van allt zonden.
Maar indien wy

in het licht is 9 zo

in het licht wandelen,

hebben

wy

A3

De

6

beschouwing
d

e

m

a

Niet als den

a

n.

Dag!

En de Stad en behoeft de Zonne, rnch de Maane niet,
dat zy in dezelve zouden fchynen : want de Heerlykbeid Gods heeft ze verlicht, en bet Lam is haare kaarfe.

Openbaaringe Joan: XXI: 23.

Nemt

WERELD.

der

Neemt noch in acht, Het licht der nacht.

fchynt het Maantje noch
't Is evenwel

zo

bleek

en

zo

klaar,

naar,

Als

wy't by't Zonnelicht gelyken :
Hoewel gedienflig , na haar maat,
Maar ziende op een

Zo

het

hooger

graat,

't ander

wyken,
by de Maanefchyn,
Befcheid'lyk dat 'er dingen zyn,
moet

ver voor

Men ziet ook

Doch

met een

Maar 't

fchaduw overtoogen:

Zonne-licht, met voile kracht,
al, van't kleed der nacht,

Ontkleed het
En field de

dingen klaar voor oogen :
deez' levens tyd,
By 't leven in der Eeuwigheid:
Wy zien ons zelven , en de dingen
In't Jicht der oogen, en't Verfland
Zo achten wy

Ter rechter

en ter

Die door Gods

flinkerhand,

Wysheid {land ontfingen:

Maar doch wy zien het alles aan,
Als by het fchemer-licht der Maan,
A 4.

Zo

BESCHOUW1NG

8

licht in 't oordeel doolen:
Wy zien't niet duid'lyk wat het is,
Maar bovcn op en by de gis,
Hct recht perfeft blyft ons verhoolen.
Maar als het licht van Zon en Maan,
En't aardfe oog zal ondergaan

Zo dat wy

In

d'opgang van het
Dan zal

men

zien

Licht der Lichten,
,

als by den dag,

Scheppers wezen lag,
fchemerd voor't gezichte.

Wat in des
Dat

ons nu

Daar zal geen fchemer-licht meer zyn,
Want God is zelfs den klaaren fchyn,
En't dekfel

gantslyk afgetoogen;
Zyn wond'ren zyn dan naakt en klaar,
En ftaan tot vreugde in't openbaar,
Voor recht bcgryp en klaare oogen.
Psalm VIII: 4,y.
Is

geren,

ik

tnven

de Maanc

Wat is de
zoom

Hcmel aanzde, het tverl^

des

en

uwcr

vin-

de Sterren, die gy bereid hcbt.

menfch , dat gy zyner gcdcnht ?
rnenfchen dat gy hem bczjekt f

en

de

Psalm

WERELD.

der

Psalm CXII:

.

Den

9

4.

oprecbten gaat het licht op in de duijlernijfc:
en barmhertig, en reehtvaardig.

Hy is genadig

Jezai

a s

LX:

20.

XJwe Zonne en zal met meer
ondergaan , en
Maane en zal haar [ licht
3 niet tntrekfcen,
want de HEE RE zal h tot een

uive

wezen

einde

,

de

en

dagen

eeuwig Licht
uiver treuringe zullen een

netmen.

Ephezen V: 8,9,10,ir.
Want gy waart
eertyds daiflerniffe , maar nu zyt
gy licht in den Heere : wandeld als kin deren des
lichts:
Want de vrucht des Geefts is in alle
goedigbcid en

rechtvaardigheid

en

waarheid.

Beproevende

re

wat den Heere welbehaagelyk^zy.
En hebt
geen gemeenfchap met de onvrachtbaawerken der dmflernipfe, maar bejiraft ze ook^veel

eer.

De

IO

BESCHOUWING
De

STERREN.

Het werk pry ft de Meefter.

eere
en!_ het Uitfpanfel
werk. PfalmXIX. 2.
Ik ben de zvortel en het gejlachte Davids , de bltnfaftde Morgenjierre. OpenblXXlI: 16,
lid AY

De Hemelen vertellen

verkondigt zynev handen

Gods

,

derWERELD.

Haar groot akkoort,

ii

Word nooit verftgort.

A.ls gy het Sterren-ryk aanfchoud,
Zo field
De

aan uw

gemoed te

vooren,

Meefler, die dat heeft geboud,

En laat zyn grootheid u bekooren.
Die zo veel wond'ren field ten toon,
In't Voorhof dezer

Heeft
Befloten

Uitgeboorten,
onbedenk'lyk hooger fchoon,

,

binnen zyne Poorten.

En gy, die gaaren wond'ren ziet,
Word van dien grooten Heer
gebeden,
Tot Deelgenoot van dat

geniet,

Om binnen zyn Paleis te treeden.
Men moet dan hier niet blyven

ftaan,

Maar

langs den weg van zyn Geboden,
Na't Eeuwig Ryk der wond'ren
gaan,

Daar's Werelds wond'ren

ons toe

nooden.

Van 't welk de Heer des hemels
Wiens toezeg niemant
Dat in het Ryk der
De

zeid,
zal ontzinken,

heer'lykheid,
eeuwig zullen blinken,
een Ster, maar als de Zon

vroomen

Niet als

:

Om

BESCHOUWING
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Om zulk een hcmels licht te weezen,
Was't waard

Dan
o

was

zyn

,

dat ider Ziel begon,

welftand nooit volpreezcn.

Menfch ! die 'c wonder fchoon bemind,

Wat is'er

fchoonder, als Gods kind.
Job XXXVIII: 7.

D oe dekinderen
de Morgen (lerren t'z.aamen
Gods
juigden.

alle

en

vroljk zongen,

Psalm CXLVIII: 1,2,3,4,5-.

Hallelu

jah. Looft den HEERE uit dehemelen:

Looft hem in de hoogfle plaatfen.

Looft hem alle zyne Engelen: Looft hem alle zjne
heirfchaaren.
Looft hem Zonne ende Maane: Looft hem alle gj
lichtende St erren.

Looft hem gj hemelen

der hemelen : en gy wate-

die boven dc hemelen zj/r.
Datz.e de Naame des Et EEREN loovett: want
als hy't beval z.o wttrden zjy gefchapen.

ren

Mattheus XXIV: 29.

z.al

En terfont na de verdruhfingc dier dagen,
de Zonne verduijlert werden , in de Maane en zjil
haar fchynjel niet geeven , en de Sterren zjullen van
den hemel vallen, en de kracbtcrt der hemelen zulhn beweegt worden.
/
1K0-

der

WERELD.

iKorintR: XV: 41,42,43.
Een andere is de heerlykheid der Zonne

13

>

en

een

and ere is de heerlykheid der Alaant
, en een andere
is de heerlykheid der Sterren: want de
[eene] jlerre

verfchilt

heerlykheid van de [andere] Jlerre.
ook^ de opflandtnge der dooden zyn,,
Het
[lichaarnj word gezaait in verderjlykhetd, het
word
opgewekt tn onverderflykhetd.
Het word
gezaait in oneere 5 het word opgewekt
in heerlykheid. Het word
gezaait in zwakhetd, het
word opgewekt in kyacht.
in

Alzjo zal

En

Hebreen I: 10,11,12.
Gy HEER E , hebt in den beginne

gegrondet,

en

de hemelen

zyn

werken

Deceive zjillen
vergaan, maar gy
xjy zjillen alle als een kleed verouden
En als

zy
en

uwer

de aarde
handen:

blyft altyd:

en

:

dekrkjeed z.ult gy zje in een rollen, en
zjillen verandert worden : maar gy zyt dez.elve,
nwe
jaaren en zjillen niet opbouden.
een

2

Petrus I: 19.

En wy

hebben het Propheetife JVoord » dat zeer
gy doet wel, dat gy daar op acht hebt,
als op een licht
fchynende in een duidere plaatfe, tot
dat de
dag aanlichte y en de Morgenjlerre opga tn
uwe
vaft is j

en

herten.

En

Openbaaring II: 28.
il^zal hem de Alorgen-jlerre geeven.
D

derWER'ELD.

Hy

was; en is verdreeven ;
Zo gaat het tyd'lyk leeven.

D

e Wolk van Nevel t'zaam
Maakt veel
verand'ring voor't

gefteld ,
gezichte,
Terwyl hy weid , langs't blaauwe veld,
Somtyds gefierd , door't Avond lichten;
Somtyds heel droevig zwaar, en naar,
Beloovende

een

vloed

van

regen,
Die deze of geene
fchaad'lyk waar,
£n elders iemant weer een
zegen :
Maar

verwachten wy een lucht,
met fchrik voor
vreezen,

eens

Daar duizende
En

menig met verlangft na zucht,
Want die zal wonden en geneezen.
Wanneer de
In d'aankomft

heil'ge Majelteit,
des Menfchen Zoone,
kracht en heer'lykheid,

van

Met groote
Zich in de wolken zal
Dan

vertoonen.

hangt het opgerichte hoofd ,
hing word opgeheeven,
is de Tyd , zo
lang beiooft,

En't hoofd dat
Dan

Tot loon

en

ftraf, voor't menfch'lvk leven.

i

BESCHOUWING
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o

Jezus ! 't is

nu

Iang geleen ,

wolk heeft weg genomen:
Ach ! of uw wederkomft verfcheen!

Dat

u cen

Zo is \

verlangen van de vroomen,
uw wooning na den Geeft,

Hoewel
Nooit

van

der aarden is

geweeft.

job xxvi: 8,9.

wolken: nocbtans en
jcheurd de wolke daar onder niet.
Hj hond het viable \_zy nes~\ throons vaft : by
fyretd zyn wolke daar over.
bind de

water en

in zyne

job xxxvii: 11,12,13.

hy de dikfe iVolke \_door~^ hlaarbcid:
by verfirocit de wolke zynes lichts.
Ook^ vermoeit

[door\
gebied op bet

Dte keert baar dan na zynen wyzen raad
ommtgangen, datze doen, al dat hy ze
vlakke der wereld, oj> der aarde.
't

Zydat by die tot eene roede
weldaadtghetd befebikt.

,

of tot zyne land,

of tot

psalm civ: 3.

Die zyne

oygerzaalen zoldcrt in de wateren: die
maakt: die oj> de vleu~

de wolken zynen wagen
rchn des winds wandeld.
van
"

psalm

w E R E L D,

d e r

ij

Psalm CXLVII: 8.
Die de hemelen met wolken bedekt
aarde regen bereid : die V
gras \_of\

mtfpruiten.

,

die

voor

de

de bergen doet

Ezech: XXXII: 7.
En als

dekken,

ik^

zal uitblnjfen, zal ik^ den hemel beflerren zwart maaken :
zal de

u

en zyne

Zonne met wolken bedekken * en de Maane
haar licht niet laaten licbten.

en

zal

Nahum I: 3.
De HEERE is

kracht

langmoedig

,

docb

van groote

houd [ den Jchuldigen ] geenzins
onfchuldig: des HEEREN weg is wwervel-wvad 5
en in (lormy en de wolken zyn bet
ftof zyner voeen

y

hy

en

ten.

iThessal: IV: 17,18.
Daar na wy die levendig overgebleven zyn,
len te zaamcn met haar opgenomen worden in de

znlwol¬
alzo

ken y den Heere te gemoete in de Lucht : en
zullcn wy altyd met den Heere wezen.
Zo dan^vertroojl malkanderen met deze woorden.
Openb: XXII:
En

ziet, i\_ kome baaftelyk :

met my

,

om een

12.

loon is
gelyk, zyn

en mynen

iegdyk^te vergelden

,

werkzal zyn.
B

D

e

BESCHOUWING
D

e

.

L U C H T.

Wie kan

ze

miflen.

AllesIVat adem heeft hove den HEERE. HaleluJah. Pfalm CL: 6.
Maar dien God ,iniviens hand uwen adem is, en
hy
wien alle nxve paden zyn, tn hebt gy niet verheerhkt.

Daniel V: 23.

Al

WERELD.

der

Al ziet mm't niet, Zo is het tit.

oD unne Lucht, ontaft'lyk gocd,
Nochtans

van

zulk

Dac alles door

Wat adem

u

haald,

cen

hoogen waardej

leeven

inoet

,

dezer aarden:
pryft uw lekkerny5
Die onophoud'lyk word gegeeten?
Onachtzaamheid gaat u voorby,
En grover fpys doet u vergecten.
Is't wonder dat een hooger graad,
Wie roemd

Van

op

en

onbegryp'lykheid voor't leven ,

Daar alle leven door

beftaat,

De Bron die alles op moet geeven,
Voor't onaandachtige geraoed,

Vergeeten blyft ? wyl grove zaaken,
Daar hy de dier'lykheid mee voed,
Zyn plompe geeft onachtzaam maakenj
Zo blyft het edelfte onbetracht,
Te fyn voor oogen en voor handen,
En daarom ruik'loos niet geacht,
Het menfch'lyk leven tot een fchande.
Maar d'Eed'le

wysheid doet zo niet>
B

%

Ze

er-

ft EK v r
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to

Ze erkend het

onbegryp'lyk wezen,
Schoon dat zy't niet en taft noch ziet,
En't word van haar gemoed gepreezen,
Voor d'oorzaak daar

het al door leeft,

fpys van 't eeuwig geeven,
zy fteeds begeertcn heeft,
En eindeloos door hoopt te leven.
O diepfte oorfprong van de lucht!
Weeft gy de aamtocht onzer zucht.

En

voor. een

Waar

na

Psalm LI: 13.

n

uwen

verweryt my niet van u aangczjchte, en neemt
Heiligen Geejl met van my.
Handel: XVII:

27,28.

Oj> dat zy den Heere zouden zoekcn , of zy hem
tajien en vinden mogten : hoewel hy niet
verre en is
van een iegelyk^ van ons.
tmmers

,

hem leven wy, en bewegen ons 9 en zyn
gclyk ool^ ecmge van uwe Poet en gezegt hebben,
want wy zyn 00k zjn gejlachte.
Want

in

ivy :

joan-

der

wereld,

iij

joannes iii: 8.
De wind

blaajl

waar beenen by wil, engy boord
maar gy en weet met van waar by
komt, en waar by beenen gaat : alzo is ten icgelyk*
die uit den geeji geboren is.

zyn

gelnid

,

romeynen viii: 14,ij\
Want

zo

veele als yer door den

worden, die zyn kindercn Gods.

geeji Gods geleidet

Want gy en

hebt niet ontfangen den Geeji der
tot vreeze : maar gy hebt
ontfangen den Geeji der aanneeminge tot kinderen 9
door welken wy roeyen: Abba, Fader,
dienftbaarheid wederom

galat
En

en

v: 16.

ik. zegge, wandeld door den Geeji
brengt de begeerlykjoeid des vleefes niet•

9

'tft vol'

hit

d e r

Men
Het

W E R E L D.
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voorzichtig leeren,
quaad te zien van veren.
moet

H oe Ys-koud moet het herte weezen,
Dewyl't zich zo veel niet ontlaat,
voor het Eeuwig Vuur te vreezen,
Na d'alderwyfte en trouwfte raad!

Om

Nochtans zal elk bekennen moeten,
Indien hem maar een vonkje raakt
Hoe fnel

hy weg haald hand en voeten,
hy voor een meerder waakt.
o Vuur ! hoe
fcherp zyn uwe tanden,
Hoe byt gy't wezen dat gy vat,
Hoe maakt gy allc ding tefchanden,
En uwen honger word niet zat;
o Menfch laat geen Fioolen zorgen I
Dewyl gy in dien Spiegel ziet,
A1 fchynd de ftrafFe lang te borgen,
Den fchuldigen vergeet zy niet.
Maar vind hem eindeling aan't Ende,
Op dat hy dan betaal en boet
Met jammer, lyden en elende,
En hoe

En fmaak het bitter na het zoet.
B 4

Gelyk
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Gelyk gy wacht uw teere handen,
Terwyl gy 7t vuur tot nut beftierd,
Op dat men zich niet leelyk brande,
Wanneer men kookt of anders vierd,
Doet zo u voordeel met gedachten,
Door deiaken aan het eeuwig vuur,
Om

uwe

En

zo

Ziel daar

wachtcn

t'ontgaan het hoogfte

Maar dat het
In

voor te

uwen

zin doe

,

zuur.

kooke,

levendige

vreeze Gods,
En 't koude hert geftaag beftookc,

Tot keur van't befte deel uw's lots,

Spreuken XXVII:

D

zjch

:

e

klockzjnnige zjet het quaad

de

Jlechte

gaan

hecnen door

12.

,
,

geftraft.
Jez

a 1 a s

\jn\ verbergd
[en\ w or den

XXXIV: 9.

En haare beeken z.ullen in
j)ek, verkeerd worden,
haar J}of in zwevel;
jahaare aarde zAlut brandende fel^wordcn,
tn

Matth:

der

WERELD,

if

Matth: XXV: 46.
>

de

En deze zjdlm gaan

in de eeuwigc pyne
rechtvaardige in dat eeuwige leven.

: maar

Lukas XII: 4, f.
En

ik, zegge « mynen vrienden, en vreejl u niet
de geene die het licbaam doeden , en daar na

votr

niet

meer en

kttnnen doen.

u toonen wien gy vreezen zult:
vreejl dien , die na dat hy gedood heeft; [oofc\ macbt
beeft in de belle te werpen : Ja ik^zegge u, vreeff

Maar

ii^ zal

dien.

Hebre
Want

e n

X: 26,27.

wtllens zondigen, na dat wy de
, zo en blyft
daar geen Jlacht-offer meer over voor de zondsn:
zo

wy

kenntffe der waarheid ontfangen bebben
Maar

een

hitte des
den.

en

fchrikjelyke verwacbtinge des oordeels,
dat de tegenjlaanders zal verjlin•

vnurs

Het

Want ik zal water gieten op den dorjligen , en Jlrooop het drooge : Ik zal mynen Geejl op u zaad gieten , en mynen zegen op uxve nakomelingen.
En zy
Zullen uitjpruiten tujjen in het gras , als de wilgen
tnen

aatt

de waterbeeken.

jezaias XLIV:

3,4.

Zo»-

der

WERELD.

Zonder Aarde,

Hoog

van

*7

waarde.

H etWater, 't lieflyk
Element,
alle dingen

Daar zich de dorft

van

,

Met

uitgeftrekte zucht na wend,
Op dat zy laafenis ontvingen :
Dat alles maatigt en verkoeld,
Wat van de droogte word beneepen,
Dat alles zuiverd, waft en fpoeld ,
Wat van de vuilheid was begreepen ,
Daar alle gras en kruid na haakt,
Daar alle Akkers na verlangen,
Dat alle vruchten wasbaar maakt,
Op dat 'er fpyze werd ontfangen,
Dai nedrig en zachrmoedig is,
En altyd zoekt de laagfte fteede,
En men zyn koele laafenis,
Geduurig afloopt, na benede :
Dat wekke ons op, en wyze ons voort,
Om zynen oorfprorsg eens t'erlangen,
Wyl 't leven reeds al heeft gehoord,
Dat zulks van Jezus is t'ontfangen,
Die ipring en leevende Fontein,
Die zich voor niet heeft aangeboden,
Op dat wy nimmer dorftig zyn,
In 't land , daar ons zyn Roep toe noodcn.
Ten
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it

Ten

H et Water,

Tweede:

enkel

en

alleen,

En onvermengt met and're zaaken
Is zuiver , ldaar en ongemeen,
En kan het fchouwend oog vermaaken:
Maar is't verdubbelleerd met aard,
Zo is zyn Edelheid verlooren,
En is veracht'lyk en onwaard,
naam van Modder werd gebooren.
Ziel! wel eer zo klaar geweeft,
Zo zuiver uic Gods bron gevlooten,
Wat heeft de helfe en werelds geeft,
A1 zwarte aarde in u gegooten !
6 Water ! van het waard gemoed,
Zo helder in eenvuldigheden,

Zyn
o

u niet met 's werelds
aarde hier beneden,

Vermengd
Die

zwarte

goed,

Op dat gy zyt tot een vermaak
Van d'allerklaarfte en waarfte oogen,
En zyn begeerte tot een fmaak,
Zo zal u zyne gunft verhoogen,
Om in het Paradys te zyn,
In't midden van de Hemels boomen,
Een

fpring en levende Fontein,
eeuwige Vrede en vrcugde-ftroomen:
Myd dan het mengfel (dat genaakt,)

Van

Van't helfe ftof en't ftof der aarde,
Dat u voor God verfoei'lyk maakt,
En voor zyn oogen in onwaarde,

WERELD.

der

Op dat gy niet als drek en flyk,
Verfmeeten word in't duiller ryk.
MattIieus VI: 22,23.

•

D

e kaarfe des lichaams is de ooge ; indien dan
ooge emvoudig is , zo zal uu' geheel lichaam
verlicht wezen.
Adaar indien ttw*
ooge boos is, zo zal geheel uw
lichaam duijler zyn. Indien dan het licht dat in n
uwe

is

duijlernijje is
[zelve zyn~\
,

hoe

,

[ *-al ] de dmjlermffe

groot

Joannes III:

s-

Jezus antwoordde, en zeide tot hem \ voorwaar,
voorwaar, zegge ik. n , zo iemant met gebooren en
word nit Water en
Geejl, by en kan in het

rjke Gods

Koning-

met

ingaan.
Kapittel IV: 13,14.

Jeztts antwoordde
van

dit

en

zeide

tot

haar:

een

ieder die

drinkt zal wederom

dorjlen:
Aiaar zo wie gedronken zal hebben van het wa¬
ter dat ik_ hem
geeven zal , dien zal in eeawigheid
niet dorjlen, maar het water dat ik hem zal
geeven,
water

zal in hem worden

de,

tot in

een

Fonteine

het eenwige I even.

van water

fpringcnDe

der

WERELD,
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Het Middel is wel
Als't zyne

goed,
werking doet.

H

et kind is edeler van aard,
Als zyne Moeder die hem baard
5
Wie kan de rouwe Aarden eeten ?

Maar haar

gewenfte fchoone vrucht,

Daar's levens luft na tracht en
zucht,
Die word van elk met fmaak
gegeeten:
De eed'le vrucht van't nieuw
gemoed,

Uitwaflende

vlees

bloed,
klomp van ftof en aarde,
Is ''t kind
dat in een hooge graad,
Zyn moeders ftand te boven gaat,
Zeer kollelyk en ryk van waarde.
o
Aarde, die onwaardig zyt,
Zo u ontbreekt de
vruchtbaarheid,
Die

van

en

rouwe

,

Maakt

u een

arbeid

om te

baaren,

Dat regen en de
Zonnefchyn,
Aan u niet vruchteloos en
zyn,
Maar uw Gewas in't licht verklaaren.
't

Gewas dat

Daar zyn

d'Allerhoogfte haagd,
begeerte en lull na vraagd,
Dat

BESCHOUWING

waardige Gewas der Dengde,
zaad in u befluit,
Want d'Allerhoogfte Iokt het uit ,
Tot eene vrucht ter eeuw'ge vreugde.

Dat

Waar toe gy

Genesis I: 11,12.

"P,

n Cod zeide : dat de Aarde uitfchiete gras*
fcheutkens , kruid zaad zaajende , vruchtbaar ge-

boomte , draagende vrucht na zynen aard, welkets
zaad daariti zy eg der a trde, en het was alzo.

Aarde bracht voort Gras-fcheutkens, kruid
zaajende na zynen aard, en vrucht'draagende
geboomte , welkers zaad daar in was , na zynen
aard: en God zag dat het goed was.
En de

zaad

Psalm CIV: 13,14, iy,

16.

Hy drenkt de bergen uit zyne Opper-zaalen: de
verzadigd van de vrucht uwer wer-

aarde word

ken.

Hy doet het gras uitfpruiten voor de
kruid tot dienft des menfehen , doende
de aarde voortkomen:

beefen y en't

het brood uit

En den wyn, die het herte des menfehen verheugd,
doende het aangezichte blinken van olte: cn het brood,
dat het herte des menfehen flerkt.

Ve

W

der

E
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De boomen des H EE R EN warden verzadigd}
de cedcrboomen van Libanon, die hy
geplant heeft.
Psalm CXLVII:
Die de Hemelen

met

8,9,10,11.

wolken bedekt, die

Aarde regen bereid : die het gras
doet uitfpruiten.
Die het vee zyn voeder
geeft :
als ze

voor

de

[<?/?] de bergen

3

den jongen

raavett

roepen.

en heeft geenen lufl aan de fterkte des paards i
en heeft geen welgevallen aan de beenen des mans.
De HEERE heeft een welgevallen aandie5 die

Hy

hy

hem

die op

vreezen ,

zyne

goedertierenheid hoopen.

Mattheus XIII: 8.
En

een

ander

[deel] viel in de goeds aarde ,
bonderd 5 het ander zeftig,
dertig'[youd.']

gaf vrucht, het
het ander

eene

Hebreen VI: 7,

en
en

8.

Want de aarde die den regen

menigmaal op haar
bequaam braid voortbrengd
doorwelke zy ook^gebouwt word 9 die

komende mdrinkt
voor

de geene^

ontfangt

zegen van

en

,

God.

Aiaar die doornen

en

diftelen draagt, die is

worpelyk^-y en na by de vervloekjnge
is tot verbrandinge.
C

}

ver-

welker einde
D

e

\

WERELD.

der

*t

Onzierilyk Goed,
Waaid op't Gemoed.

J^oel windje,

dat

Dan denk ik

den

niet en ziet5
Maar echter door't gevoel geniet,
Als ik u volg met myn gedachten,
Wat uw beginfel zy geweeft
Een

aan

men

.

Heil'genGecft,

vloejen uit des Vaders krachten.

Hoe wierd dien adem ook

zo

fchoon

Door

beminde Zoon,
lievelingen.
Terwyl het aangenaame woord,
Van zyne lippen wierd gehoord,
Dat zy den Heil'gen Geeft ontvingen.
Gelyk men ook't gedenken vind 9
Van eene fterk gedreeven wind,
In't Apoftolis Huis bevonden,
Daar d'ingetooge ftille Schaar
Eendrachtig in't verwachten waar 5
Tot haar dien Troofler wierd gezonden.
Gy dan Fontcinc van de wind ,
Jezus zyn
Geblaazen op zyn

Wiens uitvloed zich op
G

7

aarden vii^d,
a

Ver-
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Verkoeld gy 't Aangezicht dcr Zielcn;
Die in het land van vlees en bloed,

>

veel heete

dagen moet,
Daar Jacht haar navolgd op de hielen.
Door

zo

Genesis III: 8.
n

zy

Gods

hoorden de (lemme des H E E R E N
in den hof, aan den wind des

wandelende

,

daags.
i

Ivoningen XIX: 11,12.
1

jiaat op dezen berg,
aangezichte des H E E R E N, en zitt,
de H EE RE ging vocrby , en tenen grooten 5 en
Jlerken wind [cheurende de bergen , en breekende de
fieenrotzen voor den H E ERE heenen j \_Doch] de
En

voor

Hy zeide: Gaat uit, en

het

HEERE

en ivas

in den wind

met

en na

dezen

aardbevinge; de HEERE en was [ook~\
aardbevinge met 5
En na de aardbevinge, een vuur , de HEERE
en was [_ook^] in het vnur met: en na het vnur het
fuifen van een zachte Jhlte.
ivind
tn de

eene

Job XXXVII: 9,10.
Uit de binnen-karner komt de wervel-wind

,

en

de

verftrooyende [ winded] de kpude.
Door [zyn\ geblaas geeft God de vorfl j

van

breede

wauren

zo dat

de

verftjft worden.
En

\

WERELD.

der

En

En Vers 21.
ziet men bet licht niet,
[ als
in den Hemel, als de wind door

37

nu en

der is
dien zjuiverd.

En

Kapitfd XXXVIII:

bet] beU
gaat

>

en

24.

IVaar is

dewegy [daar~j bet hebt verdeeld word J
\en\ de Ooften wind zich verfirooit op der aarde ?
Psalm XVIII: 16.
En de

diepe kolken der wateren werden gezjen, en
gronden der wereld werden ontdekty vanujcbelden, O HEERE-y van bet geblaas des winds uwer
de

neuze.

P

Die op

s a,lm

CIV: 3.

de vleugclen des winds wandeld.
Psalm CXXXV: 7.

Hj brengt den wind uit

zyne

Scbatkameren

voort.

PSALM CXLVII: 18.

Hy zend
zynen

wind

zyn woord,
waajen, de

en

doet ze fmelten : by doet
vloeijen been en.

water en

Lokas XI: 13.

Indien dan gy, die boos zyt, weet uwe kinderen
goede gaaven te geeven , hoe veel te meer zal de hemelfe
V<tder den
beiligen geeji geeven den

geenen

bidden

C 3

die hem

De

$8
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e

R

E

G

E

N.

Tot Vruchtbaarheid.

Druipet gy hemelen van boven af, en dat de vuolken
van gerechtigheid: en de aarde opene haar, en
dat allerlei heil uitwaffe, en gerechtigheid dzaamen uitfpruite : Ik de II EE RE heb zo gefchaapen. Jezaias

vloeijen

XLV: 8.

b Aarde

derWERELD.
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Aardegeeft uw vrucht >
Op V geeven van de lucht.

0

anneer

den hemel

lange wachten,

Met zegen van der wolken vloed,
Zo moeft de aarde haaft verfmachten,
Met haar geflacht, van kruid en bloed.

O

Aangenaame regen-ftraalen,

Die zo behaag'lyk uit de lucht,
Tot een verquikking nederdaalen,
Waar na het drooge aardryk zucht.

Uw

lang vertoeven baavd verlangen,
uitgeftrekte oog,
Wyl nood , u gaaren wil ontfangen,
Van hier beneden naar om hoog:
Want alle menfchelyke krachten.
Met al haar wysheid en verftand,
Die moeten op u zegen wachten,
Die af komt van de hoogfte hand.
Maar dat verheevener gedachten,
By's waters heil en noodigheid,
En trekt het

Die groote droogte doch betrachten.
Daar iemant in der hellen leid,
En eift, in't fmertelyk gevoelen,
Maar zo veel laafenis van vocht,

(Om zyne tonge te verkoelen,)
Als aan een vinger hangen mogt.
Dat is een dorheid en een droogte,
Die elk wel mag ter herten gaan,
G 4

Op

BESCHOU WING
Op dat hy uitzie na de hoogte,
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Om buiten dat gevaar te itaan.
Nu is hct noch ecn tyd van zegen,

Wyl God zyn venlters open doed,
Met ftroomen van genade regen,
Tot vruchtbaarheid van
eeuwig goed,
Hy wil
Dat

een

levend

ons voor

water geeven,
dorft behoeden zal,

En fpringen tot in't eeuwig leven,
In't fchoon doorwaterd roozendal.
O Water ! dat zo waard genooten ,
Zo dienftig zyt in dezen
tyd
De Bron waar uit gy zyt gevlooten
Is't dicp geheim der
Eeuwigheid.
Tot die, moet u gebruik ons wenken,
Want wie by deze welbron woond,

£yn ftraal zal hem oneindig drenkcn,
tVoor droogten is zyn ziel verfchoond.
Psalm LXV: 10,11,12,13.

(jy

bezoekt bet land > en hebbende het begeerig
gemaakt, verrykt gy bet grootelyks ; de riviere Gods
is vol waters : wanneer
gy bet alzo bereid bebt,
7»aakt gy baar lieder koorn gereed.
Gy maakt zyne opgeploegde aarde dronken ;
gy
doet ze daalen [in] zyne voor en :
gy maakt bet wee!^
door de droppelen, gy
zegend zyn uitjprnitfel.
Gy kroond bet jaar uwer goedheid: en uwe voet^ aypen drmgen van vettigheid.
Zy

derWERELD.

2jJ bedruipen de weiden der woejlyne:
aangegord met verheuginge.

41
en

dehett-

velen zyn

psalm lxviii:

Gy hebt

zeer

gy hebt'uwe
worden.
en

10.

milden regen doen

erjfenijfe gcflerkt

,

druipen,

als ze

0 God',
mat was gc-

psalm lxxxiv: 7.

Als zy

gaan
regen

door het dal der moerbezie-boomen doorftellen zy hem tot een Fonteine , ook^zal de
haar gants rykelyk1 overdekjten.

,

jeremias v: 24,

25-.

En zy en zeggen niet in haar herte : Laat ons nit
den HE ERE onzen God vreezen, die den
regen
geeft, zo vroegen regen als fpaaden regen, in zynen
tyd: [die] ons de weeken, degezette tyden des oogfis,
bewaard.

Uwe
uwe

ongerechtigheden wenden die dingen of,
weeren dat
goede van u lieden.

zonden

Ez

echiel

en

XXXIV: 26.

Want

il^zal dezelve, en deplaatfen rendow my*
heuvel, ftellen \_tot ] eenen zegen : en ik_ zal den
plas-regen doen nederdaalen in zynen tyd j plas-regens
van
zegen znllender zyn.
nen

C y

De

4t

BESCHOUWING
D

e

S

Niet

N

E

E

U

W.

langcr als 't koud is.

Want hy zeid tot de fneeuw , We eft op d'aarde, en
\tot] den plasregen des regens; dan is'er deplasregen zynerfterke regenen. Job XXXVII: 6.
Hy geeft fneeuw als wolle : Hy ftrooit den rynt als

PfaImCXLVII:i6.
Wat

WERELD.

der
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JVal is 9t Sieraad,
Dat weer
vergaat.

W"anneer de Sneeuw het aardryk dekt,
En

met

zyn

witheid ovcrtrckt,

Dan is de

Mefthoop fchoon voor oogen:
Waar is een Lywaad , zo
geblykt,
Dat zy den prys niet af en
ftrykt,
En voor haar ftaat niet leid
geboogen ?
Maar als de Zon dat kleed
verfmelt,
Dan ziet men hoe't 'er is
gefteld j
Wanneer het leelyk uit komt kyke,
Aan dezen

,

en aan geene

hoek,

Dan

gaat'er blyk voor onderzoek,
Op dat de viesheid van haar wyke.

Mefthoop , van een vuil gemoed,
Zo fchoon bedekt met werelds goed,

o

Hoe fnood ontdekt zich

uwe

fchanden,

Wanneer Gods Tooren-vuur
Dat

uwe

mantel ing

zo

fchynd,

verdwynd,

Als wierd zy afgelicht, met handen!
In plaats van zulk een witten fchyn,

Was't beter fwarte aard

te

zyn.
Die
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Die Goud

droeg van binnen:
Deugd 3 of't iemant weet 3

en

Dat is de

Zilver

Daar geene,
Zal dezen

fchand'lyk word ontkleed 9

Eer, door bloodheid winnen.
Job VI: 16,17.

D ie verdonkerd zyn van bet ys
de

?

[en] in dewelke

Ineeuw haar verbergd.
Ter tyd als ze van bitte vervlieten

uitgedelget: als
haare plaatfe.

jut warm

,

worden

zjt

worden, verdwynen ze uit

Kapittel XXIV: 19.

droogte, mitsgaders de bitte, rteemen de [neeuw wecb 3 [alzo] bet graj [de geene die] gezondigd bebben.
De

wateren

En

Zyt

gy

Kapittel XXXVIII: 22.

gekomen tot de Scbat-kameren der [neeuw ?
Psalm LXVIII: 2,3,4.

verjlrooid

God zal opjlaan , zyne vyanden zullen
worden : en zyne baaters zullen van zyn aangcztcbte
vlieden.

Gy zult

ze

verdryven gelykjrooh^verdreven wordt

voor bet vmtr [melt ,
vergaan van Gods aangcztcbte.

gelyk. was

zullen de godlooze
Maar

der

wereld.

Maar de
zjillen

van

rechlvaardige zullen zjch verblyden, z,y
vreugde opfpnngen voor Gods aangezjeh*-

se, en van

blydfchap vrolyk

zyn.

Spreuken X2(V: 13.
Een trouw
a Is

de

gezant is

den geenen, die hem zenden,

kpade des fneeuws

hy verqmkt zyns Heeren
Jeza
Want

gelyk^ de

dage des oogfles
zjele.
ten

1 as

LV:

regen en

nederdaald, en derwaarts

10, 11.

de fneeuw
met

: want

van

den Hemel

weder en keerd j

maar

doorvochtigt de aarde, en maakt dat zy voorthrenge en nitfpruite 5 en zaad geeve den Zaatjer , en
brood den eeter.
Zlzo z.al myn woord

, dat uit mynen monde nitzyn , V en zal niet ledtg tot my wederkeeren: maar hetzal doen 'tgeene dat my behaagd,
en 't zal
voorfpoedig zyn [in] It geene waar toe ik
het zende.

gaat,

\_ookJ

Jeremias XVIII:

14.

Zal men

ookjom eenen rotsjleen des velds verlaaten
des Libanons ? znllen ook_ de vreemde
kpade, vlietettde wateren verlaaten warden
den fneeaw

>

1
d

e
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DONDER.
Tot Verbaaftheid.

God donderd wet zyne jlem'me zeer wonderlyk:
by
doet groote dtngen , en
rvy en begrypen Ze niet. Job
XXXVII: 5*.

Wy dan weetende den fchrik des Heeren, beivegcn de
menfchen tot het geloove. i Korinth: V: 11.
Z*

W E R E L D.

der

Zo gy het
Het werd

Goede wild,
u

tot een

JSl IsOnweer optrekt,
vlaagen

47

Schild.

en ons

dreigd met harde

y

Van flikk'rend blixem-vuur

donderflagen,
temtdeneid'lengeeft,

en zwaare

Danzinkthetmoedighert,

en

Gelyk het ftoute kind, dat voor de Roede vreeft;
Maar als het dreigement der ftraf is wech
geweeken,

Begint de dartelheid het hoofd weer op te fteeken,
En fpeeld,

gelyk voor heen, het oude Zonden-(pe!,
ofdreigen van de hel;
Als iets, dat ver en flaauw, hem fcheem'rig komt te
Niet ziende op't gevaar,
vooren;

Zo laat hy't aanftaan

,

en

verwacht Gods eeuw'ge too-

ren:

Maar zo, als by mooi weer,

in d'aangenaame tyd

Daar't

mens'lyk levenzichinvrolykheidverbleid,
Somwylinkorten tyd, eenluchtkomtopgereezen,
Die't hemels blaauw bedekt, en't volk met fchrik doed
vreezen,
Zo haaftig komt fomtyds het

En treft

devrolyke

en

dood'iyk wee en ach!

gezonde levens-dag.
ziet het Onweer ko«

6 Wee ! 6 aeh! 6 Menfch ! gy
men,

Dat
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Dat u met zyn gelaat, op uwen weg doet
T erwyl de donderbui 2yn wolk allenks

fchroomen,
verheft,
En bergd uw lyf by tyds, eer dat het Onweer treft;
Weeft doch 20 wys'lyk, om bedachtelyk te leeren,
Dat gy het eenwig leed der Zielen 2iet van veren,
En met uw blootheid in een goe verfchuiling gaat,
Eer

u

de donder

van

Psalm XVIII:

Gods

tooren

nederflaat.

8,9,10,11,12,13,14,15-.

Dder

daverde en beefde de Aarde , en de gron<bergen beroerden z.icb $ en daverden, om dat
by ontjieeken was.
Rocl^ ging op van zyner neur^e , en een vrnr ttit
xynen mond verteerde 3 koolen werden daar van
oe

den

aangefteeken.
En by boog den hem el 5

en daalde

nedcr,

en

don-

kerbeid was otider zyne voeten.
En by voer
op eenen Cherub

, en vloog ; ja by
vloog fnellyk. op de vleUgeien des winds.
Dutjlermffe z.ettede by tot z.yne verberginge 3 rondem bent was zyne tente
duijlerbeid der wateren ,
,

wolken des bemels.
Vm den

glans die voor hem was , dreeven
3 bagel en vuurige koolen.

zyne

wolken daar beenen

En de H EER E donder de in den Hemel, en
de Alderboogfie gaf zyne jiemme ; bagel en vuurige
koolcft*

En

W E R E L D.

der

4$

hy z.ond zjyne py I en uit , en verftrooideneen
kyvermenigvttldigde de blikfemen, enverfchnktc zj.
En

Psalm XXIX: 3, 4, f.
\

.

De Stemme des H EE REN is op

de God der

eeren

de wateren 5
de H E E R E is op de

donderd j

groote wateren.
De Stemme des H EE REN is met

Jiemme des H E E R E N

is met
De Stemme des HEEREN

kracht j de

hetrlykheid,
breekt de cedereny

Ja de HE ERE verbreekt de cederen Ltbanons,
Psalm CIV: 7.
Van
voor

tt

fcheldcn viooden z.y, zy haafteden haar wech

de flemme Hives

Jez

donders:
XXIX: 6.

a 1as

Gy z.ult van den HEERE
zocht worden met dondtr

,

der heirfchaaren be*

en met

aardbetvwgc ,

groot gelnid: [met ] wervelwind , en
de vlammc eenes veneerenden vmrs.

D

ex

onweder3 en

De

fo
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H A G E L.

'c Kan haaft veranderen.

Daarom alzo zyt de Heere HE ERE; Ja ik zat[hem]
door eenengrootenfiorm-ivind in mynegrirnmigheid fply-

overjlelpendeplas-regen zyn in myhagel-jieenen in [mynej grirnmig¬
[dien\ te verdoen. Ezechiel XIII: 12.

len, en daar zal een
nen toorn, en groote

heid,

om

De

d e r

De vrucht

JVord

W E R E L D.

fi

V aards

behaagen,
deerelyk verjlaagen.
van

De

Boomgaard en de Landerven
Floegen, Zaaijen ende vl yen,
Na regen , dauw en zonnefchyn,
Staan fchoon en heug'lyk in't belooven,
Is a't

Zo dat
Een

Akkers, en uit Hoven,
koftelyke Oogfl; zouw zyn.
van

JVlaar onverwacht is opgereezen
Een donk're wolk cm voor te vreezen.
Die werpt

Met dorm

en

dondervlaag
hagel-deencn ,

met vuur en

,

Veel honderd duizend

wervel-wind daar heenen3

Van zyne

hoogte naar om Jaag.
draagende landsdouvven,
haar weinig overhouwen,

Dat flaat de

En laat

Het kooren werd
OF

afgemaaid

ter neer

als waard

gedrukt,

handen
Verwoeft, verftrooid, en heel te fchanden,
De fruit werd onryp aFgeplukt.
Daar leid de hoop , en't v/elbehaagen,
Met eene vlaag ter neer geflagen:
,

met

D

i

ol
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dat gy ftaat,
bouweryen,

! Mens, ziet om, waar

Oft in des werelds

Heil wil toebercijen,
en zorg , niet ook zo gaat.
Wat bloeid en groeid het menigmaalen,
Tot hoop van veele vrucht te haalen,
Der aardfe voorfpoed en geluk,
Daar elk zyn

Door moeite

En buiten wachten of

vermoedenj

Begind het Ongeluk te woeden,
En

zet

het alles in den druk.

Bezonder als de fwaare

buijen ,
dreigende de Dood beduijen,
Het al, en alles fhyden af,
Wat wereld en haar welbehaagen,

Die

De zucht van't vlees qaam voor te
En aan de aardfe zinnen gaf.
Dies bouwd

uw

Hoop

Die nooit door Toeval

draagen,

zulke dingen,
t'ondergingen.

op

Job XXXVIII:22,,23.

zhebtyt gy gekomen tot de Schaikameren der Jneettw ?

de Schat karnercn des hagels gez.ien ?
der benaatiivtbeid j tot
de.dag des jlryds, en der oorlogen.
en

gy

Dien

tk. ophoude tot den tjd

Psalm

WERELD,

der

Psalm XVIII: 13,14.
Van den glans die voor hem was ,
wolken daar heenen j ha^el en vmrige

dreeven
koolen.

En de IEEE RE donderde in den hcmel

yJlderhoogile gaf

zyne

Jiemme

3

koolen.

hagel

en

,

zyne

en

de

vunrige

Psalm CV: 32.

Hj maakte haartn

regen tot

in haaren lande.

Jezai

as

Ziet, de Hiere heeft
daar

is

gelyk
gelyk.

derfs :
vloejen , zal
hand.

hagel, vlammig vmr

XXVIII:
eenen

2.

Jlerken

en

machtigen,

een hagel-vloed een poorte des vereen vloed dcr fterkc water en die overhy ze ter aarde neder werpen met der
En

Kapittel XXX: 30.
zal zyne heerlyke Jiemme doen
hooren, en de nederlaatinge zjynes arms doen zien,
met
grimmigheid van toorn, en een vlamme desverEn de HE ERE

teerenden vmrs,

Jlraalen,

en eenen

Jlecnen.

vloed,

en

hagel-

Haggai II: 18.

lieden met brand-koorn , met honinghagel, al het werk. uwer handen; en
[keerdet] u niet tot my, Jprukt de HEERE.
D 3
De

Ikjoeg
'

dauw,
gy en

u

en met

BESCHOUWING
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G.

Hemelwaart.

0 Zion, gy verkondigfter van goede bondfchap, klimt
op eenen bo-tgen berg; 0 Jernzalem , gy verkoxdigjler
ifun

r;oede buodfclap ; h<.ft

heft

ze

op, en

vreejl met:

Jlemme op met maiht,
zegt den JieUen Juda : Ziet

uwe

Ihier] is uwe God. JezaiasXL:?.

Ver-

v

der

WERELD.

ff

Verheft uw ooge,
Na *t heilig hooge.

Jndien'er

ook een Berg op't Aardryk was gelegen,
By wien men opging, langs ontdekte fmalle wegen,
Tot in'tbe7.it, vaneengezond enfchoon Klimaat,
Dat lang deed leeven, in'tgeniet van alle weelden,
Die't mens'lyk oordeel, zich tot welzyn kan
verbeelden,
Dat was voor alle man een zeer gewenfle ftaat:
Welaan; Zo't iemantluftom uit zyn land te reizen.
Men zal hem zulk

berg, tot vol bezit wel wyzen:
Zy leid in't heiligland, dat Evangeli hiet,
Haar naam is Hemel-luft, haar kruin is hoog verheven:
Men klimt'er op, langs't Spoor vanChriltus Leer en
Leeven,
Dat brengd den wandelaar, in't heerelyk geniet
Daarhem geenhonderd Jaar, van weeldekomttevooeen

ren,

Maar't Eeuwig leeven

in volmaaktheid is befchooren.

Ten Tweeden:
o

Xj erg des deugds zo hoog verheven

5

de grond,
Des diepen dais van't vlees'lyk leeven,)
W iens vaftheid nooit beweging vond.
( Zo hoog verheven uit

D 4

Wy
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Wy hebben

van u hooren zeggen.
Dies gaven wy ons op de been,
En heten 't land der Zonden leggen,
En gaan in Pelgrimmagie heen.

Hooge Berg der Zaligheden!
is ons niec te ftyl,
Wy naad'ren vaft met wyde fchreeden,
o
Geeft'iyk Zion ! Berg van heil
Gevenlte perk, daar wy na loopen,
VVy zien u reeds al in't verfchiet,
Met oogen van geloof en hoopen,
Verheeven doel
daar }t hert op ziet.
Wy leggen aan , om u te treffen,
o

Uw toegang

,

,

Om d'alderwaardlte levens-kroon,
Waar mede uw kruin ons zal verheffen,
Tot in den hoogen hemels-troon.
Treed aan, treed aan, o Menfchlyk leeven5
Klim op

by dezen berg des goeds,
uit het ftof verheven ,
In 't eeuwig Lufthof des
gemoeds.
Het Dal der heete Zonnefchynen,
Zo word gy

Daar't leven dwars door heencn toog,
Zal eind'ling heel en al verdwynen,
Den heil-beklimmer uit het
oog.
Men vloei dan toe, uit alle wyken,
Tor dezen valten berg der deurjd,

op dat 'er vecl \ Bezit bereiken,
Van Eeuw'ge weliland, vrede en vreugd.

WE R ELD,

DER

Psalm XXIV:

57

3,4,56.

"W/"wieie z.al
zal klimmen op dm Berg des HEE BE AT?
(laan

En

Die

die

rem van

Ziele

zyne

in

de

banden

nut

plaatfe

op tn

zjyner

en Z'-uver

,

bcft

tot

beiligbeid ?

berten is

van

ydelbetd

,

en

,

die

bedrieglyl^ en zweert.
Die zal den z^egen onifangen van

met

den HEE RE,
gerecbtigbeid van den God zjyns beils.
Dat is't geflacbte der
geener die na hemvraagen,
die u aangez'cbte z.oekent [_dat\ is: Jakob ySela\

en

J

e z a1 a s

En aldaar z.at

welke de beilige

zyn,

onreine en

deze

eene

zyn :

zen en

en een wee

zjzlgenaamt worden: De
doorgaan, maar by zal voor
die [dezenj wegwandelt, zelfs de dtvaa-

zal daar

zutlm

Daar

XXX V : 8,9,10
verbevene baane,

nut

we^

met

dwaalen.

zal geen

Leeuw zyn, nochte geen verfcheurende gedierte en zal daar
op komen, noch aldaar gevonden warden , maar de verlofle zullen
en

[daar op~\

wandelen
En de

vrygekocbte des HE ER EN zullen weder
\jot~] Zion komen met gejnig , en eeutvige
blydfcbap zal op baar boofd wez^en : vrolykbeid en
blydfcbap zullen £y vtrkrygen , maar dretfjemffe en
zuchtwge zullen weg vlieden.
keeren ^en

Hebreen XII: 22.
JUaar gy zyt
gekomen tot den Berg
Stad des
en

veele

Zion , en de
livend'gen Gods, tot bet hemelje Jerusalem,
duizenden der Engelen.
D )"

HET

5*8
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Om niet

t

van

D

A

Li

hoog te vallcn.

fVant een iegelyk, die hem zelvenverhoogd, Zalverrederd warden: en die hem zelven verncderd zal verhuogd warden. Lukas XIV: 11,
Gad wederjiaat de hovaardige, maar de
nedrige geeft

hy genade. Jakobus IV: 6.

Dat

WERELD.

der

Dat

behaage, Het veilig laage.

u

"JPerwyl het Winterd,

op den

Berg, met Sneeuw

bedekt,
Wiens hoog verheven kruin,zich na de wolken
ftrekt,
Zo

groeid en bloeid het Dal,

van

veele lieflykheden;

Wie dan de Zomer mind, die hotiw zich maar beneden:
Want veel belofcenzyn het Dal der need'righeid,
Van d'Alderhoogfte toteen zegen toe gezeid.
Wie hier op acht, en tracht in dezen grond te zaaijen,
Zal in de laagte veel hoogwaarde vruchten maaijen,

En

met

zich

voeren

inde Schuurder

Eeuwigheid,

Op dat hy

eete, en voor armoe zy bevryd.
Maar alle Herten die in trotsheid zich verhoogen,

Zyn winterbergen,
i

"P» die
in

z.j

van

het aal

,

de Arke,

en

en

onvruchtbaar voor Gods oogen.

Samuel VI: 13.

Beth Semes maaiden de tarwen-oogft
uls zy haare oogen oghieven, zagert

en

verbljden haar als zy \_die\zagen.

Psalm LXV: 10,11,12,13,14.

Gy bezoekt het land,

en

hebbende het

begeerig gs-

maakt. , verrykt gy het grootelykjj de riviere Gods is
vol "Waters: wanneer gy het aizo bereid hebt^maakjt

gy

haar Iteaer koorn gereed.

BESCHOUWING

60

Gymaakt

zyne

daalen

opgeploegde aarde dronkeny

gy doet

[in] zyne voren: gy maakt het week^door
de droppelen , gy zegend zyn uitfpruitfel.
Gy kroond het ^aar uwer goedheid: en uwe voctflappen druipen van vettighetd.
Zy bedraipen de weiden der woeftyne: en dc hen'
velen zyn aangegord met verheuginge.
De velden zyn bekleed met kudden , en de dalen
zyn bedekt met koorn : zy jutchen, ool^zjngen zje.
ze

PSALM LXXXIV:

oils zy

7,8.

door het dal der moerbezie boomen doorde re-

gaan, jlellen zy hem tot een fonteine, ookz.nl
gen hacir gants rykelylp overdekken.
Zy gaan van kracht tot kracht, een iegelyk.
haar] zal verfchynen voor God in Zion.
Psalm CIV:

[van

8,9,10.

De bergen reezen op, de dalen daalden, terplaatfe
die gy voor hen gegrondet had.
Gy hebt een paale geflelt, die zy niet over gaan en
zullen: zy en zullen de aarde niet weder bedek^en.
Die dc Fonteinen uitzend door de dalen 5 datfe tuf-

fen de gebergte heenen wandelen.
Spreuken XV: 33.

De

heid:

vreeze
en

de

des HEE REN is de tucht der wysvoor ds eere.

nedr'gheid [_g<tat]

S

PREU-

Der

WERELD.

61

Spreuken XVI: 18, 19.

Hovaardigheid is voor de verbreekinge J en boosdes geefes vocr den Val.
Het is beter nedrig van geejle te myn met de machtmoedige: dan roof te deelen met de hovaardige.
heid

Jezaias II: 11,12,13,14,15-.

Dehooge

oogen der menfchen z.ullenvernedert war¬
hoogheid der mannen mal neder geboogen
worden, en de HE ERE alleen mal in dien dage
den

,

en

de

verheven myn.

Want de Dag des HEEREN der Heirfchaaren
mal myn tegen alien hovaardigen, enhoogen,

entegen

alle

verhevenen, oj> dat hy vernedert worde.
En tegen allehooge en vtrhevene cederenvan Leba¬
non
entegen alle eiken van Bafan.
,

En

tegen

alle hooge bergen,

tegen

alien hoogen toorn

heavelen.
En

entegen
,

alleverhevene

en tegen

alien vajlen

mtinr.

J

er emi as

XLIX: 16.

Uwe

fchnkkshkheid heeft a bedrogen 5 [ en ] de
her ten
gy die woond in de kjooven
der Jleenrotmen, die u houd oj? de hocgte der heuvelen : al toad
gy u nefl mo hoog maaken als den arend,
mo mal
ifg u van daar nederjiooten
fpreekt de

trots heed awes

,

,

HE ERE.

Lukas I: 5*2,5-3.
machtige van de throonen

heeft
afgetrokfen, en
nedrige heeft hy verhoogd. Hongerige heeft hy met
goederen vet vuld: en ryke heeft hy ledig weg gemonden.
Hy

D

e

6*
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HEUVEL.

Om niet

te

dwaalen.

Spreuken V: 23.

weg, die iemavit goed fchynd : maar '£
taatjie van dien,zyn wegen des duods. Kap: XVI: 2f.

Daar is

een

Men

der

Men wandel

WERELD.
met

voorzichtigheid,

Zyns lev ens weg door dezen tyd.

J s eener't fpoor der wegen mis,
Den

heuvel, uit de grond verheve
Laat hem eens uitzien, waar
hy is,
Op dat hy *t oog een rechtfnoer geeve.
Verdwaalde door hec woefle veld,
Van's werelds heide enwilderniflen,
Wiens gang elendig is
gefteld,
Door Jangen tyd het fpoor te miflen:
Klimt op de hoogtc van't
gemoed,
Den heuvel van bedachtzaamheden,
Op dat zich voor u open doet
Hoe ver uw voet heeft mis getreeden
Hoe breed en wyd gy zyt verdwaald,
Van't perk daar gy hoord uit te komen,
Hoe gy hebt om en om
gemaald,
Door krcupel bos, en woelte boomen.
Hoe uwen weg hoe
langs hoe meer,
U van de plaats der rufl zouw
leiden,
En brengen
eind'ling ook zo veer,
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Zo

zo ver, op

ver ,

Dat

De kans

dorre heidcn,

in 't laatlle overzien,

u ,

noch

van

eens

t'huis

te

komen

twyfelmoedigheid , miflchien,
Ontwrongen wierd , en afgenomen.
Door

Daar

u

de naarheid

van

de nacht

On't woefte veld quam overvallen,
Daar acht'loosheid u had gebracht.
Tot in het dal der

jammerdallen.

Ja, ook zo ver , zo ver, zo veer,
Dat gy't nooit weder quaamt vertellen,
Vervallen buitcn weder-keer,
Tot in den

afgrond

van

der hellen.

Treed dan dees heuvel niet

voorby,

hoogte , van beraaden zinnen,
Op dat men fpeur waar datmen zy,
Om't fpoor tot eeuwig heil te winnen.

De

Job XV: 7.

*j yt gy de cerfe een mcnfche gebooren ?
voor

de heavelen

of zjt gy

voortgebracbi t

Psalm C XIX:

176.

Ik^hebbe gcdwajld als een verlooren Schaap: zoekt
wwen knecht
wam nwe geboden en hebbe ik_ niet
,

vergeeten.

St

rev-

d e r

W E R E L D.

6$

Spreuken VIII: zf.

voor de heft*
zegtdeWysheid.]

Jll eer de hergen ingevefiigt waren:
velen was ik^gebooren. [Zo
Hoogelied II: 8.

[ Eat is~\ de fiemme mynes Lieffieri 5
hem ^
hy komt, fpringende op de bcrgen, huppelende op de
henvelen.

JezaiaS II:

2, 3.

gefchiedcn in het laatfic der dagen, dat
berg des hntz.es des H E E R E N zal vafte geftelt
zyn op den top der hergen , en dat hy z.al verhevtn
warden boven de henvelen en tot den zelven zvtllen
En het z.al

de

5

a

lie Heidcnen

toe-vloeijen.

Volken zullen heenen gaan , en zegoen ,
kpmt laat ons opgaan tot den berg des H EER EN,
tot den hnize des Gods 'Ja'^bs, op dat hy ens leere
van
zjyne wegen , en dat wy wandelen in zyne paden: Want utt Zion z.al de Wet uitgaan > en des
H EE REN Woord Hit 'Jerusalem.
En veele

E

Het

der

Voor

wereld.

en naar,

6j

Is gevaar.

X n \ wilde woud verfchuild het quaad,
Dat onder't dichte lof verholen ,
Den wandelaar na't leeven

Die
o

eenzaam

ftaat,

langs den weg komt doolen.
zccr gevaarlyk Woud!

Wereld!

Met veelerhande lof bewaflen

i

Waar achter zich't verderf onthouds
Om't acht'loos leeven t'overraflen.
6 Wereld groote

Van Moordenaars

en

Wildernis!
wilde beeften !

Door wien nochtans de landftraat is

,

Een weg, der minften, en der
Want elk (verfchenen in der

meeften*
Tyd)
Moet onvermyd'lyk u paffeeren,
Na 't ver Gewefl der Eeuwigheid j
Hier is geen Wyk, noch wederkeeren.
Zo wie dan zy van wys beraad,
En gaaren't leeven wil behouwen,
Zic dat hy niet alleenig gaat ,
Of't mogt hem al te laat berouwen.
Een Trouwe Leidsman bied zich aan,
E z

Men
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Men

geef zich onder

zyne

hoede,

Zo kan men't groot gevaar ontgaan;

Van
o

quaade Hand

en

Tand der woede:

Menfch! berroud

God is't

u

niet alleen

gezelichap dat ik

>

meen.

Job XVIII: 8,9,10,11,12.
zyne voeten zal hy in't net geworpen
zal in het werre-garen wandelen.

ant met

worden,
De
rover

en

ftrik^zal [hern] by de vtrjjene vatten : dejiruikr
overweldigen.

zal hem

touiv is in de aarde verb orgen 5 en zynevalle
het gad.
De beroeringen zullen hem rondom verfchrikken: en

Zyn
op

hem

ver/irooyen

op zyne voeten.

Zyne macht zal hongerig wezen : en
is bereid nan zyne zyde.
Psalm XXV:

het verderf

8,9,10,

De H E ERE is

good en recht: daarom zal hy
onderwyzen in den weg.
Hy zal de zachtmoedige leiden in 't recht \ en hy
zal de zachtmoedige zynen weg leeren.
A He
paden des H E E R E N zyn gocdertierenheid, en waarhetd j den geenen ydie zyn verbond en
zyne getmgcnijfcn bewaaren.
de zondaars

P

S A LM

der

W E R

E L D.

6%

Psalm CVII: 4, ^,6,7.
Die in de woeftyne dwaalden 5 in eenen
weg der wildtrmjfe: die geene -ftad ter woomnge en vonden.
Zy waaren hongerig, ook^dorflig, haare zjele was
in hen

overftelyt.
roepende tot den H E E R E in de benaauwtheid
die zy hadden , heeft hy ze gerecL Hit haare
angften.
En hy leide ze
op eenen rehten weg : om te gaan
Doch
,

tot een

(lad

ter

woomnge.

Jeremias V: 6.
Daarom

heeft ze een Leeuw uit den woude verflawolf der wildernijfen z,al ze verwoeften,
cen
Lutpaard waakt tegen haare fteden , al wie nit
deceive uitgaat zal verjcheurt worden: want haare
overtreedinge zjn vermenigvuldigd , haare afk,eerin~

gen

,

een

gen zyn

machtig veel geworden.
Amos III: 4.

Zal
nen

zyne

gen

een

Leeuw brullen in den

roof en heeft i zal
(iemme

hebbe \

verhejfen,

een

ten

woude, als hy geejsnge Leeuw uit zyn hoi
zy dat hy [wat] gevan;

Het

BESCHOUWING
H

e

t

Vry

De
bedekt

VELD.

cn

onbezet.

v elden

met

zyn bekleedmet kudden, en dt da Ien zyn
koorn : zy juichen , ook zingen ze. Pfalm

LXV: 14.

Aigy gedierte des velds, komt

gy

gedierte

tn

om te ceten,

V wend. Jezaias LVI:

[ja~] al

o.

Wy

der

WERELD.

Wy hoopen
at

,

Op 't open.

vind men't aangenaam

gefteld

(De naauheid

van de Stad ontweeken)
In't overzien van't vlakke veld,

Zo fchoon

en

heug'lyk uitgeftreeken,

Met zyn Sieraad van't groene gras,
Zo ver de oogen zich verfpreiden,
Als of't

fpree der aarde was,
beesje dat'er op gaat weiden.
En laat de vrye en ruime zucht,
Zyn adem fcheppen in 'c befchouwen,
een

Voor Jt

Der rondfom heene ontdekte
Niet weg

lucht,

geftopt door Stad-gebouwen.
Terwyl't uit zyne zooden baard,
Een quinkeleerend vluchtig leven,
Dat opwaarts in de hoogte vaard,
Om aangenaam geluid te geeven.
Daar fchard het hoendjen om zyn koft
Daar dryft het Eendjen door de flooten,
Daar graaft het lam in't bont gedoft,
A1 wond'ren , uit Gods Bron gevlooten,
E 4
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't Onnozel

in zynen tryn,

vee

Verwekt geen

walg , door doen en reden,
Gelyk de menfch, die wys zouw zyn,

Ter

t'zaamen-rot,

van

voile fteden.

*

Ruirate van het vrye veld,
Hoe zien wy uit, met ons verlangen,
Van hem, die u voor oogen fteld
Een ruim en open veld t'ontfangen!
o

In

plaats van deze naare Had,
woonplaats van het tyd'lyk leven,
Waarin men zo veel jaaren zat,
Met naauheid des gemoeds omgeeven.
De

o

Ruime

Groen veld

van Gods heil,
alle zaligheden

vryheid
van

Niet

afgeperkt, in duizend my 1,
eeuwigheid niet door te treeden,
Gy zyt het daar de zucht op hoopt,
Gy zyt het doelvvit der gedachten,
Gy zyt de kroon om wien men loopt,

In

En't

naauw

des werelds wil verachten.

Het leven dat

grond beweid,
Zyn kind'ren van de Zaligheid.
u

Jezaias

derWERELD.

73

Jezaias XXXII: if, 16,17,18.
'

_|^ot

dat over on? uitgegooten worde de Geejl uit
der hoogte : dan z.al de woeflyne toi ten vruchtbaar
veld worden , en bet vruchtbaar veld z.al voor een
woud

geacbt worden.

En bet recht z.al in

gerecbtigbeid z.al

op

de

woejlyne

woonen

,

en

de

bet vruchtbaar veld verbly-

ven.

En bet

de
en

werk^ der gerecbtigbeid z.al vrede zjyn j en
werkinge der gerecbtigbeid , z.al zjyn gerujligbeid
z.ekerheid tot in eeuwtgheid.
En myn volk^ z.al in eene
woonplaatfe des vredes

woonen

,

en

in ivelverz,ekerde woomngen

,

en m

(Itile gcrujle plaatjen.
Maleachi IV:

2.

U lie den

daar-en-tcgen, die myn en Naame vreeff,
gerecbtigbeid opgaan , endaarzal
zjyn onder zjyne vleugelen: en gy zjult uit-

zal deZonne der

genezwge
gaan-y en toe neemen,

als mejt-kalveren.

E 5

D

e
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e

H

Men

hoopt

D

r

II
i

1 1

ft S

[|iH'j1

-

'

E I D E.
op

beter.

Maar ivy verwachten, na zyne belofte
en een nieuwe

nieuwe hemelen

aarde, in dewelke gerechtigheid wonnd.

geliefde, verwachtende deze dingen, benaar'
dat gy onbevlekt en onbejlraffelyk van hem bevonden moogl worden in vrede. .2 Petrus III: 13,14.
Daarom

fiigd

,

u

dan

der

WERELD.

Ann geene zy der Heide,
Daar is een vette weide.

A 1 weet de Heide niet

van voedzaam

brood te draa-

gen,

Zy geeft noch evenwel den bezem om te vaagen. 1
Terwyl het Bytje daar ook noch zyn voordeel vind,
En zoeten honich raad, in zyne fchuuren wind.
O fchraale landftreek van dit tegenwoordig leeven,
Die voor de honger des Gemoeds geen brood kund gee.
ven,

Onvruchtbaar aardryk, dat verdorven wereld hiet,
Een dorre Hey, voor't oog dat op wat beters ziet:

Gydraagdden Bezem noch, om'tZieleijrhuiste keeren,

Van zyn

onreinigheid, tot een verblyf des Heeren.
En leverd noch veel zoets, dewyl aandachtigheid,
OpvleugelsvanGeloofenHoop, in honich weid,
d'eeuw'ge voorraad in des herten fchuur te win-

Om

nen:

Dat Zyn u vr uchten, voor het

Terwyl men

zalig God beminnen;
deze grond, derTyd'lykheid begaat,

Tot dat het leeven die voorby is, en verlaat.
Om in het

groeizaam dal der Zaligheid te leeven,
Op vetter aardryk, dat volkomen vrucht zal gccven.
Daar

BESCHOUWING

j6
Daar't

SchaapjeChrifti ftil

En door warande

en

vredig nederleid,

gewenfte dingen weid.
6 Schoone landftreek, die niet vierd van Heil te
draagen,
Gy zyt het voorwerp, van ons hert en welbehaagen.
U zaal'ge ingang lacht ons zoet en
vriend'lyk aan,
van

Terwyl wy langs de Hey,

van

deze wereld gaan,

Psalm GVII: 4, y,6.

D

ie in de woejtyne dwaalden, in ecnen weg der
wi/dernijje: die geene Jiad ttr wooninge en vonden.
Zy waaren bongerig,, 00k„ dorftig , baare z.tele was
in ben

overjtelpt.

Doch roepende tot
heid die zy badden}

flcn.

Je

den H EE RE in de benaauwtbeeft by z.e gered nit baare ang-

z \ 1 as

XL: 3, 4, $.

Ecn ftemme des
roependen in de woefiyne: Bereidst den weg des H E E R E N, maakt recht tn de

wildcrmjfe

eene baane voor onz.en God.
A lie dalen z*ullen
verboogd worden, en
gtn en beuvelen z.ullen vernedert worden :
krorn is, dat z.al recbt, en wat

alle beren wat

bebbelacbtig is5 dat

valeye gemaakt worden.
beerlykbeid des H EE RE N z.al geopenbaart worden : en alle vices te gely\z.al zjen, dat
\_hct~\ de mond des tiEE REN gefproken beeft.
tot een

En de

.

J ERE-

WE

der

Jeremi
Zo zeid de HE

RELD.

XVII:

as

6.

ERE; vervloekt is de Aian^

die op etnen
zynen

77

menfche vertrenwt
en vlees [totj
arm field, en wiens herte van den H E E RE
,

ajwykt.
Want hy zal zyn.als de Heide in de wildernijfe,
die
niet en gevoeld wanneer het
goede komt: maar

blyft [in~\ dorre plaatfen
ten en

in

de woeftyne

onbewoonden lande.
En

,

[*»]

z.on-

Kapittcl XLVIII: 6.

Vluchtet, reddet u lieder ziele:
Woefiyne.

en

wordet als de

Heide in de

Maleac

hi

III:

i.

Ziet, il^ zende mynen Engel, die voor myn aangezichte den weg bereiden zal : en fnellyk_ zal tot
zyncn Tempel komen , die Heere dien gy heden
zoekfi te wet en de Engel des Perbonds , aan den
welkengy lull hebty ziet hy komt, zeide de HEERE
der heirfchaaren.
,

Het
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H

e

t

91 Is

ZAND.

duidelyk.

Laat uwe oogen recht uit zien
Zich recht voor u heenen houden.
ter rechter

of van

en uive

ooge-leden

laat alle uwe wcgen wel gevefligt zyn. PVykt
of ter flinkerhand ; wend uwen voet
V quaade. Spreuken IV: 25-, 26,27.

•voets, en
niet

,

IVeegt den gang uxves

,

der

WERELD.

Aan rechte wegen,

Leid veel gelegen

D c zant-grond neemt dc voetftap aan
En toond in't

openbaar de zinnen,
fpoor daar iemant hceft gegaan,
Tot trooft, om't rechte pad te winnen.
Wy vinden , wyl wy't land doorgaan,
De zand-woeftyn der
tyd'lykheden,
Daar zo veel diere pooten ftaan,
Een fpoor van rechte menfchen treeden.
Verheft het goed dier vinding
hoog!
Laat and're roemen van gelukken,
Een

Dit's heil

dat iemant

, voor ons oog
Den weg naar huis quam af te drukken.
Dat is na eens verdwaaldens wens,

Op dat hy volge

't voorbereide
tnenfch,
Daar zo veel misfpoor gaat ter zyde.
o
Jezus! die ons voor ging treen,
Op dat gy ons verdriet verzoete,
Gy zyt de menfchheid die ik meen,
De baan

En't

,

van een

bedreven

heil-fpoor is van uwe voeten.
Gy zyt het vlees geworden Woord,

beschouwing

So

De recbte

menfch,

en

't beeld

van

Gode,

Gy hebt den weg des heils gefpoord ,
eeuwig leven aangebooden.
De woorden uwer wyze mond,
Zyn, nevens't hoogbedryf, en leeven,
Voetftappen in de weeke grond,
En't

recbtfncer voorgegeeven.
menfchelyke dier'lykbeid ,
Vervallen van de rechre reden,
Had ons zo lang en breed verleid,
Door fpooren van de dierie treden.
Wy gingen been, wy gingen weer
Daar roof, en doodflag op ons paften,
Wy doolden om en bleeven veer,
Ons

,

tot een

De

Van 't huis der ruft
Wie dan 'r

En liefft behouden
Zie
Dat

vreemde

gaften.
gevaarlyk dvvaalen haat,
,

voor

over

raakte,

dat hy't heilig fpoor begaat,
Jezus Chriftus voor ons maakte.
,

Psalm XXVI:

M aar
ft

io

my

n.

wandele in myne oprecbtigbeid
[dan, ] en zyt my genadig.

; Ver¬

Psalm

W E R E L D.

D E R

gr

Psalm LXXXV: 14.
De

gerechtigheid z.al voor z.yn aangezdchte heetten
hy z.al z.e zjstteu op den weg zyner voetJtappen.
gaan : en

Psalm CXIX:

Ik^ hebbe
den

>

op

IOI.

geweerd van alle ejuaade pawoord z.ottde onderhouden.

rnyne voeten

dat ik^

a

Psalm CXXXIX: 17,

18.

Daaromme, hoe koflelyk^zyn

my, 0 God uwe gez.yn haare fommen !
zje ttllen i haarder is meer, als des stands :

dachten! hoe
Zoude
worde ik^

machug vecle

waller

z.o

ben tk^noch by

u.

Spreuken XII: 28.
In het
den wcg

pad der gerechtigheid is het leven; en \in\
\haares\ voetpads en is de dood niet.
1

Wanthier

s

II:

21.

zjyt gy geroepen , dewyle ool^Chrifons een exempel nalaatenop dat gy zyne voetftappen z.oudet navolgen.

tus voor ons

de,

Petru

toe

gdeedcn heeft,
1

Die z.eqt dat
*il z.0 wandelen

3

Joannes II: 6.

hy in hem blyft, die moet 00!^ zelve

gelj\hy gciv an deld heeft.
F

D

E
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beschouwing
De
't Is

woestyn.
maar een

doorgang.

geboden voor my met. Pfalm CXIX: 19.
Och dat ik in de woeflyne een herberge der wandelaars
haddelzo zoudeik myn volk verlaaten,en van hen trek ken:
UU'e

want

zy zyn

Jeremias IX:

alle overfpeelders,
1.

een

trouwloozen hoop.

Strekt

WERELD.

der

Sirekt

uwe

reis, Na 9t

83

Paradys.

D

ie zyn begeeren heeft verheven.
Tot d'eerfte oorzaak van zyn leven,
In wien 't hem eeuwig luft te zyn5
In't hemelshof van't heilig Eeden,
Dat zalig Vaderland van vreden,
Dien is de wereld een woeityn.
En of'er fchoon aan zyne wegen,
Noch Stad en Dorpen zyn geiegen,
Daar ziet een Pelgrim maar verdriet,,
Een t'zaamen-rot van aardfe luften,
De Vreden-ftad der Zielen rulle,
't Verblyf des heils, en vind m'er niet.
Ook is'c'er woeft en zonder vruchten
Ter fpys der graage hemel-zuchten,
Het wild geboomte dat'er- ftaat,

Zyn fpruiten der gevloekte aarde,
Die mmmermeer wat hoogers baarde,
A!s't geen het tyd'lyk deel verzaad.
Ook zitten , hier en daar verfchoolen j
De wilde dieren in haar holen,
Het brullen van den ouden Leeuw,
Der wrevelmoedigheid en tooren,
Laat zich zo nu en dan eens hooren,

By ander vreeflyk veld-gefchreeuw.
ook adderen en ilangen,
Op't lpoor van deze woelte gangen j
Da ar zyn

Dat

prykel

en gevaav

F

dat doet,
z

Dat

g4
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Dat hy die dezen weg komt
Eia't recht der welbedachte

reizen,
en

wyzen,

Altyd voorzicbtig wandelen moet.
Op dat hy niet en v/erd verflonden,

Van't
o

dier, den ouden menfch der zonden:
Jezus! Koning van dat land,

Daar't herte zich heeft voorgenomen,
Om zo gelukkiglyk te komen,
Houd gy

het leven by de hand.
wysheid kan het veilig leiden
alvermogen kan 't bevryden,
Voor alle prykel dat'er dreigd.
Daarom, die haar dan aan u houwen,
En vaft op uwe gunil vertrouwen,
Groot is het heil dat elk
verkrygt.
Veiheugd 11 dan o vreemdelingen,
Die't land van acht'loosheid
ontgingen,
Op 't fpoor van welbedachten raad,
Door's werelds wildheid en woeftyne,
Na't Somber zal de Zon weer
fchynen,
Uw
Uw

Ten einde

,

van

verdriet

Verheugd

en

quaad.

u , in uw Pelgrims treeden,
Dat gy in uw eenvoudigheden,
Ten fpyt van alle macht en lift,

Der quaade die't

cnveilig maaken,

Met God behouden door zult raaken,
Het geen oprechtheid nooit en mift.
6 Erldeel! Stad van eeuw'ge vreden,

Gy moedigd

ons om voort te treeden,
Dit leven is ons een
Woeftyn,

Daar

WERELD.

der

8f

Daar wy geheel niet t'huis en hooren
Schoon dat wy daar in z'yn gebooren ?
Hec leven wil doch elders zyn.
Psalm CX1X: 5-4.

u we inzettingen zjyn my gezangen geweeft
plaatfe

]

5

tCT

vreemdeltngfchappen.

myner

e z a i a s

XXXIII: 17,18,19.

Uwe oogen

zullen den Honing zjeninzjync fchoon•
een verre gelegen land zjen.
Vw herte zal de verjchnk^tnge oyerdenkjen>
gende] , Waar is de Schryver i waar is de bet daisheere ( waar is hj die de torens telt ?
Gy en zult niet [meer~\ dat (Inure volk. zkn, het
no Idat z.o diep van
fpraake is, dat men 't niet hoo¬
ren kan
van belachelykg tonge , *e welk^men met
heid:

zjy

z.ullen

,

vcrftaan

en

kan.
En

Zict

Kapittel XLIII:

19.

ikjzal wat nieaws maahen,

nu

zal'tuitfprui?
de

ten, en zult gy lieden dat niet weeten ya ik^zalin
de woeflyne eenen weg leggen,
J rivieren in

[en

wildermffe.
Hebreen XIII: 13,14.
Zo laat

dan

hem

uitgaan buiten de LegerZ
fmaatheid draagende.
Want wy en hebben hier geen blyvetide St ad, maar
wy zoeken de toekomende.

plaatje

,

ons

tot

zyne

F

2

D

e
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beschouwing
De

spelonk.

Wie wil daar

en

wooncn

?

Dan zullen zy in de fpelonken der rotzjleenen gaan,
in de holen der aarde , van wegen den fcbrik des

HEEREN, en van ivegen de heerlykheid zyner
Majefleit, ivanneer hy zich op maaken zal om de aarde
te verfchrikkcn. JezaiasII:
19.
Men

WERELD.

der

Men zoek de

vrucht, Van open lucht.

H et naare Hoi verbeeld
l

et

Hoi is

een

verhole

de Hel:
wooning,

Ontbeerende het fchoon
Der aardfe

en

Zo leid den

geltel
vertooning :
eeuwigen Spelonk,

heroelfe

Verholen onder 't hemels wezen.,
Misdeeld van't Licht dat

eeuwig blonk,
En alle Schoonheid, nooit volpreezen.
Lag iemant diep van lichten lucht,
In's aardryks holle maag verflonden,
Hoe hoog verhief zich zyne zucht,
Of ergens uitkomfl: wierd gevonden!
Onachtzaam menfchelyk Gemoed,
In's Werelds diepe Kuil gevangen,
Geboeid aan't zondig vlees en bloed,
Waar blyfc uw uitzien en verlangen?
Daar zinkt een Seel van boven af,
En wil

Vat
Eer gy

Afgrond haalen,
zich gaf,
noch dieper komt te daalen j
u

aan

uit den

het Middel, dat
F 4

W;
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S3

Wanneer het fcheuren

grond
doodelyke aardryks beeven,
U in de helfe balg verflond,
En wegnam van het Eeuwig leven.
van uw

Door't

o

Mens !

o

Mens ! flaat

Aan's hemels

uwe

hand

,

toegereikte band.

Ten Tweeden:

G elyk den Kerker, zyndeeenduiflerefpelonk,
Dieponderd'aarde, daar nooit

Zon noch Maan

en

blonk,
Met zyngevang'ne treurd,
terwyl devrool'kereijen,
In't Koninglyke huys zich boven haar
verblyen,
Daar hy in't Fondament zo
laag verholen leid,
Bedekt voor hulp of trooft, in een
vergetenheid:
Zo leid de Hel, het Hoi, der
defperaate holen
Diep onder't vrolyk hof, van'tRyke Gods verfchoolen.
Daarom, o menfeh ! zie toe terwyl't u beuren mag.
Noch zyt gy vry, en flaat in uwe levens dag,
Zet uwe voeten wel, en fchuw, als pert, de
wegen,
Die tot dat naare hoi des afgronds zyn
gelegen,
Schoon dat zy heug'lyk door een dal van roozen gaan,
Gy zyt gecn dier, maar kund den achterlaag verftaan.
Gebruikt uw menfch'lykheid, en edeldom van reden,
Om liever Iangs een weg van diflel-kruid te
treeden,
Die

W E R E L t

der

Die aan zyn

89

fpoedig einde een heerlykheid beloofd,
ligt van uw begryp verdooft.

Wiens glans het klaarfte

Dat Hof der vrolykheid en eindelooze
weelden,
Wiens luft enfierlykheid'tverftantnietkanverbeelden.
6 Menfch! noch ftaat gy

fchoon, offchoon ter halver

weg,

Op't affpoor, dat beraad, den voortgang maar ontzeg.
waarom zoud gy doch,
omkortelyk verblyden,
U zelven in het hoi der defperaatheid leiden?
Neen,'t is u beter, op't vervolg van goeden raad,
Dat gy den Kerker, in'tPaleis des heils
ontgaat.
Want

P

H

S A L M

X: 9.

leid laagen in een verborgene plaatfe, gelyk een
hoi \ hy leid laagtn om den elendigen te
rooven; hy rooft den elendigen, als hy hem trekt in
y

Letuw in zjyn
z.yn

neft.
Psalm CXXX:

Uit de

De

op

diepten

weo

roepe

ik^tot

u, 0

1.

HEE RE.

Spreuken XV: 24.
is den
verflandigen na

des levens

boven }

dat hj afwyke van de helle, beneden.
Jf.Z

A 1 A S

XXIX:

Ty.

Wee dengeenen

die haar diepe verfleeken willen voor
den HEERE, [haaren] raad verbergende : en wel¬
der werken in daifterhetd gejchieden 3 en z.j/ ^sggeny
wie zjet

ons

f

en

wit kcnd ons f
F y

De

93

beschouwing
de

waterval.
Tot

verdooving.

De afgrond roept tot den afgrond, by *t gedruis uwer
watergooten: 'Pfalm XLII: 8.
Immers is myne ziele fiil tot God: van hem is myn heil.
Dochgy, o myne ziele, zwygt Gode: want van hem
is myne verwachtinge. Pfalm LXII: 2. en 6.

der

Wat

WERELD.

lieflyk luid, Steekt hier niet nit.

H

oe ruift de fwaare water-val,
Van 't woelend en krioelend leven,
Van 't hemel

hoog in't diepe dal,
aards-gezindheid neer gedreeven.
Hier woond de Ziel in't vleeflyk huis

Der

Met maalende
Door't

en

verftrooide zinnen,

onophoudelyk geruis,

Dat haar geen raadflag laat beginnen.
A1 't zoet, dat elders wierd gehoord

9

Tot voedfel van't bedaarde
Word hier verflonden

Verftoord

en

leven,
verfmoord,

ftadig wech gedreven.
Op leven, maakt u ver van hier,
Van hier, daar gy dus Iange woonden,
By't groot en vreefelyk getier,
Dat

a

ter

en

rufte nooit verfchoonde.

Zoek ftille

wooning voor't gemoed,
Op dat uw onvervulde ooren y
De ftem des Heils, van't eeuwig goed,
Tot uwer Zielen fpyze hooren.

BESCHOUWING
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Zet

u

by't ftille

water neer,

Dat uit Gods liefde-bron

gevlooten,
gewenfte leer,
Die langs uw huis komt heen
gefchooten.
o
Zaal'ge ftilte, daar men hoord,
Het aangenaame en
vriend'Jyk nooden,
Der Zielen door Gods
Heilig woord,
Dat elk zo mild word
aangebooden.
Een ft room maakt

van

,

Wei
Dat

aan

nu zo

dan Leven werd bedaard

lange

Bewoonder
Een
o

,

en veele dagen,
het Ruis-dal waard,

van

plaats die't leven moeft mishaagen.
Ruis-dal, aller ydelheid,

Van't woelend

en

krioelend leven,

Der

Men
o

wereld-geeft in 't ryk der tyd,
vlieden en begeeven.
Stillen oord van't Dal der
deugd,

Door

moet u

veel wyzen
Om van het Heil

uitverkooren,
eeuw'ge vreugd,
In plaats van't aards getier te hooren,
Uw welbehagen trekke ons al,
zo

ter

Van's Werelds fwaare Waterval.

Der

WERELD.

93

Job XIV: 19.

D

e wateren

vcrmaalen de Jleenen.
Psalm LXV:

De

2.

Lofzang is [in] fhlbeid totUyO God 9 in Zion:
betaalt worden.

zal de gelofte

en n

Prediker IX: 17.
De

wo or

den der wyzen moeten

gehoord worden
die

over

de

,

gotten

meer

heerjl.

in Jlilligheid aandan bet gerocj) des geenen

Jezaias XVII: 12,13,
Wee der veelbeid der grooter voideren
die daar
braijen gelyk^de Zeen braifen : en [wee] den germfe
der Natien, die daar raifen
gelykjde geiveldige wa¬
,

teren

raifen.

De Natien znllen

raifen

[wel] raifen gelyl^groote

wa¬

doch by zal hem jchelden, zo zal by
verve
weg vlieden , ja by zal gejaagt worden, als
bet kaf der bergen van den wind, en
gelykjeen kleot

teren

van

,

den wervel-wind.

Klaaglied: III: 26.
't Is

goed dat

men

des HEEREN.

booge

,

en jhlle zy og

bet hcil
De

94

BESCHOUWING
De POEL
't Kan

en

MO ERAS.

worden, daar't niet

na

lykt.

Verheft haar de bieze Zonder Jlyk ? groeid het rkt-gras
Zonder water ? Job VIIIi ii.
Het %ekrookte rietenzalhy nietverbreekenenderookende vlas-u>ieke , die en zal hy niet uitbluffta , met

waarheidZalzy het recht voort brengen. Jezaias XLII: 3.

De

WERELD.

der

De

wysheid ?naakt zich ryk,

Uit

onaanzienlyk Jlyk.

D e Water-poel maakt zyn fieraaden
Van bies, en riet , en groene bladen,
Daar't windje zachtelyk in fpeeld,
En 't

vinkje

Zo dat

zyne

aldus,

vreugd laat hooren,

ooren,
Het wonder Gods word mee gedeeld.

Hier

weet

aan oog en

de menfch

,

die alle zaaken,

dienft te maaken,
en gaauw verftand.
Ook zyn gevoeg'lyk nut te vinden,
Dat doet hem fnyden ende binden,
Den oogft des riets van't water land.

Zyn leven weet

ten

Door fchranderheid

Wat dienft zal

ons

De bies bereid

men voor

En

tot een

hier

zetel

van

van

de

ontmoeten?
voeten 9

gemak.

En't riet, (wie zouw het daar toe paflen,
Als hy't, zo lang en fmal ziet waflen)
Word over't hooft, een fchutbaar dak.
Zo kan

By

men

ongeziene dingen,

geringe,
goed gebruik.

wyn en graanen zo

Bereiden

tot een

BESC-HOUWING
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Zy zullen dan noch wyzer wezen ,
Zy zullen hooger zyn geprezen,
En hieten wel beraadens puik ;
Die haar behendigheid befteeden,
In zaaken van Godvruchrigheden,

onbehaag'lyk en veracht,
En tegens \ grootfe en werelds leven,
Op 't fchoon van weeldens troon verheven,
Als riet by kooren-land geacht:
Die deze ongeziene zaaken,
Zo

Haar zelven zo te nutte maakcn,

Dat, uit deze ongeachte Poel
Van fmaad
't

,

en

lacherny bevochtcn,

gevlochten,
Gemak, der eeuw'ge Vreden-floel.

Haar

eind'ling

zy te zaam

En onder haaren vcet,
Een zachte vloer
En

't hoofc

beneden,
haare treeden,

veilig dak
door Goddelyke zegen ,
eeuw ig fchut voor wind en regen 5
over

Dat vaft
Haar

voor

,

Voor koude

Aldus

een

van

en

hittens

ongemak.

geenig leed te weeten,

Geruft in fchaduwe gezeten,
Van d'Allerhoogfte iVlajeileit,

W E R E L D.

der

Dat zal

een

97

rechte welftand wezen,

Dies is

hy wys, en zeer geprezen,
Die uit dit flecht, dat recht bereid.
Psalm LVII:
j

rnync

yt my

genadig,

0

God

ziele betroawt op u

vlucht onder de
de

fchadawe

,

,

2.

zyt my genadig) want
en il^ neeme myn toe-

uwer

vleagelen

verdervmgen zullen voorby zyn gegaan.
PSALM C X XI:

6,

De HEERE is uwbewaurder
is

uwe

fchadawe

: tot

7.

HEERE
rechterhand.

,

,

De Zonne en zal
udesdaags niet Jieeken,
Ada an e des nachts.
De HEERE zal u bewaaren van alle
uwe

ziele zal

hy bewaaren.
Jez

En daar zal

dat

a ias

hutte

een

nochde

qrnad:

IV: 6.'

zyn tot eene

fchaduwe des

daags tegen de hitte en tot een toevlucht, en tot eene
verbergmge tegen den vloed en tegen den regen.
,

En
In de

ben

,

Kapittel XXXV:

7.

wooninge der Draaken, daar zy gelegen heb-

zal gras met riet

en

biezen

G

zyn.

Dr.

p8

beschouwing
De

fontein.
Klaar

en

zuiver.

De vreeze des HE E REN is
lev ens , <>m af te wyken van de

een fpring-ader des
jlrikken des doods.

Spreuken XIV: 27.
En gy lieden zult water fcheppen
Font sine des heils. Jezaias XII: 3.

metvreugde uitde
Fon-

WERELD.

der

Fontein

van

alle

Dat ieder tot

u

99

ding,
ging I

D e dropjes zyn van meerder waarde,
Als

d'oorfprong

,

In keur van't
Dat deze
Der

die de dropjes baarde,
menfchelyk geflachtj

beuzelingen,
uitgevloeide aardfe dingen,
en

geene

Meer als der

dingen oorzaak acht.
hy , die beter hoopt te vinden *
En zyne luft weet in te binden,
Gaat liever dorftende voorby,
Een goot, vermengd met ftof der aarden 5
Op dat hy zyne laaving fpaarden,
IVlaar

Tot daar de zuiv're welbron zy j

ryken oorfprong aller ftroomen,
heeft toe mag komen 5
En drinken't heilig nat om niet 5
Dien levendigen Water-adcr,
Die eeuwig opweld , uit den Vader,
En zeer bemin'lyk Jezus hiet.
Zo willen \vy den tyd verbeiden ?
Den

Daar elk die dorft

G

%

En

BESCHOUWING
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En zyn getrooft wat dorft te leiden,
A1 fleekt de tydelyke Zon,

Wy zullen haaft aan't einde draaven,
Dan zal den dorft zich
eeuwig laaven,
Uit God, die klaare Lcvens-Bron.
Psalm XXXVI:

PI

os dierbaar
dies de menfchen

is

uwe

8,9,10.

gocdertierenheid

God I

0

,

kinderen onder de jcbadnwe

vleugelen toevlucbt

uwer

neemen.

Zy worden dronken van.de
z.es j

en

gy

Want by
zjen

ivy

vettigbeid uwes hui~
drenkt z.e [_uit~] de beeke uwer welluflen.
h

is de Fonteine des levtns

in

:

u

licht

bet licht.
Psalm XLII: 2,3.

Z,o

Gelyk^ een hart fchreeuwt na de ivaterjlroomen, alfchreeuwt myne z.iele tot u, 0 God.
Adyne z.iele dor[let na God
wanneer z.al
il^ ingaan,

God:
zichte

,

na

verfchjnen i
Psalm LXHI:

O God ,
gy z.yt myn God
daoeraad , myne zjcle

dorjlct

langt

na u :

in

een

den

en voor

,

levendigen

Gods aange-

2.

z.oeke

u

in den

na u, myn vlees verm
,
en mat , ponder

land, dor

water.

J

e z a I A s

der

W E R E L D.

Jezaias XLIX

:

101

10,

Zy en sullen niet hongeren 5 noch dorftn, en de
b'tte, en de sonne enz.nl se niet Jleeken, want haartn
Ontfermer sal se lei den , en by sal zje aan de
Jpring-aders der water en sachtkens leiden.
Jeremias II: 13.
Want mynvolkjoeeft twee
den fpnng- ader des

laaten,
kene

om

boosbeden gedaan: Myy
levendigen waters, hebben sy verbaar selvcn barken ait te bouwen gebro5

bak^en, die geen

water eh

bouden.

Zacharias XIII: 1.
Te dien dage salder een
fonteine geopent synvoor
bet hais Davids, en voor de inwoonders van
Jerusa¬
lem , tegen de sonde, en
tegen de onreinighetd.

Joannes IV: 13,14.
en seidetot haar, Een ieder die
dit water drinkt sal wederom
dorjlen:

Jesus antwoordde
van

Maar

so wie
gedronken sal hebben van bet water
ikl hem geeven sal, dien en sal in eeuwigheid niet
dorjlen, maar bet water dat tk^bem sal geeven, sal

dat

in hem worden
in bet

een
fonteine
eeawige leven.

Q p£

van water

n b a a r i n g

fpringende

tot

XXIi 6.

En

by fpraf tot my , bet is gefchied : II^ ben de
ullpba en de Omega 9 bet begin, en bet einde. Ikjsal
den dorjhgen
geevtn ait de fonteine van bet water des

levens

voor met.

G 3

D

e

10%

BESCHOUWING
D

e

A K K E R.

Ter rechter

plaats.

Want het zaad zal voorfpoedig zyn , de wynjlok zal
Zyne vruchtgeeven, en de aarde Zal haar inkomengeeven, en de hemelen zullen haaren dauw geeven, en ik
Zal het ovefb'lyfzel dezes volks dit alles doen erven.
Zacharias Vill: 12.

Ziet

WERELD.

der

Ziet dat gy

recht bejleed,

Uw Arbeid

en uw zweet.

Wy hebben door het Heilig Woord
tweederleije grond gehoordj
Een grond van zaaijen en van maaijen:
Den eenen, die des vleefes is,
Draagt vruchten der verderffenis;
Daar laat zich d'ydelheid mee paaijen.
Van

JVIaar d'and'ren Akker is den
Die

Geeft,

altyd heilzaam is gev^eeft,

Om zyn bewerker loon te geeven.
Wie hem beploegd heeft, en

Haalt

bezaaid,
ryken Oogft, terwyl hy maaid,

De vruchten

van

het eeuwig

leven.

beploegd,
En u aan \ minfte deel genoegd,
Laat u door wyzen raad gezeggen j
Gy werkt om fpyze die vergaat,
En d'Akker van zo hoogen graad,
Laat gy onachtzaam ledig leggen.
o

Menfch! die't aardfe zo

Zo word verzuimd het

Terwyl

men

honderd vpud,

flroo en kaf
G 4

behoud,

BESCHOUWING
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Dat geenen honger kan verzaaden 5
Een mager voedfel voor het dier,
Of

tot een

Zo boud

fpyze

men tot

het vier,
zyn groote fchaaden.
van

Dat dan in zulk

een arbeid zweet,
Den geenen die niet beter weet,
Maar die het befte is aangewezen,

Daar't licht des

Evangeliums woond,
dingen klaar vertoond,
Werd immers in zyn doen mispreezen,
Indien hy't befte niet verkieft,
Dat alle

En't meeften

om

het minft verlieft.

Psalm LXXII: 16.

J s ^er een hand vol koorn in het land

op de hoogte
bergen •, de vmcht daar van zal ruifen als de Libanon: en die van de Jlad sullen
bloeijen als het kruid

der

der aarde.

Psalm CVII:

37,38.

bezaaijen akkers, en planten wyngaarden, die
voortbrengen.
En hj legend ze, zo dat ze zeer
vermenigvuldi•
gen, en haar vee en verminderd hj niet.
En

inkomende vracht

Spred-

WERELD.

der

10/

Spreuken XXIV: 27.

u

Befchikt u werl^daar bait en, en bereid hetvoor
den ak^er, en bouwd daar na u huts.

op

E11

Kapittel XXXI: 16.

Zy denkt om eenen ak^er, en kyygt hem: van
vrucht haarer handen plant zy eenen wyngaard,
JE2

A 1 as

XXX:

de

23.

Dan zal hy uwen zaade, daar mede gy het land,
bezaaid hebt, regen geeven, en brood van des lands
inkomen, en dat zelve zal vet en Jmontig zjyn : U
vee zal te dien dage in een wyde lansdouwe weiden.

En

len

Kapittel XXXIII: 11,12.

Gy lieden gaat met JJroo zwanger, gy zult jloppebaaren} uwen geejl zal u [als] vrnr verjlinden♦
En de volkeren

zullen zyn

[als] de verbrandinge des

kalky: [ah] afgehouwene doornen
vmre

zullen zy met den

verbrand worden.

g s

D

E-

ic6

BESCHOUWING
De

WYNGAARD.
Het is hem

goed.

Ik hadde u doch geplant eenen edelen wynftok , een
geheel getrouiv zaad : hoe zyt gy my dan verunderd
[in] verbajiaarde ranken eens vreemden wynftoks ?
Jeremias II: ai.
Door

der

WERELD.

Door verdrukken

,

Moot hot lukken.

D

e Ranken werden afgefneden
En dat heeft zyn bekende reden:

,

Wyngaard van het dier gemoed,
Op d'Aardfe Berg van vlees en bloed,
Wat hebt gy veel onnutte looten,
Zo wyd en breed in't wild gefcbooten!
Die trekken door haar graage zucht,
o

Het voedfel

van

de

waare

vrucht.

Veel

ommeflags en zwaar belaaden,
takken, krullen ende bladen,
Van Aards befchik en ydelheid,
Vermaak, en kommer dezer tyd 5
Maar druiven zynder niet te vinden}
Wyl dezen uwe kracht verflinden.
Het is dan wel beraadens tyd,
Met

d'opzicht van Godvruchtigheid,
Beftaa, den Wyngaard-Tuyn te fnoeijen
Dat

En't wilde hout daar uit te

roeijen

,

Op dat het Tap, (zo wyd verfpreid)
zaamen loop , tot vruchtbaarheid,

Te

,

10S
En

BESCHOUWING
druiven komt

draagen ,
welbeliaagen,
En gy, 6 Wyngaard ! van hct hert,
Niet fchandig uitgerocid en werd.
zoete

De Hovenier

te

tot

Jezaias V: 1,2,3,4,5-,6.

N

u zal ik^mynen Beminden een Lied my net LiefJlen zjngen van zynen Wyngaard: Myn Beminde heeft
eenen
wyngaard op eenen vet ten heuvel.
En hy heeft dien omtuind
en van feenen gezuiverd, en hy heeft hem beplant [_met~] edele wynflok,ken : en heeft in V midden des zelven eenen tooren
gebouwd, en ook eenen wynbak daar in uitgehouwen:
cn
hj heeft verwacht, dat hy [ goede] druiven zoude
voortbrengen , maar hy heeft [iinkende druiven voort,

gebracht.
Nu dan

,

mannen van

fen

gy inwoonders van Jerusalem, en gy
ffuda, oordeeld doch tujfen my 9 en tuf-

mynen Wyngaard.
Wat is \r meer te doen

aan

mynen

wyngaard,

hem niet gedaan en hebbe ? Waarom
heb ilgvcrwacht dat hy \_goede] druiven
voortbrengen
'twelfth

aan

zoude j en
Nu dan

hy heeftjlinkendc druiven voortgebracht ?
,

tk^zal

u

lieden bekent maaken, wat il^

wyngaard doen zal: Ik^ zal zjynen tuin wegneemen ,
op dat hy zy tot afwcidwge , zyncn muur
zal ikjverfcheuren ? op dat hy zy tot vertreedingc.

mynen

En

WERELD.

der

En

niet

109

ik^zal hem [tot] woedheid maaken, hy en zal
,
noch omgehaky worden , maar dijledoornen zullen \_daar tn~\
opgaan : en il^ zal

bejhoeid

len en
den wolken

gebieden, dat

zy geenen regen

daar op en *

regenent
Ezechiel XVII: 5^6,7,8.

Hy nam ool^van het zaad des lands
in

eenen

veele

zaad-ak^er: hy

wateren

nam

het

,

en leide het
hy zettede het by
,

groote voorzichtigheid.
fproot uit, en wierd tot eenen weeldig-uitloopcnden wynflokj [doch~\ nederig van ftamme^ zien,

met

En het

de met zyne tak^en na hem , dewyle zyne wortelen
onder hem waaren: zo wierd hy tot eenen
wynftol
die ranken voortbracht , en [cheaten
uitwierp.
Noch was'er een
grooten Arend groot van vleugelen , en overvloedig van vederen: en ziet , deze
wynjlok^ voegde zyne wortelen na den zelven toe, en
wierp zyne takpen tot hem uit, op dat hy hembevochtigen zoude na de bedden zyner pi ant inge toe.

Hy

goede landsdouwe by veele wateren
geplant, om tak&en te maaken , en vrucht te draagen,
op dat hy tot eenen heerlyken wynflokjworden mochte.
was in een

Micha VII:

1.

Ai my
want ik_ ben , als wanneer
vruchten zyn ingezameld , als wanneer de
in den
PVyn-oogft gefchied zyn : daar en

de

zomer-

nalezingen

isgeen druive

om te ectcn 3

myne

ziele begecrd

vrceg rype

vrucht.
D

e

ho

beschouwing
De

boomen.

De daaden moetcn

fpreeken.

A an hmre vrnchten zult gy ze kennen : Leefi
ook een drttive van doornen , of vygen van

men

diftelen ?

Mattheus VII: 16.
Een ieder boom die geen goede vruchtvoort en brengd,

worduitzehmtwen,en w'tvuur geworpen. vers 19.

Draagd

der

WERELD.

Draagd hy , Zo haagd hy.

2>° a^s den wortel

is geaard,

Zo is de vrucht die 't

boompje baard,

Of iemant wilden aard
En

hert'lyk

Een

zeggen

wou

pryzen,

dat het

waar

Peereboom, of Appelaar,

De vruchten moeften dat

bewyzen.

Nochtans heeft's Werelds

wildernis,
naam dat
zy een boomgaard is,
Elk Wildaard hiet een goede Cbriften
Als is 5t fchoon dat het niet en blykt
En na geen vruchtbaarheid en lykt:
Maar waarheid zal haar dit betwiftenj
Indien de wortel van't gemoed,
Geloovig is in't eeuwig goed,
De

De vruchten zullen vroomheid wezenj
Een

ChriR'lyk leeven

Van's werelds doen

Zo word den boom

met

,

en

dat zichfcheid
ydelheid,

recht geprezen.

Wie dan zyn Braame of doorne-boom,
Beneveld door een vreemde droom,

BESCHOUWING

Hi

Voor aard

druif of vygen

achten,
Gelyk de vruchrelooze Ziel,
Die zich voor
rechrgeloovig hiel,
van

Was't wonder datmen

fchimpig lachten?

PSALM I: 1,2,3.

elgelukz^alig is de

die niet en wandeld
nocb jlaat op den weg
der z.ondaaren nocb z.it in 'r
gefloelte der fpotteren.
JILaar zyn
htjl is in des H EE RE N Wet, en by
cverdenkt zyne Wet dag en nacbt.
Want by z.al zjyn als een boom
geplant aan waterbeeken, die zyne vrncbt geeft in zjynen tyd, en wel¬
ders blad met af en valt , en al wat by doet
z.al
wel gelnk^en.
in den raad der

man

godlooz,en

,

,

,

,

,

Psalm XCII: 13,14.
De

recbtvaardige z.al groeijen als

by zal wajjen als

een

een

Palmboom :

cederboom op Libanon.

Die in'/ Hit is des H E E R E N
geplant zjyn y
dien z.al
gegeevenworden te groeijen tnde Voorboven
onz.cs Gods.

PSALM CIV: 16.

.

De bcomcn des H E E R E N worden

de cederboomen

van

verzadigd,

Libanon, die by geplant heeft.

Spreuken XI: 30.
De vrucht des
vcns: en

rtcbtvaardigen is

een

boom des le-

wie Helen vangt, is wys,
M

A T-

D E R

W E R E L D.

17,18,19,20.

Mattheus VII:

u4lzo
vruchten
vruchten.

ieder

een
,

en een

113

goede boom , brengt voort goede
quaadc boom brengt voort quaade

goede boom en han geen quaade vruchten voort
brengen: noch een quaade boom goede vruchten voort
brengen.
Een ieder boom die geen goede vrucht voort en
brengd, word uitgehouwen, en in 't vuur geworpen.
Zo zult gy dan deceive aan haare vruchten kenEen

nen.

Lukas XIII:

hy

[ man ]
Vygeboom, geplant in zjynen wyngaardj
en zocht vrucht daar op, ende en vondze

hy zeide deze gelykenijfe : Een zeker

En

hadde
en

6,7,8,9.

eenen

quam

met.

En

hy zeide tot den wyngaardenier: Ziet

ik^kome

drie jaaren, zoekende vrucht op dezen vygeboom,
ende en vind ze met : houwd hem nit: waartoe be-

nu

Jlaat hy onnuttelyk^de aarde ]
En

hy antwoerdcnde, zeide tot hem: Hecrelaat
[nochJ dit jaar , tot dat ik^om hem gegraa-

hem 00k

ven, en

mefl gelegd zal hebben:
hy vrucht zal voort brengen , \laat hem

En indien

flaan\ :

maar
ttkhouwen.

indien

met

,

zo

H

znlt gy hem namaals

114

BESCHOUWING
De

KRUIDEN.

Niet al

_wac voor

komt.

Ah het gras zich openbaard, en de grasfcheuten gezien

worden, laat de kruidender bcrgenverzameld warden.
Spreukcn XXVII : 25".
Want dc

aar de

brengdvan zelfs vruchtvoort: eerjl het

kruid, daar na de aire, daarna bet voile koorn in de aire.
Markus IV: 28.
Ziet

d e r

W E R E L D.

Ziet wel toe, Wat,

njT

of hoe.

H et heelzaam kruidje word gezocht,
geneezing t'huis gebrogt,
opzicht van't gekrenkte leeven j
Maar wat onnut of giftig zy,

En tot

Ten

of voorby,
de heeling niet kan geeven.

Daar gaat men over

Wyl 't

tot

vreemd gefteld,
Werelds ruime kruiden veld,

Hoe is het dan zo
In's

veel wyze hoofden weiden,
En leezen nochtans fnood fenyn,

Daar

In

zo

plaats van

eed'le Medicyn,

Dat zy tot haar verderf bereiden ?
Wat heilzaam kruid is, voor 't gemoed
Dat word vertreeden met

de voet,

Terwyl het fnood verderf der Zielen,
Geplukt door d'uitgeftrekte hand,
Vergaard word , tot een voile mand,
Wyl d'oogen op't aanzien'lyk vielen.
Hoewel den grooten
In

zvne

,

Medicyn,

Wysheid ryk
H

en
2

rein,
Het

BESCHOUWIN G

n6

Het kruid dat elk heeft uit te leezen

Van 't geen in't veld des levens ftaat,
Tot onderfcheid van Goed en Quaad,
Heeft

met

den

vinger

aangeweezen.

y
draagende vrucht net zynen aard, welkers zaad
daar in zy
op der Aardc: en het was alzo.
En de Aarde bracht voort

te

gras-fcheat kens, kruid
en vrucht draagende

zaad

zjtayende na zynen arrd,
gebocmte j welkers zaad daar in
en God
zag dat het goed was.

was, na zynen aard:

En Vers 29,30.
En God zeide : Ziet, ik hebbe it lieden al het
zaad zaayende kruid
gcgeeven , dat op de gantfe
Aarde is, en alle geboorme in V welke zaad
zaayende
boom-vrucht is: het zy u tot Jpyzc.
Jldaar alien gedierte der aarde, en alle
gevogelte
des heme Is, en alle
kruigende gedierte op der aarde,
daar een levendige ziele in is ,

kruid

tot

Jpyze [ gegeeven: "j
E11

cn

[hebb3 ik,J al't groen
het it/as alzo.

Kaplttcl III: 18.

W E R E L D.

der

Psalm'-XCII

:

117

8.

Vat de

godlooz,e groeijen als kraid, en a lie dewerongerechtigheid bloeijen , op datze tot in der
eeuwigheid verdelgd worden.
kers der

Psalm CIV: 14.

Hy doet het gras uitfpruiten voor de

kruid

dienH des menfchcn,
aarde voort komen.
tot

Jez

a 1 a s

beeften,

en

't

doende het brood nit de

XXVI:

19.

, [_ook~] myn dood licb: waakt ep, en juicht, gy
want uwe daaw z.al zjyn»

Uwe do0den zjtllen leeven

haam,

z.y

die in den

zullen

opflaan

(lof woond

,

[rf/j]

££» dauw der moeskruiden
de overledene uitwerpen%
En

zjtl

,

Kapittel LXI: n.

Want gelyk_ de aarde haare fpruite voort brengd ,
gely!^ een Hof het geene in hem gezaaid is , doet
uitjpruiten: alz,o z.al de Heere HEERE gerechtigheid en lof doen uitfvruiten, voor alle de volkeren.

en

Zacharias X:

1.

Be^eerd van den HEERE regen , ten tyde des
fpaaden regens 5 de HEERE maakt deweer-lichten:
en hy zal haar
regens genoeg geeven voor ieder kruid
op den velde.
H 3

D

e

beschou wing
De

bloemen.

Daar fchuilt noch

meer.

Aanmerkt de Lelien , hoe zy wajjen. Zy eft arbeiden niet , noch en fpinnen niet : En ik Zegge u , ook
Salomon in alle zyne heerlykbeid, en is niet bekleed ge-

tveefl als

ecu van

deze. Lukas XII: 27.

Die

WERELD.

Der

Die 9t

Bloempje ruikt en ziet ,
Vergeet de Maaker niet.

De
Van

Bloempjes maaken een akkoord,
Lof-gezangen zonder woord,

Terwyl zy

ons op weg ontmoeten;
Als Booden , uit het Zalig Hof,
Van't

Paradys , vol prys en lof,
van de zaal'ge voeten.
zich door de vloek der aard,

Betreeden
Indien

,

,

Noch zulk

een

fchoonheid

openbaard,

Wy laaten u dan overdenken ,
Wat dat de Heil'ge grond beloofd,
Tot een fieraad
om't zalig hoofd,
Daar deze dingen ons toe wenken !
Maar d'Aardfe Bloem , hoe fchoon by zy,
Verwelkt, vervalt, en gaat voorby j
,

Zo ook de fleur

van't werelds leeven,

veel behaag'lykheid,
weelde, en luften dezer Tyd,
Wie ziet, eerlang , waar't is gebleeven?
Die dan van't Bloempje, fchoon in \ oog,
Gekleurd
Van

,

met

BESCHOUWING

1zo

Een

Eerft
En

i

tweederleije voedfel zoog ,
dat zy hem tor hooger wyzen,
wederom, d'onwaardigheid

Van alie lchoonheid dezer

Dat

was

de wyze

Ziel

Tyd,

te pryzen.

Job XIV:

2.

JX

y kpmt voort, als eene bloeme
en u ord afge{needen: ook^vlucht hp, als eene Jchaduwe, ende en
,

beftaat niet.

Psalm CIII: if, 16.
De
een

dagen des menfchen,

<Als de wind daar
niet

als bet gras: geh'k.

bloeme des velds, alzo bloeid by.

[meerl

,

en

over

gcgaan is , zo en is zy
en bend ze met meer.

baare plaatje

Spreuken XIV:

11.

Het huis dergodlooze

de

tente

dtr

zal verdelgd worden: maar
oprecbten zal bloeijen.

Jezaias XXX V:

1,2.

De

wocftync en de dorre plaatfen zullen bier over
!ykv zyn: t« de ivilderm([c zal ztcb vtrbeagen, en
zal bloeijen als een rooze.
Zy z d IhlJrgblodjen, en zichverbeugen , ja
Verheuginge, en jmcbet\: de heerlyklwd van Libation
vr<

is

W E R E L D.

d e r

is haar gegeeven,

defieraad van Karmel,

121

en Saron:

znllen zien de hcerljkhetd dcs H BE REN 5

zy

Jieraad

oni.es

En
Een

roepen

den

Gods.
Kapittel XL: 6, 7,8.

ftemmc zeid: Roept, en hy zeid: Wat zal il^

? Alie vlees is gras

renheid als

een

, en alle zyne
bloeme des velds,

goedertie-

Het gras verdord, de bloeme v alt af: als de Geejl
des H EE REN daar in blaaft: voorwaar het volk1
is gras.

Het gras

woord

onzes

verdord , de bloeme valt af : maar het
Gods bejlaat in der eeuiingheid.
Jakobus I: 10,

En de

ryke in

zyne

11.

vernederinge: want hy zal als

bloeme des gras voorby gaan.
Want de Zonne is opgegaan met

een

het gras

de hitte,

en

heeft

dorre gemaakt 5 en zyn bloeme is afgevallen,
en de fchoone
gedaante -haares aanfchyns is vergaan :
alzo zal ook^ de ryke in zyne wegen verwelkeren.
1

Petru

s

I: 24.

Want alle vlees is als gras, en

alle heerlykheid des

menfchen is als een bloeme des gras. Het gras is verdorret, en zyn bloeme is afgevallen.
De

izz

BESCHOUWING
De

D

Tot

A

U

W.

onderhouding.

Ifrael zyn als de dauw, hyzal bloeijenals de
hy zal zynewortclen uitjlaan als de Lib anon.
Zyne feheutea zullenzieh uitfpreiden, en zyne heerlykheid zal zyn als des Oiyfbooms: en hy zal eenen reuk
Ik zal

Lelie',

en

hebben als de Libanon. Hozca

XIV; 6,

7.

der

WERELD.

De Ziel

verlangd na nat ,
Gelyk het drooge blad.

G elyk de koele Dauw op't kruid,
droogen gvonds, nu lang gelegen
In heete dagen , zonder regen
Terwyl't begeerig opwaards fpruit,
Beluft om zynen dorft te laaven,
Met zegen dezer morgen-gaaven;
Zo is de Hoop op't eeuwig goed,
In't dagen des Geloofs gebooren
Injezusnaaro, zo uicverkooren,
Op't kruid van't uitgeftrekt gemoed,
't Geen zich verheft uit dorren gronde
Des

Der fwarte
Dat

aarde, 't vlees der zonde.

hemelzuchtig herten kruid !
drupjes, dezer hoope,
Die alle morgen komt gedrope,
Men ziet na uw verquikking uit,
Gy hoed de wasdom voor't verdrooge,
Door uwe zegen uit den hooge.
Zo blyft het kruidje van de ZieJ,
o

Paarle

/

BESCHOUWING

iz4

(B eftreen

van

hitten

Door deze zoeten

koude,)
Dauw behoude,
en van

Op dat
Tot

aan

zyn leeven nice verviel.
den tyd der voile zegen,

Van dien

gewenften Zomer-regen,
bequaamer tyd,
.(Wanneer den Hemel werd ontfloten,)
Uit Gods genaden afgegooten,
Tot een volkomen Zaligheid:
Dan zal het kruid zich recht verzaaden,
En flerlyk ftaan met bloem en bladen.
o
Jezus ! allerzoetfle Douw,
Dien regen ter

Dat

Naam

uwe

Het

,

beminde Heere,
het God begeercn,

Kruidje van
Dan ondertullen

Dat

zulks, door

Door alle

zo

een

behouw

geftaag befproejen,

droogten heen

Tot dat

het,

van uw

mag groejen.

waarde hand

,

(Nu aan zyn rechte tyd gekomen,)
Uit dezer aarde werd genomen,
En in het

Paradys geplant:
Bloempje van Gods Beeld
aller zaal!gen welbehaagen.

Om't

Tot

te

draagen,

Gene

WERELD.

der

Genesis XXVII:

hy

n

quam

by,

nf

27,28.

hy kufie hem: doe reel>_ hy den

en

reuk, zyner kJeeUeren, en zegende hem: en hy zeide,
Ziet, de reukjmyncs Zoons is als den reujk^des velds,
V
en

TV

elk. de HE ERE

gezegend heeft.

den dauw des Hemels,
de memgte van tar-

Zo geeve u dan God van
de vettigheid der aarde 3 en

we, en

mojl.
En Vers 39.

Doe

Ziet 5
zyn

gy

3

antweordde zyn V<tder Izaak^en zeide tot hem j

de vettigheden der aarde zulltn awe wooningen
den dauw des Hemels van boven aj [zult

en van

gezegend zyn.']
Deutf.ron: XXXII: 1,2,3.

dSfeigd de coren, gy hem el, en
de aarde hoore de redenen mynes

ik^zal fpreekyn:

en

monds.

Aiyne Leere druipen als een regen, myne reden vloe-

jen als

een

kens ,

en

Want

geeft

dauw: a/s

een

flof-regen op de gras Jcheut-

als droppeltn op hct kyuid.
ik zal de Naame des HEE REN uitroepen:

onzen

God grootheid.
Psalm CX: 3.

zeer gewillig zyn op den dag uwer
heilige cieragien : uit de Baar-moeder
dageraads zal n de dauw uwer jeugd zyn.

U

volk^ zal

heirkyacht,
des

in

D

E

126

BESCHOUWING
D

S

e

Werd

T

E

verbrooken,

E
tot

N.

heeling.

Zy hebben haar aangezichten harder gemaakt dan eene

Jleen~otze,zy hebben geweigerdzich te bekeeren. Jer: V13.
Gy hardnekkige en onbejnedene van herten en ooren,
gy ivederjlaat

altyd den Heili^en Gtejl, gelyk uwe lea¬
HandelingenVII: jr.

ders, [alzo\ 00kgy.

Dat

de«

Vat zich

WERELD.
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verjlait, Houd zegen nit.

De

keifel-fteen in't veld gelcgen,
Ontfangd zo wel den dauw en regen,
Als't groeizaam en verheug'lyk kruid,
(In zyn bevalligheen te pryzen,
Beloovende een goede fpyze,)
Dat naaft en om hem heenen fpruit.
Maar doch van al dat toe bereijen,
En word 'cr van hem geen gedyen,
,

Het vloeid'er alles
^

De Zomer komt
De

over

heenj

loopt ten cnde 5

en

Jaarcn keeren ende wcnde,

Het is, en

blyft een harden fteen.
Wat is de Wereld in zyn breete,
Zo ver , als d'oogen overmeete
Een mager en verdorven land!
Wat legd'er al een zaad van fteenen,

('t Zyn harde herten die
Zo hier

en

daar

aan

Daar

zo

veel ftraalen

Daar

zo

veel dauw

En regen van

wy meenen)
alle kant.

van

van

genaden,

licfde daaden,

barmhertigheid,

Aan

12.8

BESCHOUWING

Aanmoediging,

vriend'lyk nooden,
Op't groote heil haar aangebooden,
Onvruchtbaar over heenen gleid!
Zo laat verhardheid van zich glyden,
Een fchoon getal van goede
tyden,
Terwyl de Landheer vrucht verwacht:
Men gaat er af, en
op en neder,
en

Zo als men't liet

zo

vind men't weder

*

Het groote heil
Zal dan Gods gunft

blyft ongeacht.
als water dryven.
En zult gy menfchen (teenen
blyven,
Daar zich't begeeren niet ontfluit?
Op dat den zegen in mag zinke,
En die verfmachte dorheid

drinke,

Zo dat het leeven wahe als kruid ?
Want gy , o fteen ! van't menfchlyk

Zyt in

een

leven,

hooger graad verheven,

Als doode

en

redenlooze ilof 3

De Zond'aard mceft

niet

verfluiten,
buiten,
Zo doende blyft gy hard en grcf.
Als dan de Landheer eens zal komen,
(Op dat het quaad werd weg genomcn,)
En zynen Akker fchoon bereidt,
u

En houden't leevend maaken

,

Met

WERELD.

der

Met

zuivering

van

ftruik

en

ftecne,

Verwacht dan't lot, met dezeen gecnc,
Dat u des Heeren hand verfmyt.

Jez

X1°*rd
der

na ™!

j

a i a s

gy

gerechtigheid

van

XLVI:

ii.

ftyve van herten:

gy

dievcfrh

zyt.

Ezechiel II: 4:

dezekinderen zyn hart van aangezichte, en fyf
: ik^ zende u tot hen 3 en
gy zult tot heft
zeggen, Zo zeid de Heere HE ERE.
En

van

herten

En
En

Kapittel XI:

19,20,21.

ik^ zal hem eenderlei herte geeven

, en zal C$geefl in't binnenfte van u geeven: en ik
zal het Jieenen herte uit haaren vleefe
ivegneemen,
en zal haar een
vleefen herte geeven.
Op dat ze wandelen in myne inzettingen, en myne

ncn meuwcn

rechten bewaaren
my tot een

volk^

,

en

deceive doen : en zy zullett
ik zal hen tot een God

zyn, en

zyn.

Maar

welktr herte het herte haarer verfoeifelen,
haarer grouivelen na wandeld , der zelver
weg
zal ii^ op haaren
kop geeven , fpreek} de Heere

en

HEERE.

I

BESCHOUWING
D

e

W

E

G.

Op gedaan werk is goed ruften.

Ik doe wandelen op den we* der gerechtigheid: in't
midden van de gaden des rechts: Op dat ik myne Liefhebbers doe be-erven dat bejlend-g is: en ik zal baare

Jchat-kamrenvervullen. Spreuken VIII: 20,21.

Hier

der

WERELD.

Hier noch niet,

maar

in *t

131

verfchiet.

D

c weg is onweerfpreek'lyk goed,
Een middcl waar ijien langs moet komen
Ter plaatfe daar men wezen moet,

Dies word zyn lof
Maar waar is hy

niet wech genoomen.
, die wegen gaat,
Met een beoogde plaats bezeten,
Die zich van't pad bekooren laat,
Zo, dat hy't voorwerp kan vergeeten ?
Of't moeft een luije beed'laar zyn ,
Die aan geen zaaken leid geleegen,
En nergens t'huis , met groot en klein,
Zyn wooning maakt aan fchuur en wegen.
Wie boud 'er anders aan den weg ?
Wie plant'er, of wie wilder zaaijen?
Wie kraamt'er uit, by ftruik en heg,
Daar hy nooit weer komt om te maaijen?
't Was dwaas gedaan : Eloe ziet men dan
Langs deze weg van't tyd'lyk leeven,
Zo menig gaauw en fchraltder man,
Met zulk een doen zo dicht omgeeven ?
I

z

Dat

i

BESCHOUWING

yi
Dat

In deze

hy den tya des reis befteed,
en

geene

omftandigheden,
de weg verfleet,

En't leeven op

Vergeetende
o

om voort te
Menfch die anders

Waar zyn uvv zinnen en
Is't eeuwig heil het

treeden.

fneedig ziet,
gedachten?

doelwit niet,
vlytig moeft betrachten ?
En is het leven dezer tyd,
Niet flechts een weg voor't overtreeden?
Die ons , van hier daar heenen leid,

Dat ieder

Daar moeft

men

iever

toe

befteeden.

Kund
Dat

gy't dan in't natuurlyk zien,
wooning aan de weg te maaken,

Geen doen zy van bedachte lien,
Geen wys'lyk overleg van zaaken:
Zo weeft

gewaarfchoud , in u doen,
wortel in deze aarde,
zouw u niet
eeuwig voen,
dat zy u vruchten baarden.

En fchiet geen
Haar vrucht

Of't was,
Gaat als een reiz'naar
Tot

uwen

weg

,

de

plaats der eeuw'ge rufte,
Ontyd'ge ruft op weg , ontzeg,
aan

Alfchoon

der

Alfchoon het

uw

WERELD.

133

vermoeidheid lufte.

Hebt gy uw oog op God
gewend,
En trekt dat voorwerp uw
verlangen,
Uw Pel'grims weg loopt haaft ten end,

Dan zult gy

ruft

en

luft ontfangen.

Mattheus VII: 13,14.

(j aat in door de enge poorte :

want wyd is de
poorte, en breed is de weg, die tot hetverderf leid ,
en veele zander die door de zelve
mgaan.
Want de
poorte is eng , en de weg
het leeven leid, en
weinige zander
vinden.

tot

is naauw , die
die den zjtlven

Johannes XIV: 6.

Jez.us zeide tot hem, Il^ben de weg, endewaarheid, en het leeven. Niemant en komt tot den Veldt?
dan door my.

zPetrus II.:

1

j".

Die den rechten

dwaald

Bofor

heeft.

,

wegverlaatenhehbende, zjn vervolgen den weg Balaams des [zoons]
die den loon der ongertchtigheid lief gehad
,

en

I I

D

«

ij4

BESCH OUWXNG
De

METAALEN.

Diep verholen.

Gew'tjjelyk daar is voor bet zilver een uitgang, en een
plaatfe voor bet goud dat ze fmelten.
Met yzer word nit ftof genomen: en [nit] jleen word
kopcr gegooten. Job XXVIII: I , z.
De

WERELD.

der

De Edelheid
etaal
Is

met

,

Kofi groote vlyU

berg myn uit gekomen,
ommeflags verzeld,

ter

veel

Dat eerft daar af moet zyn genomen,

ontfangbaar geld:
Eigenfchap van't menfch'lyk leeven, \

Eer't uit gaat voor
Dc

Zo als die

de

Berg Natuur,
Myn word opgegeeven,
Eift ook een fcheiding , door het vuur.
Het cdel Goud leid diep bewonden,
In d'aardfe klomp van vlees en bloed,
Vermengd met ydelheid en zonden,
Tot overdekking van't gemoed.
DeMeefter, die, aan't eind der Tyden
van

Uit Adams

Het

mengfel, van het zichtbaar AL,
verfmeltend vuur zal fcheiden,
geeven elk , zyn plaats en ftal j

Door't al
En

Die is de Konft'naar van
Wie klaar

het leeven j

Metaal begeerd te zyn,

handen geeven,
Zyn Oven maakt de hertcn rein.

Moet zich in zyne

14

%

-S

136

BESCHOUWING

Hy zal het Edel Deel ontwinden,
En brengen tot zyn
heerlykheid,
Maar

zich niet

wat

Blyft onrein,

van

hem laat vinden

tot men't

heel verfmyt.

Deuter: VIII: 9.

1"*, en land
eeten

,

daar in gy

daar in

zult

u mets

welkers Jletnen yzer zyn

,

brood zander fchaarsheid
ontbreeken zal:
en uit

kpper uttbomven zult.
'

De

het

land

ten

welkers bergen gy

Spreuken XVII: 3.

fmelt-kroes is voor V zilver, en den oven voor
maar de H EE RE proeft de berttn.

goud :

Jeremias VI: 28,29,30.

Zy zyn alle de afvalligftc der afvalligen , wandelende[in] acbterklap, zy zyn koper en yzer: zy zyn
altemaal verdervers.
De blaasball^ is verb rand,

verteerd

:

gefmolten

te
,

bet loot is van't

vuur

vergeefs beeft [de fmelter] zo vlytiglyk^
dewyle de boozje niet afgetrokfen en

zyn.
Men

noemt ze een

verworpen

Heere beeft ze verworpen.

zilver

: want

E

de

z E-

1

W E R E L D.

der

Ezechiel XXII:

137

18,19,20,21,22.

Jldenfchen kind, die van den buize Ifraels zyn my
fcbaim geworden: zy zyn alls koper, of tin , of
yzer, of loot, in't midden des ovens •, zilver-fcbaim
tot

zyn ze geworden.

Daarom, alzo zeid de Heere HEERE-, Omdat

gy

lieden alle tot fchuim geworden zvt, daarom ziet,

ik, zal a in midden van Jcruzalem vergaderen.

[Gelykf zilver, of kpper, of yzer, of loot, of tin
eens ovens
vergaderd word , om bet

in ?t midden

daar over op te blaazen , op datmen V fmelte:
alzo zal ik « lieden vergaderen in mynen toorn , en
in myne grimmigheid daar laaten, en fmelten.
fj-a ik, zal a by een brengen, en zal op u blaazen
in 3t vmr myner verbolgendheid, dat gy in
midden
van haar zult verfmolten worden.
vuur

Gelyk^het zilver in 't midden des ovens gefmolten
word, alzo zultgy lieden in bet midden van baar ge¬
fmolten worden: engy zult weeten, dat ik,-, de HEE¬
RE
729W grimmigheid over u uitgegooten bebbe.
,

Romeinen XI: 33,
O

diepte des rykdoms , beide der wysbeid en der
kenniJfeGodsl Hoe ondoorzoekglyk. zyn zyne 0 ordeelen,

en

onnajpearlyk zyne
1

AI

waar

in t h en

XIII:

't dat ik de taalen der

Engelen fprake,
een

Kor

wegen !
i.

menfchen

en

der

en de liefde met en badde, zo waare ii^

klinkende met ad, ofhudende fchellegeworden.
I y
De
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DE

EDELE
Wic

zouw

STEEN.

dat zeggen.

Want wysheid is beter dan Robynen; en al wat men
begeeren mag en is met haar niet te vergelyken.
Ik wysheid woone \by\ de kloekzinnigheid ; en vinde de

kennijje aller bedacbtZaarnhcid. Spreuken VIII:

II, 12.

Wonder

d e r

W E R E L D.
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Wonder, Lett hier onder.

D en Eed'len Steen in't Rouw begreepen
Door konft

,

allengskens afgefleepen,
en heer'lyk voor den
dag:

Komt fchoon

Den Eed'len Geeft

Ontdaan

van

dit

met

elendig leeven,

Word fchoonder als

Daarom,
Niet

o

vlees omgeeven,

men

Menfch ! zet

denken mag.

uwe

zinnen

den fchors des

dings te minnen,
Maar zoekt het geen verborgcn zit.
Het minfte is gekeerd na buiten,
om

Gy

moet de
Daar legt

houte-kas ontfluiten,
het rechce merg en pit.
Dies moet het luften en begeeren,
Zyn zucht en uitgeftrektheid keeren,
Van alles

het oog

beziet,
grof, en ftof en aarde,
Een nietig ding
gering van waarde,
En lang het rechte wezen niet.
Maar 't geen daar achter is
gelegen,
En door't Geloove word
verkreegen
Dat na verborgen wezens vat,
Die niet vergaan , maar
eeuwig blyven,
wat

Want dat is

En
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En op haar eigenaars
beklyven,
Dat is den Menfch zyn rechte fchat.

JOB XXVIII: 12,13,14, iy, 16,17,18.

M aar de wysheid,

worden i

en waar

is de

zal ze gevonden
plaatfe des verjfands ?

van waar

De menfchen en weet haare waarde nieten
zy en
word niet
gevonden in het land der levendigen.
De afqrond zeid:
Zy en is in my met, en de zee
zeid, Zy en is niet by my.
Het

gefloten goad

worden:
den

en met

en kan voor haar niet gegeevett
zilver en kan haaren prys met wor¬

opgewogen.
Zy en kan niet

gefchat worden tegen fyn goad van
Ophir, tegen den kojielyken Schoham, of den Saphyr.
Aden kan het
goad, of het k^iftal haar met gelyk.
waardeer en:
00k. en is ze [niet] te verwijfelen voor een
kfeinood

van dicht goad.
De Ramoth en Gabifch en

den

:

want

Robynen.

de trek, der

zal niet gedacht wor¬
wysheid is meerder dan der

SPREUKEN III: 13, 14,15.
en

Welgelukz.alig is de menjche [die] wysheid vind }
de menfche [die] verflandighetd
voortbrengd.
Want haaren kpophandel is beter dan den
koophan-

del

zilver; en haare tnkomjle dan het uitgegraagossd.
Zy is kpftelyker dan robynen ; en al wat u lafen
mag en is met haar niet te vergclyken.
van

ven

J

E Z A I AS

der

W E R E L D.

Jezaias LIV:

141

11,12.

Gy verdrukte, door onwccr voortgedretvene > ongetroofte: ziet5ik. z.al uwe Jicenengants fierlyk^leggen^
enik zal u op Sapbyren grond-veft en.
En uwe glasvenfiers zal ik^krifialynen maaken, en
uwe
poorten van Robyn-jieenen: en uwe gantfe landpaale van aangenaame jleenen.
2

K

or 1 nthen

IV:

16,17,18.

Daarom en vertraagen wy niet: maar hoewel onzje
tiitwendige menfcbe verdorven word, zo word nochtans de
inwendige vernieuwt van dage tot dage.
Want onze hchte
verdrukfinge die zeer haafi voorby \_gaat~\ , werkt ons een gants zeer uitnemcnd tea*
wig gewtgte der heerlykbeid:
Dewyle wy niet en aanmerken de dingen die men
zjet, maar de dingen die men niet en ziet. Want ds
dingen die men ziet zyn tydelyimaar de dingen dtc
men

niet

en ziet

zyn eeuwig,

Ephesen IV: 22, 23,24.
Dat gy

zoadet afieggen , aangaande de voorige
wandehnge, den ouden menfcbe, die verdorven word
door de
begeerlykbeden der verleidinge:
En dat

uwes

gy zoadet
gemoeds,

En den

nieuwen

vernieuwt w or den in

menfcbe aandoen

gefchaapen is in waare gerechtigheid

,

en

den Geefl

die

na

God

heiligbeid.
D

F.
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P

A

Onder flechte

iVederom is het

A

R

gedaantc.

L.
__

Koningryke der hemelen gelyk eenen

Koopman die fcboone paarlen zoekt:
Dewelke hebbende eene paarle van groote waarde gevonden, ging heenen en verkocht al wat hy hadde , en
kocht dezelve. Mattheus XIII: 45", 46.
Gaapt

WERELD.

der

145

Gaapt en bevat, Een groolen fchat.

D

en Dauw van d'Oefterfchelp bevat,
Word tot een Koninglyke fchat :
Een

kcftelyker dauw , als deze,
hoogfte kracht,
Zweeft over't menfchelyk geilacht,
Wie die bevat, krygt hemels weezen.
Gebooren uit de

Doch veelen is't

zo

veel niet

waard,

Te gaapen na

die hemels aard,
Om ryk te zyn van hooge waarde,
Maar fluiten haar begeerte vaft,
In fchelpen van den aardlen baft,
Vervuld met Zand en flyk der aarde.
Maar ach !

Nu is't
Om zaad

,

ach, menfchen

een

tot

aangenaame

,

tyd

Eeuwig heil te

wie gy zytj
j

raapen:

Terwyl den Dauw die Jezus geeft,
Zo lieflyk over't menfchdom fweeft,
Nu moeft de Ziiels
o

begeerte gaapen.
, die in den Dageraad,
Eeuwig liefden-licht ontftaat,

Dauw

Van't

Tot
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Tot water

geeft'lyk fweevens
gemoed,
Dat zich ter zcgen open doet,
Om't Paerekje van \
Eeuwig lecven.
van een

Bevalt het dorftende

Matthfus VII: 6.
n

geeft het beilige den honden niet, tioch
de zwynen: op dat

werpt uwe paarlen met voor

en
zy

niet d eeniger tyd de zelve met haare voeten en vertreeden, en [haar] omkeerende u en verfeheuren.

Joannes IV:

10.

Jezus antwoorddeen zeide tothaar, Indien gy de
gaave Gods kendet, en wie hy is , die tot h zegd,
geeft my te dnnken, zo zottd gy van hem hebhen begeerd , en hy zoude u leevend water gegeeven hebben.
En

Kapittel XIV:

23.

Jeztis antwoordde en zeide tot hem Zo iemant
lief heeft, die zal myn woord bewaaren: en myit
Vader zal hem lief hebben, en
wy zullen tot hem ko,

my

men, en

zullen wooninge

by hem maaken.

iTimotheus II: 9.

Desgelyl^s ool^ dat de Vrouwen in een eerbaar ge~
met fchaamte en maatigheid haar zelven verfteren , niet in vlechtwgen \_des hairs , ] of goad,
of paarlen, of kpfelyke kleeelinge.
waady

1

Jo-

W E R E L D.

der

1

Die den Zoone
Zoone Gods niet

Joannes V:

24;

12.

heeft, die heeft het leeven: die den
heeft, die en heeft het leeven

en

met,

Openbaaring XVIII: 11,12.
En de

Kooplieden der aarde sullen

roawe

maaken

Waare

meer en

over

haar

5

om

weenen

,

en

dat niemant haare

koopt:
goud, en van silver, en van kpflelyk^
gefteente, en van paarlen, en van fyn lynwaad, en
van
purper^ en van zjyde 5 en van fcharlaken : en
Waare

van

allerlei wel-riekend bout, en allerlei ivooren vaten,
en allerlei vaten van het kpftelykfte boat, en van kp-

per, en vanyzer , en van

marmer-fteen.

En Vers 16.

■

zeggende: Wee, wee, de groote Stad, die helynwaad , <?» purper,
fchar¬
laken, en verjterd met goad ,
[Wf] kpjlelyk^gefleente, en [met] paarlen : want in eene mre is z.o
grooten rykdom verwoefl.
En

ww

En Kapittel
En de

21.

twaalf poorten waaren

iegelykepoorte
der Stad

XXI:

was

twaalf paarlen , een
elk^uit eene paarle: en de Jlraate
zjaiver goad 5 gelyk doorlucmig glas.
was

K

D

B
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nl f

beschouwing
d

e

rivier.

Met moeiten anders.

De rtvieren verheffen , 0 HE ERE
de rivieren
verheffen haar bruifen : de rivieren verheffen haare aanf 00 tinge; \_Doch] de HEERE in derhoogten is geweldiger, dan bet bruifen van groote water en, [dan\ degeweldige baaren der Zee. pfalm xciii: 3,4.
,

De

WERELD.

der

De

147

drift van *t algemeen,

Vereifi

een

wys'lyk

neen.

N iet af en op, maar eenen gang,
Jaar in, jaar uit, tot eeuwen lang 5
Zo gaan des aardryks verfe
Zo gaat de flroom, der

flroomen:

wereldgeeft ,

Van ouds vermaard en breed

En fnel
Zo

om

nederwaards

te

geweeft.

komen.

dryft hy met een groote kracht,

Van't groote

menfchelyk geflacht.

Door't land van't

vleefelyke leven,

Beftrykende een vollen boord,
Wyl overal van oord, tot oord,
De beeken haaren toevloed geeven.

wil gaan3
brug-pylaaren ftaan,
aanloop niet te wykenj

Wie niet met zynen gang
Moet als de

Om

voor

zyn

bruift het ongemeen,
Voor haaren borft en om haar heen,

A1 ruift

en

ftaag voorby haar ftryken.
o Wereldlyke levens-vloed,
Gy zyt een flroom van menfchen bloedj

Maar laaten't

K

2

Elk
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i4.8
Elk

giet

Emmer in

dryven,
verhoogd,
Dat uwen grond nooit uit en
droogd,
En doet u ftaag in wezen
blyven.
Daar blyft nochtans een weinig haat,
Die uwen loop niet aan en ftaat,
zyn

Dat maakt

En zich in

u

Wei ziende

Door't
En

het, dat

uw

u zo

niet wil vermengen
uw

vuur

,

eindelingen val,
u
verdroogen zal,
fchande brengen.

dat

uwen roem te

Psalm LXV

:

10.

G

y bezoekt het land , en hebbende het begeerig
gemaakt, verrykt gy het grootelyks ; de riviere Gods
is vol H aters : wanneer
gy het alzo bereid hebt,
maakt gy baar-hedcr koorn gereed.

Psalm CVII: 33.

Hy field, de rivieren tot eene
tochten tot een dorjlig [land,^

jf.z
Daarom» ziet,

a 1 a s
zo

ivoeftync,

en watcr-

VIII: 7.

zal de Heere

over

haar doett

oykomen, die fterke en gewtldrgc water en der Riviere,
den Koningvan Jlffyrien en alle zyne heerlykbetd en
hy zal opkpmen over alle zyne Jiroomen<) cngaanover
,

alle zyne oevcren:

En

WERELD.

der

En

»

Wanneer gy
u

zjyit, en

Kapittel XLIII:

2.

zjult gam door het water 9

door de

rivieren, zy en

149

fallen

u

zal by

niet over-

Jiroomen.
En

Kapittel XLVIII: 18.

Och dat gy na myne gsboden geluifterd had I zo
zoade uwe vrede gcweefl zynalseen riviere} enuwo

gerechtigheid als de golven der
JErem
Want

hy zal

1 AS

zee*

XVII: 8.

een boom die aan het water
wortelen uitfchiet aan eerie riviere, ende en gevoeld het niet wanneer der eene hitte
komt, maar zyn loof blyft groen : en in een jaar
van
droogte en zorgt hy niet, ende en houd niet op

geplant

van

is

vracht

zyn

als

en zyne

,

te

draagen.
Amos IX: 5-.

Want de Heere HE ERE der
Heirfchaaren is die
het land aanroerd dat het verfmelte, en alle, die daar
in

woonen ,

eene

viere

riviere

van

treuren : en
,

en

[dat] het geheel opryzc als
[door] de ri-

verdronken worde als

Egipten.
1

Zo

Korintiien XV:

5^8.

danynyne geliefde Breeders^zyt flandvajlig, onbeweegelyk^i altyd overvloedig zynde in het werk^des
Heeren, als die weetet dat uwen arbeid nitty del en is
in

den Heere.

ijo
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De

B

E

E

K.

Wat zal hem ftaande houden ?

Die de Fonteinen aitZend door de dalen, dat ze tujjen
de gebergten heenenwundelen. 7.y drenken al 'f gedierte
des velds: de woud-ezels breekender haaren dorft [meded\

By dezelve woond het gevogelte des hemels, een Jlemme
gecvende van tajjen de takken. Pfalin CIV: 10,11,12..

Door

der

WERELD,

Door '/ ftadig geeven,

hy gedreeven.

D e Beek,

ter welbron
En door het dal daar heen

uitgegooten
gevlooten,
Ontmoet zyn drift een brok of fteen
Hy laat daar van zyn gang niet ftuiteri.
Maar gaat veel eer zyn loop te buiten 9
Daar over of ter zyden heen.
Zo ook den vloed der klaarc

zinnen,

Ontfprongen uit het God beminnen:
Wat die ontmoet tot een bedwang,
Ora haare dryving af te fteeken ,
Zy maakt 'er driftig door te breeken,

geftadig haaren gang.
Gezegend zyn die waterbeeken,
Die door het Wereld-dal geftreeken,
Zich niet vermengen met de aard ,
Gelyk de poelen en moeraflen,
Daar 't ongediert komt op te waflen,
Maar over loopen met 'er vaard
Zo zal haar klaarheid eeuwig vloeijen,
En gaat

K 4

ifi
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Door't Luflhof van het

Eeuwig bloeijen,
Ontfangende in haar kriftal,
De fpiegeling van't
heilig wezen,
En alle fchoonheid nooit
Tot

een

vermaak

,

volprcezen,
in't Zalig Dal.

Deuteron: VIII: 7.

w

ant de HE ERE uwe God brengd u in een
goed land, een land van waterbeeken , fonteinen} en
diegten, die in dalen en in btrgen uitvlieten.

Job XXVIII:
jBreekt Vr

ten

4.

becke door 5 by den geenen

woond •, [_de wateren\
vergeeten
worden van den rnenfche

die daar

zynde van den voet,
nitgeputtet, [en~\ gaan wecb.

psalm 1: 3.
Want

hy zal zyn als een boom geplant aan waterbeeken, die zyne vrucbt gtcft in zynen tyd-> enwelkers blad niet af en valt: en al wat by doet, zal welgeluk^en.
,

Psalm XXXVI: 9, 10.
1
en

Zy worden dronken van de vettigheid uwes huiz.es
drenkt ze \uit] de beeke uwer wclLuften.
Want by u is de fontein des Uvens; in u hcht zun

gy

wy

bet licht.
Psalm

der

WERELD.
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Psalm XLVI: $.
De beekjkens der riviere, sullen verblyden de Stad/
Gods j bet beiligdom der wooningen des Alderboog-

jlcn.

Spreuken XVIII: 4.

Dewodrden van den mond eens
teren:

en

de

de beeke.

diepe wa¬
fprwg-ader der wysheidis een nitfort en*
mans zyn

Jezaias XXXV: 6,7.
A Is dan zal de krcupel e

fpringen als een hart, en de
tonge des flommen zal juichcn: want in de woeflyne
zullen water en Hitherft en y en beek.cn in de wildermffen.
En bet dorre land zal tot ftaande water

warden, en

bet

dorjlig land tot fpringaders der wateren : in de
wooninge der Draaken, daar zy gelcgen bebben, zal
gras met riet en biez.cn zyn.
EnKapittel XLIV:

3,4.

Want ik zal

watergieten op den dorjligen, en jlroobet drooge: IkzalmynenGeeflopts zaadgie¬
ten
en mynen zegen op awe Nakomslingen.
En zy zullen
uitfpruiten tuffen in 'f gras , als de
wilgen aan de waterbeeken.
men

op

,

Opens
En

a a ring

XXII:

1.

by toondemy

een zuivere riviere van bet water
klaar als kriflal, voortkomende uit dert
tbroonGods y en des Lams.

des I evens

,

K 5

Dsn

ij4
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OEVER.
Sta vaft.

en

En zeide: Tot bier toe zultgy komen, en niet verder:
bier zal by zich flellen tegen den boogmoed uwer gol-

Job XXXVIII: ir.
Gy hebt een paale gejlelt, die zy niet overgaan en zullen: zy en zullen de aarde niet weder bedekken. Pfalm
CIV: 9.
Die
ven.

WERELD.

der

Die niet

en

keerd, Word overheerd.

N iet verder,

zeid dc hooge Kuftj

En fchut het woeden
Der wilde Zee

Die

,

vrees'lyk dreigd

van

zoo
,

de

baaren,
ongerult,

met zyn gevaaren:

Zo keerd het hemelfe

gemoed ,
van diepe gronden,
Yloeid in vlees en biticd,

De Wereld Zee
Die Ebd

En rult

en

en

,

bruift

met

fchuim der zonden.

De

ydelheid dringd op haar aan,
En zy door vreeze Gods verheven,
Doet hem voor haare Paalen ftaan,
Zo word het hert niet overdreeven.
Indien de Zoom

eenig Land
begint te wyken,
Hoe werkzaam is de wakk're hand,
Ora zyn verblyving af te dyken:
Voorzichtige overweging meej
Op dat het waardig land der Zielen,
Niet onder ging in zondens Zee,
YViens golven daag'lyks op haar vielen.
van

Door watervloed

Maar daar

men

floft

en

laat het gaan,

Wat
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Wat Onheil ftaat'er niet

komen,
De.wyl den Eeuw'gen Oceaan,
Gemeenfchap heeft met's Werelds ftroomen,
Om't Land dat
hoog verheven flond,
Te

zetten tot

te

diepen grond.

een

Psalm XXXIII: 7.

H

y

_

hoop

vetgaderd de

wateren

der Zee als eg eenen

by field de afgronden Jchat-k/tmeren.

j

Spreuken III: 21,22.

Mpn Zoon, laat zje niet afwyken van uwen oogen:

bewaard de
Want

zy

befiendige wysheid,

en bedacbtzaamheid.

zullen bet leven voor uwe ziele zyn

3 en een

aangenaambeid voor uwen baize.
jefcaias LVII:

19, 20, 21.

Jk_ fcbeppe de vrucht der lippen

geenen die verre zyn, en
de H EE RE*
'

Docb de
want

die

en

, Vrede, Vrede den
den geenen die naby zyn 5 zeid

ik zal

ze oencez.cn.

godlooze *zyn als

en

ban

met

o

voort^edrevene zee >

eene

rufien,

en

haare

water en wtr-

jpen jlyk en

modder op.
De godlooze, zeid
myn God

Vrede.

,

en

hcbben

geenen

Jeremias V: 21,22,23.
Hooret

nudity gydwaas,

en

hertcr.lcos volkj die
oogen

wereld.

der
007en

hebben,

157

zien met, die ooren hebben,

maar en

hoorcn niet.

maw en

En zult

gy-lieden my niet vreezen, fpreekt de HEEz.ultgy voor myn aangezichte met bceven \ die ik
der zee het zand tot eenenpaalgedelt hebbe , met eene
eeuwige inzettinge, dat ze daar over met en zal gaan :
of (choon haare golven zich bewegen 5 zo en zuilen ze
doch niet vermogen, of ze Jcboon braifen, zo en zzilR Ei

len

doch daar

ze

Maar dit

over

niet gaan.

volk^heeft

herte: zj zyn

een

afgevallen

en

afvallig

om

wederfpannig

heenen gegaan.

mattheus xxiv
En

en

dat de ongerechtigheid

:

12, 13.

vsrmenigvuldigd zal

veele verkouden.
Maar wie volherden zal tot den einde, die zal zalrg

worden,

zo

zal de Itefde

van

'

o

1worden.

jakobus iv: 7.

onderiverpt u dan Gode: wederflaat den Dtti-

Zo

vel,

en

hy zal

van n
2

vlieden.

petru s iii: 17.

Gy dangeliefde 5 [zttlkj] te vooren weetende5 ivacht

door deverleidinge der groawely icemenfchen mede afgerukt en word , en uitvalt van tiwc
vafhgheid.
tt

dat gy met

1

joannes v:

4.

Want al dat uit God

reld:
wind

en
,

dit is de

gcboren is, overwind de ivsoverwinninge die de wereld over¬

[namelykf]

ons geloove.

D

f.

i;S
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Om

alles.

En
ten
Deze dan

zee.

e

weinig

,

Groot beftaan.

die iegelyk
\<sw prys]

,

hem in

\_doen~\ wel \dit\ op dat zy ecn verderflyke kroone z^uden ontfangen, maar ivy een onverderfelyke.
I Korinthen IX: 25-.
J

Waar

WERELD.

der

JVaar blyft de moed,

Op 7 Eeuwig Goed

Nrondom
aafl veele wondren daarw' in leeven,
heen
En

mee zyn omgeeven,
Teld fchouwende overweging mee,
Door't oog van menfchelyke reden ,
Dat wonder der vervaarlykheden,
Die groote en vreezelyke Zee.
Wanneer de haide winden koelen,

Vervaarlyk is haar fladig woelen,
Schuim monden van het groot gebruis,
Hoog ftygen , en afgrys'lyk gaapen,
Als of zy't alles wech zouw raapen,
En in haar afgrond haalen t'huis.
Daar durft bet menfchelyke leeven,
Zich evenwel noeh op begeeven,
Zo onvetfaagdelyk en flout ,
Niet om een korten flreek te zeilen,
Maar zelfs de weg van dui^end mylen,
In't huis van t'zaam vefbonden hout.
En zyn waarom is~maar geringe.
Om't flecht genot der aardfe dmge,
Maakt zich den Man dus onverfaagt 5

Terwyl hy't alderlieffte leeven,

Daar hy al't zyne voor zouw geeven,
Als op de keel des afgronds waagd.
En of hy't oogmerk zal behaalen ,

Hangt in balans
Wat ophaald

van
,

i

beide fchaalen,

luk of ongeluk;

i6o
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Of hy 't beoogde zal bejaagen,
Of by 't verkreeg'ne t'huis zal draagen,
Zo
o

waagd

Zielen

,

men 't floute en lofle liuk.
die zich hebt begeeven ,

Op reis na't Eeuwig zalig leven,
In't Schip van't tyd'lyk vlees en bloed.
Op's Werelds Zee en woefte baaren,
Door ftorm en onweer en gevaaren,
Hebt vafte hoop en goede moed.
Ziet gy't om aards beflag zo waagen,

Getrooil u dan de quaade vlaagen,
't Gehob' en tob', van op en neer,
De vlyt van meeten en van peilen,
De wakkerheid om wel te zeilen,
En diergelyke
Doen andre dat

moeiten

meer.

beuzelingen,
Gy, om het grootlte aller dingen,
Zy om't behaal van aardfe luft ,
Om't Brood, of nagejaagde fchatten ,
om

Die haaft ontvallen van't

bevatten,

Gy, om de alderrykfte kuft,
Van Eeuw'ge Onverganklykheden,
Te groot, voor "t vat van aardle reden:
Om 't onafmeetelyk genotj
En't geen , dat door verhinderingen
Geen tegcnfpoed u kan ontwringen,

Zy doen't om Goed
o

Zielen op

Getrooll

u

,

maar gy om

des leevens baaren
dan dit

God.

,

overvaaren.

Psalm

der

Psalm CVII:

WERELD.

161

23,24,2?,26,27,28,29,30,31,32.

D ie met fcheepen ter Zee afvaaren, handel doende

op groote wateren:
Diezien de werken des HEE REN, en zyne wonderwerken in de diepte.
Als hy fpreekt, zo doet by eenen
opflaan,
die haare golven om hooge. verheft.

florin-wind

Zyryzen op na den Heme I, zy daalenneder tot in de
afgronden: haare ziele verfmelt van angfl.
Zy danflen en waggelen als een dronken man, en al

haare

wysheid word verflonden.
Dochroependetotden HE ERE in debenaauwtheid
die zy hadden: zo voerde hy ze uit haare Qjfeflen.
Hy doet denflorm flilleflaan, zo dat haare golven (lille
fwygen.
Dan zynze verblyd , om dat ze geftild zyn7 en dat
hy ze tot de haven haar hegeerte geleid heeft.

Laat ze voor den HE ERE zyne goedertierenheid
looven , en zyne wonderwerken voor de kinderen

der

menfchen;
'/

En hem verhoogen, in de gemeente des volks, en in
geftoelte der Ondften hem roemen.

16,17,18.
vertraagen wy niet: maar hoewel onze
uitwendige menfche verdorven word, zo word no clot ans
de inwendige vernieuwd van dage tot dage.
Wantonze lichte verdrukkinge, die zeer haaft voorby
£gaat] , werkt ons een gants zeer uitneemend eettwig
gewigte der heerlykheid:
Dewyle wy niet en aanmerken de dingen die men ziet,
maar de dingen die men niet en ziet. Want de dingen die
2

Daarom

Korinthen IV:

en

men ziet
zyn tydelyk, maar
ziet zyn eeuwig.

de dingen die men niet en

L

De

16%
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e

K

L

I

P.

Door achteloosheid.

Ditgebod beveele ik

a, [wy»] zoonc7imotheus,dat
prophelien die van u voorgegaan zyn, in dezelve
dengoeden ftryd Jlrydet: Houdende het geloove, en een
goede konfcientie, we Ike fommige verfiooten hebbende van
bet geloove fchipbrenk geleden bebben. i Tim.
1:18,19.

gy na de

Kompas

WERELD.

d£R

Kompas

3165

peil, Hoard by het zeilt

en

Jn Zee verfchuild de blinde klip,
Dat koft

In's werelds

Verfchuild
Tot

menig koft'lyk fchip j
weelde en luftig leeven

20

een

harde helfe

Rots*

vervaarelyke bots,
menig menfch gebleeven 9
Daar wierd zo menig waarde Ziel 3
Gcheel verbroken van zyn kiel,

Daar is

een

zo

Door't woeden

van

de woefle baaren:

Is dan dat

prykcl niet t'ontgaan ?
Ja zo de Stuurman acht wouw flaan 9
Om na zyn onderwys te vaaren.
Maar, als het leeven niet en hoord,
Na goede raad , van't eeuwig woord 9
Hoe zouw dien grooten tocht gelukken?
Daar waakzaamheid niet merkt noch
Maar

voor

de wind, flechts heene

Zo raakt zyn groot gevaarte aan
A1 is 'er van dien overvaard
Een

nette

,

en

peild a

zeild y

ftukken.

wel gemeeten kaart 9
L

z

Tot
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Tot onderricht

klip en zanden,
door voorzichtigheid,
Het groote prykel wierd gemyd,
Om aan de rechte plaats te landen:
Wat helpt'et, als men onbedacht,
Dat groote voordeel niet en acht,
Om na zyn
eigen wil te leeven,
Zo dat men van de rechte ftreek,
Daar eigen welbehagen week
Na laager wal word
toegedreeven !
6 Wilde Zee, die wereld
hiet,
Wie uw gevaaren overziet,
Heeft reden om zich toe te ruften,
Op dat

Met

zo

van

,

dingen

#

noodzaak'lykheid,
Op dat hy nevens wys beleid,
Bezeil die zaal'ge hemel-kuften.
van

Spreuken I: 24,2y,26,27,28,29.

D
ewyle ik^geroepen hebbe,
hebbet
myne

mant en was

en gy-lieden geweigert
hand uitgeftrekt hebbe , en daar niedie opmerkte:

En hebbet alien mynen

beflraffinge niet gewilt
Zo zal

[pollen,

raad verworpen \ en myne

:

ik^ool^ in u-lieder verderf lachsn
kpmt.

:

ik, z.nl

wanneer uwe vreeze

Wan-

WERELD.

der

i6f

Wanneer

mve vreeze komt
gelyk. eene verwoejlinverderf aanbomt als een werveUwind ywanneer u benaautheid, en
ang(l overkomt:
Dan zullen zy tot my roepen, maar
en zal niet
antwoorden : zy zullen my vroeg zjoehen , maar en

ge, en u

zallen my niet vmden:
Daarom dat zy de

de

wetenfchap gehaat hebben,

vreeze

des HEEREN niet
En

een

en

hebben verkooren.

Kapittel XXVIII:

Die zyn core afwend van de

gebed zelfs zal

en

9.

Wet te hooren, diens

grouwel zyn*

Jezaias I:

1 j".

En als

gy-lieden wwe handen uitbreidet, verberge
ik^myne oogen voor u, ook^wanneergy het gebed vermenigvaldigd, en hoore ti^niet: [want] uwe han¬
den zyn vol bloeds.
Jerem 1 as XI:

11.

Daarom zeid de HEERE alzo 5 Ziet

ik_ zal een
hen brengen, uit het welke zy niet en zal¬
len konnen uitkomen: als
zy dan tot my zullen roepen , en zal tk^na hen niet hooren.

qaaad

over

Joannes IX: 31.

Enwyweeten dat God de zondaarsniet en hoord:
iemant godvruchtig is9 enzyncnwilledoet?
dien hoord hy.
L 5
De
maar zo
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e

N

E

V

E

L.

♦

Wceft

opmcrkzaam;

De kaarfe des lichaams is de ooge: indien dan uwe ooge
eenvoudig is, zo zal uw*geheel lichaam verlichtwezen.
Maar indien mv ooge boos is, zo zal geheel uw lichaam
duifter zyn. Indien dan het Hcht dat in ft is, duifterrtijje is,
hoegroot [zaf\ de duifterniffe [zelve zyn ] ? Mattheus VI:

Uw

22,23.

i:

der

WERELD,

Uw voet Jlaa

Het ncvcld

wis

,

iSy

In duifternis.

voorzichtig voortj
Op dat gy, door verkecrde treden,
Niet komt alwaar gy niet en hoord,
j

gaat

U Hoot, of afvalt na beneden,
o Nevcl van verdorvenheid!
Die over't

gantfe ryk der aarde,
Op't afgeweke menfchdom leid,
Een Mift, die d'eerfte zonde baarde!
Gy eift een wel bedaard gemoed,
Dat zich kan houden binnen paalen 9
Gy eift een vafte en nette voet,

dwaalen.
gints en weer,
dingen uitgelaaten,

Om niet in groot gevaar te
Het oog dwaal hier niet
Tot andre

Maar zie llechts
En merk

voor

zyn voeten necr,

op't onderfcheid der ftraaten,
welk een grond men ftaat,

Men lette op

Op datmen door de

duifternillen,

huis toegaat,
fpoor nict komt te miflen.

Nochtans den weg naar
En't rechte

L 4

Gc-
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Gelukkig is men aan de hand,
Der geene die de rechte
wegen,
En fteegen weet aan alle kant,
Op dat het Woonhuis word vcrkreegen :
o
Jezus ! wiens alziende oog
Nooit

damp noch nevel kan verblinden,
ons over
laag en hoog,
Tot dat wy onze wooning vinden.
Die Wooning , daar
Gy Huisheer zyt,
Die alder-aangenaamfte
Wooning,
Dat Eeuwig Huis der
Zaligheid,
6 Jezus, onzen God en
Koning !
Geleid

Job V:
1

14.

daags ontmoeten my de duifternife:
naehts, tajlen my in den middag.

/ es

des

E11

en

gelyk

Kapittcl XII: 24,15.

Hy neemt het herte van de hoofden Aes volks der
darde weg, en doet zje dwaalcn in't
woejle der aarde daar geen weg en is.
fn

Zy tajien in de duiferniffe daar geen licht
hy doet me dwaalen, als eenen dronkaard.
Jezaias XLIV:

en

is l

22.

tk. delge uwe overtredingen nit, als

eenen

nevel,
en

WERELD.

der
en uwe

want

zonden als

ikjiebbe

u

een

wolke

169

\eert weder tot my,

5

verloft.
En

Kapittel L:

10.

IVie is'er onder u-lieden

5 die den HEERE vreefl,
knechts hoord ? als hy in de
duifterniffen wandeld, en geen hcht en heeft 5 dat hy
betrouwe op den Naame des H E E REN, enft cane

die

na

de Jlemme zynes

op zynen

God.
Matthgus IV: 16.

Het volkjdat in duiflernifje zat,

heeft een groot licht
en degeene die zaten in den lande en fchaduwe
des doods, dienzelven is een licht oygegaan.

gezien:

Lukas I: 79.
Om te verfchynen den geenen die
gezeten zyn in
duifternijfe, en fchaduwe des doods: om onze voeten
te

richten

oj>
1

Die

den

weg

des vredes.

Joannes II:

9,10,11.

zegd dat hy in het licht is,

en zynen broeder
duifternijfe tot noch toe.
Die zynen broeder liefheeft,
blyft in het licht > en
geen ergerniffe en is in hem.
JUaar die zynen broeder haat, is in de
duifternijfe9
en wandeld in de
duifternijfe, ende en weet niet waar
hy heenen gaat: want de duifternijfe heeft zync oogen

haat, die is

in de

verblind.

L 5

De
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SCHADUW.

Tot dat hct kocl wcrdc.

Bewaard my ah het fivart des oogert appels; verbergd
myonderdc fchaduwe uwer vleugelen. Pfalm XVII: 8.
Want gy zyt my een bttlpe geweeft: eninde fchadu¬
we uwer vleugelen zal ik vrolyk zingen. Pfalm LXIII:

\
der

WERELD.

Onderwyl , Wacht

men

*7r

V heil.

(j

elyk de fchaduw cenes Rots,
By Zomer-dag , in heete landen$
Zo lieflyk is de Schaduw Gods,
Wyl's Werelds zonne-ftraalen branden.
o Waarde
Berg des hoogften goeds,
De fchaduw, die gy komt te geeven,
Verkoeld de Pelgrim des gemoeds,
In doortocht van dit heete leeven.
Pafleerders door het werelds ryk,
Vermoeid en fwoegende van hitte,
Neemt hier een uitverkooren wyk,
En komt in deze fchaduw zitten.
Hier fchept het Leeven koele lucht,
In't ziehverquikkend adem haalen,
Zo fchoon ontweeken en ontvlucht,
Die overheete Zonne-ftraalen.
Zit hier, tot dat den avond val,
Den Avond van't vermoeijend leeven,
Dan zult gy door het Affcheid Dal,
U op den weg, naar huis begeeven.
En overkomen zynde't land,
Der wereldfe ongetempertheden ,
U zelven vinden in een ftand ,
Daar uw behaagen zy te vreden.
Want hitte zal 'er niet meer zyn,
Noch overlaft van guure koude,
Een vriendelyker zonnefchyn,

Zal

172,
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Zal't eindeloos
gemaatigt houden.
Een zonnefchyn wiens zoete
Zo lieflyk
In alle

Door

en zo

,

kracht,
uitgenomen

Eeuwigheid

afgaan

geen nacht

zal laaten komen.
Een
Zonnefchyn,
wiens vriend'lyk licht,
Zo zacht en
aangenaam in't ftreelen,
De glans is van Gods
aangezicht,
Ver van
verdrietig , of verveelen.
o
Jezus! onbepaalde Zon !
Wiens ftraalen nimmermeer
verdweenen,
Wiens opgang, ooit of ooit
begon,
Gy hebt van eeuwigheid gefchecnen 3
Uit God , het
Vaderlyke vuur,
Een Bron en
Ader, die het zweeven
Der Heil'ge Geeft
in Gods natuur,
Van eeuwigheid heeft
uitgegeeven.
Zo heeft den
opgang dezes Zons,
By Gode , nooit begin genoomen,
Zyn opgang is maar over ons,
Wy, die in zyn beftraaling komen.
Voor't oog der
zaal'ge breekt hy aan,
Als zy uit's werelds
duifterniflen,
,

op

,

,

Van d'Aarde in den Hemel
gaan,
Nooit zullen die
zyn fchynfel miflen.

Vermoeiden, in den heeten dag
tegenwoordig tyd'lyk leeven,
Terwyl het u gebeuren mag
Komt in Gods Schaduw u
begeeven j
Op dat uw leeven niet en fterf,
Van't

W E R E L D.

der

173

En eind'ling na verkoeld te weezen,
Den opgang dezer Zon be-erf,
Die niet zal branden, maar geneezen.

Aangenaame fchaduw Gods,
Wy fchuilen achter uwe Rots.

o

Hoogelied II: 3.

A Is een appel-boom onder de boomen des wouds, zo

Liefft e onder de zoonen: Jkhebbe grooten baft in
en fitter \_onder]: en zyne vrucht is
myn gehemelte zoete.

ts

myn

zyne

fcbaduwe,

Jet

a 1 a s

XXV:

4.

Want gy zyt

den armen een fierktegeweejl, een fterks
nooddrufttgen, als hem bange was: een toevlucht
voor denvloed, een fchaduwe voor de hitte, wanthet
blaazen der tirannen, is als een vloed [tegen] eenen
te

den

wand.
En

Kapittel XXXII:

2.

En [dien] man zal zyn 5 als een verberginge tegen
den wind) en een fchuilglaatfe tegen den vloed : als
waterbeeken in een dorreglaatfe, als de fchaduwe eenes

fwaartn rotsfteens in

een

dorjltg land.

Hozea XIV: 8„

Zyzullen wederkeeren, zittende onder

zyne fcha¬
voortbrengen [als] koorn ,
bloeijen alsde wynfto\: zyne gedachtemjje zal zyn

duwe
en

zy

zullen

als de wyn van

ten

leven

Libanon,
D

e

i74

beschouwing

De

morgenstond.
Hct fcheeld

aan

hem niet.

Want Goddiegezegd heeft, dat het licht uit de duijlernijfe zoude fchynen , is de geene die in onze herten ge-

fcheenen heeft, om [ te geeven ] verlichtinge der hennijje der heerlykheid Gods, in het aangezichte van Jezus
Chri&us.

2

Korinthen IV: 6.

Wat

WERELD.

der

Wat zich

bejluit, Dat houd hem

o

e^om j fchoone

Die uit

een

uit\

Dageraad,
guide kamer gaat,
Met glans van held're ftraalen;
'k Ontfluit myn venfter voor uw
licht,
Om met een vrolyk aangezicht
U minnelyk in te haalcn.
Gy wacht niet als ik open doe,
Maar dringd ten eerften mild'lyk toe 5
Ja,

ecr

ik kom t'ontfluiten,

En noch in't
Zo ftaat

Voor

toe

en

naare

auifter zy,

wacht gy

al

gelooke ruiten.

Zo 00k de Meefter die
En

tot een

u

riep,
fchiep,

Licht der wereld

Die groote Zon

Schynd

na my,

,

met een

der Zonnen;

glans van eeuwig goed,

Voor't venfter van het toe gemoed,
Met opdoen was't
gewonnen.

Stofwormpje, onder *t dak

van

ftroo,
?

In 'c leeme huis hoe
zyt gy zo

176
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Het is
Die
En

een

Heer der

Heeren,
hutje ftaat,
kleinheid niet verfmaad,

voor uw arme

uwe

Om zich
Laat in

tot u te
,

laat in

keeren.
,

de waarde Gaft,

Op dat uw Heil voorfpoedig waft,
Hy komt met gioote zegen,
En brengd een blyde boodfchap mee,
Een eeuwig wel, voor eeuwig wee,
Daar leid u aan gelcgen.
Psalm XCVII: ii.

J

et licht is voor de rechtvaardigen gezaaid,
vrolykheid voor de oj?rechte van herten.

en

Psalm CXLIII: 8.

goedertierenheid in den Adorgenflond
maaktmy bekend den
dien ikje gaan hebbe , want ikjoejje m)ne z.ielc

Doet my uwe
hooren, want ik^betrouwe oj> u:

weg
tot u

oj>.

Jezaias L:

4, y.

De Heere H EE RE heeft my een tonge der gelccrden gegeeven , op dat ik^ weete met den moeden cen
woord ter rcchter tyd te fpreeken: Hywekt alienor-

gen , hy wekt my de
geleerd wordcn.

oore

,

dat tk^hoore , gelyl^die
De

WERELD.

der

De Heere HE ERE

ik_ en ben niet

heeft

my

de

core

177

geopent, en

wederfjyannig , ik^ en wyke niet aehter-

waarts.

Klaaglied: III: 22,23,24.
Het zyn

de goedertierenbeden des HEERE N 3

dat wy met vernield en zyn, dat zyne barmhertighc
den gem einde en bebben.
Zy zyn alle morgen nieuwe, uwe tronwe is groot•
De HEERE
cm

zal

op

ismyndfel, zeid myne zjele, daar^

hem hoopen.
Z

ep h an i a

III

:

f.

Recbtvaardige HEERE is in bet midden van
by en doet geen onrecbt ; alle morgen geeft by
zyn recht in bet hcbt, daar en ontbreekl niet 3 dock
de verkeerde en weet van geen jcbaamte.
De

haar

,

Joannes VIII':

12.

Jezus dan Jpralz wederom tot haar-lieden , zjeg*
, Ik^ben bet licht der u>er$ld :
die my volgd
zal in de duijlermjfe niet wancbelen, maar zal het

gende
en

licht des tevens bebben.
o

p e n b a a r i n g

iii:

20.

Ziet, ik^ ftd aan de deure, en ik^ kjoppe : indien
iemant myne (lemme zal booren , en de deure
open
doen , ib_ z.al tot hem inkomen , en il^ zal met hem
u4vondmaal bouden

,

en

by

M

met my.

WERELD.

der

Leerd nit des lichaams
De waarde
pt

Js

van

Middag ,

De Tafel werd

*79

hongersnood „

het Zielen-brood.

en weer eetens

weer toe

tyd,

bereid;

Den

Oorfprong houd niet op van geeve:
Zyn regen, en zyn zonne-fchyn,
Maakt dat 'er altyd vruchten zyn ,
Op dat de Menfch beftaa en leeve.
Maar laaci! 't fchepfel in't gemeen 9
Ziet

Als

met

dat hy eete,
dierelyke leeven voed,
d'oorfprong van den flaagen

voor

En't

Maar

zich neer, op

Word flof
Den

de koe niet verder heen,

en

goeden

vlocd 5

achteloos vergeeten.
en

den quaaden Hand ,

Heeren hand,
ondericheid leid in't erkennen

Moet leeven uit des

Maar 7t

5

Ontfanger dankbaar is,
En d'ander ('t {poor der reden mis,) .
Niet weet, van zich aan God te wennen.
Maar die na't recht der menfchheid leeft
Daar d'eene

M

1

Zoekt

BESCHOUWING

i8o
Zoekt

van

Benevens dit
Ter

fpyze

dien Heer die alles
,

een

voor

geeft

hboger zegen 5
d'onfterflykheid,

Die in het

fterflyk lichaam leid,
hooger graad en ftaat genegen.
o Jezus ! die met
weinig brood
De maag van zo veel duizend {loot,
Gy minderd niet van ftadig geevenj
Dat dan het hongerende hert,
Van u o God verzadigd werd,
Op dat wy eeuwig door u leeven.

Tot

Psalm CIV: 14.

IJ j doet het gras uitfpruiten voor de beejlen, en het

krnid

tot

dienji des menjchen, doende V brood

nit

de

aarde voortkomen.

JEzA

1 As

LVIII: 10,'it.

En zo gy uwe ziele ogend voor den
hongerigen, en
de bedrnkte ziele verzadigd: dan zal u licht in de

duijlernijje oggaan, en nwe donkerheid zal zyn als de
mid dag.
En de H EE RE zal u gedmriglyk leiden, en
hy zal uwe ziele verzadigen in groote droogtcn , en
uwe beenderen vaard-g mtaken: en
gy zult zyn als
cen

der
ten

hof,

gewatert

ren,

welkers

WERELD.
en

als

een

water en met en

181

fpring-ader der wate-

ontbreekcn.

Mattheus V: 6.

Zalig [z.yn\ die hongeren en dor(i en \na\ de gerechtigheid: Want sj sullen verzadigd worden.
Joannes VI: %f.
En
levens
en

Jez.us zjide
:

die

die in my

tot my

tot

haar

komt

geloofd,

en

5

,

II^ ben het brood des

en

z.al geenjins hongerenf

z.al nimmermeer dorjien.

En Vers 5-4,SS,
Die myn vices eet ,
heeft het eeuwige leven:

uiterften dage.
is

57-

en myn bloed drinkt j die
en ik^ zal hem opwekfen ten

Want myn vlees is waarlyk^Jpyze , en myn bloed
waarlyk drank.
Die myn vlees eet, en myn bloed drinkt, die blyft

in my, en
en

ik in hem.
Gelykerwys my de levende Vader gezjonden heeft,
ikjeeve door den Vader, [alz.o~]die my eet 3 de~

z.elve z.al leeven door my.

M

Di

182,

BESCHOUWING
De

AVOND-STOND.
-

De

tyd verloopt.

Geeveteere den HE ERE, uwen God, eer dan hy
ket duijjier maake , en eer uwe voeten zich fiooten aav
de fchemerende beygen : dat gy na licht wachtet, en hy
datzelve tot eene fchaduwe des doods Jlelle , en tot eene
donkerheid zette. Jeremias XIII: 16.
Htt

W E R E L D.

DER

Het word

i8|

<vaft laat, Met ieders ftml

D es Werelds aangenaamc wonder,
Met al zyn

Gaat

met

heerelyk fleraad ,

de Zon des avonds onder 9

En word bekleed
De ruft

en

Bezeten

met

rouw-gewaad:

lull van't werelds leeven

,

het werelds hart,

van

Moet in de dood zyn luifter gceven,
En word bedekt met droevig fwart.

Een nachc die niet
Wie dan het

weer

naare

op

zal klaaren

:

duilter haat

eeuwig niet ging waaren,
Zie dat hy zuik gevaar ontgaat 5
Door ?t zuiv'ren van het oog der zielen >
(Dat met de dingen is bedekt,
Die't rechte zien verborgen hielen,)
En zo een fchoonder llaat verwekt,
En liever

Op dat aan

d'Avond

Den Geeft't

van

het leven,

des Werelds onder gaat,

Als 't licht

aanfchouwen werd gegeeven,

Van't geen

in't Licht des levens
M 4

ftaat.

Een

1S4
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Een Wereld

waardig uit te kiezen
Dat dan des levens avond
val,

,

Zo zal het oog geen licht
verliezen,
Wanncer het God aanfchouwen zal.

JOB XVIII: ^6,7.

I
J

a

en

het licht der Godloozen zal nit
gebluft worden,
de vonken zynes vnurs en zal met

glinfieren.
verdmjleren in zyne tente, en zyne
lampe zal over hem uitgeblnft worden.
De treden zyner macht zullen benaauwt
worden:
en
zpnen mad zal hem neder werpen.
Het licht zal

En

Kapittel XXI:

17.

Hoe dihwils
gefchied het dat de lampe der god¬
loozen uitgebluft word , en haar
verderf haar over
kgmt i dat [God hen ] jmerten tntdeeld in zynen
toorn

PSALM XVII: 29.
Want gy daet mpne
lampe lichten, de H E E R £5
wjnGod5 doet myae dnt(lerni([e opblaaren.
Psalm CXIX: 105%
U woord is

licht

voor

een

lampe

mpnen pad.

voor wjnen voet

,

en een

Spreu-

'

derWERELD.

-

i8f

Spreuken XIII: 9.

Het licht der
maar

rechtvaardigen zal zich verblyden:
delampe dergodloo^en zal uitgeblaft worden.
Jez

a 1a s

XXIX: 15.

Wee den geenen die haar diepe verfteeken will en
den H EE RE^ \_haaren~] mad verbergende:
welker werken in duifterheid gefchieden , en zy

voor
en

zeggen,

Wie ziet ons \

en

wie kend ons ?

Joannes VIII:

12.

Jezus dan fprak_ wederom tot haar lieden , zeggende, Ik ben }t licht der wereld: die my volgd en
zal in de dnifternijfe niet wandelen , maar zal het
licht des levens hebben.
En

Kapittel XII:

35*,

36.

Jezas dan zeide tot haar, Noch eenen kleinen tyd
by u lieden: wandeldterwyl gy het licht
hebt, op dat de duijlernijje wniet en bevange. En die
in de d'aidernijfe urandeld, enweet met waar by heeis het licht

nen

gaat.

Terwyle gy het licht hebt, gelooftin het licht, op
dat gy kinderen des lichts meugd zyn. Deze dingen
fprakjjezus: en weg gaande verbergde hy hem van
haar.

M f

D

e

iS6

BESCHOUWING
middernacht.

De

Levendig dood.

Ik zal in vrede €zaamen

wantgy
wnoncn.

o HEE RE,
Pfalm IV: 9.

,

nederliggen

alleen, zult

en

my

Jlaapen

;

doen zeker

Daaromzegdhy, Ontwaakt gy diejlaapt, enflaatop

uitdenctooden, enChriftus zal over u lichten. Eph: V: 14.

Wei

W E R E L D.

der

Wei haar
In beter

,

die met ontwaaken,

Jlaat geraaken.

anneer

de Zon

van ons

vertrekt.

Aardryk dekt,
het moede leven, flaapen j
Dat korte lev en van een dag;
Dat langer niet wel wezen mag,
Of't moet een nieuw beginfel raapen.
Zodat'er by een ieder nacht,
En duifternis het

Dan moet,

Een foort

Daar't

van

zin'lyk ,

fterven word verwacht
en

verftandig leven,

Met al zyn iever, en beflag,
Waar mee hy omgaat by den dag,
Zich werkeloos komt op te geeven.
Dan zwerft hy in de fantazy,
Als of'er huis noch lichaam zy,
5t Is al verlooren en vergeeten,
En leefd

,

Zyn land

en

En word

van

Maar door

als in

Ryk,
(land heel ongelyk,
een

ander

lief, of leed bezeten.

genade van den Heer,
Verryit hy aan den morgen weer,

i88
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En erfd

een

nieuwe

tyd van leevenj
Op dat zyn wel bedaard gemoed,
Zich fchikke tot het eeuwig
goed,
Uit dit verftuiflyk ftof verheven:
Eer dat de flaap , der iechte Dood,
Aan's levens Avond

,

En liet het Leven heene

't einde floot,
vaaren

Dat

achteloos, noch onbereid,
Ryk der tyd,
Miflchien , in naarheid moeft gaan waaren.
Gefcheiden uit het
Dan komt'er noch

Morgen aan,
ftaan,
En voorts, na't Eeuwig recht, te erven,
Na dat het vat ontvangbaar is,
Om uit dien

In't

ilaap

een

weer op te

licht, of in de duillernis,

Een vol bezit, of

leedig derven.

Psalm III: 6.

J

lag neder en flicp
il^ ontwaakte
onderjleunde my.

,

want

de

H EE RE

Psalm XCI: 1,2,3,4,

Dieinde fchtiil-ylaatfe
ten,

ttgen.

y,6.

des jdldcrhoogflen isgez.e-

die z.al vevnachten in de Jchadnwe des Jllmach-

WERELD.

d E R

Ikzal

tot

18?

den HEERE zjeggeny Mjne toevlucbt,

burgt

God

welken ik^vertrouwe.
den ftnl^ des vogelvan^ers : van de z.eer verderjiyke pefti Untie.
Hy z,al u dekkjen wet zjyne vlerkgn, en onder zjyne
vleagelen z.nlt gy betrouwen : zjyne waarheid is een
rondajfe en benkelaar.
Gy en z.ultnietvreez.en voor den fchrik^des nachts:
voor den
pyl die 'j daags vlicgd:
en

myne

Want

: myn

hy z.al

u

redden

op

van

peftilentie die inde donkerheid wandeld:
verderf dat op den middag verwoejiet.

Voor de

voor't

PSALM CXXI: 4.

Ziet, de bewaarder Israels en z.al niet Jlaimeren
tsoch Jlaapen.
1

Thessalon: V:

Maar gy,
u die
dag

dat

4,5*,6.

Broeders, gy en zjyt niet in duijiernijfe,
als een dief zoude bevangen.

Gy zyt alle kinderen des lichts , en alle kinderen
daags: wy en zjyn niet des nachts , noch der dm*

des

Jlernijfe.
Zo

en

laat

ons

dan niet

Jlaapen, gelyk^alsde
nuchteren zyn.

dere 5 maar laat ons waaken en

an*

!9o
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'tONSTUIMIG
Om

een

WEER,

goed hecn komen.

Zoekt den HEERE alle gy zachtmoedige des
die zynrecbtwerken: zoekt gereihtigbeid, Zoekt

landst

zachtverbor^en worden in den

ntoedigbeid, m jfcbien zu't gy
dag dcs toorns des HLEli EN. Zephan-ja II:

3.
Wei

DER

WE R ELD,

191

fVelhem, die, als de doodvlaag woed,
Een open

deur vmd voor'/ gemoed.

anneer

men't

buijig

bevind,
Vermengd van regen en van wind,
Terwyl de guure vlaagen huilen ,
En't

water

tegens

weer

alles flaat,

Dan

geeft zich elk van weg en flraat,
ongemak in huis t'ontfchuilen.
Gemaklyk Leven , dat zo wykt,
Van't geen \ behaagen niet eh lykt,
Zult gy dan nimmermeer ontwaaken ?
Daar zo veel vingers, voor en na,
Ons.wyzen , dat men wys'lyk ga,
Om geen verkeerde gang te maaken.
Het Zieltje woond in vlees en
bloed,
Om't

Een Huis dat haaft aan flukken
moet,
Na wiens waarom niet ftaat te
vraagen,

Wyl dat'er

geen

beftendig blyft,

Maar alle leven word

ontlyft,
Gelyk gezien word alle dagen.
Eift dan de rype Reden niet,
Dat elk na een verblyving ziet,

Met

191

beschouwing

Met

vlytigheid van hert en zinnen ?
Op dat, als 't Lichaam moet vergaan,
De arme Ziel niet bloot mogt ftaan,
Gefloten buiten't Zalig binnen.
Want ziet daar komt een fwaare tyd,
Van ongeftuime Eeuwigheid,
Die immers diend te zyn ontfchoolen;
Wat hielp het of't vergank'lyk vleis,
Hier wooning vond in een Paleis,
En d'arme Ziel raoeft eeuwig doolen.
Psalm

CXIX:ii4.

G

y zjyt myn [cbnil-plaatfe, en myn
woord hebbe ik^gehoogt,

/child,

oj> u

Jeremias XXX: 23.

Ziet, een onweder des H E ERE N, eene grimtnigbeid, is utt gegaan, een aanboudenU* onUeder:
hct zal bljven op den kop der godloozen.
Lukas XIII: 24,253

26,27,28.

Stryd om in te gaan door de enge poorte : want
(zegge ikjt) zullen zoeken in te gaan, ende en

veele

zullen niet konmn:

\_Name~

W E R E L D.

der

193

na dat de Heere des huis z.al opgcde deure z.al gejleten hebben 3 en gy
beginnen b nit en te jlaan \ en aan de deure te

£ Namelyk ]
Jlaan
zult

zjyn

,

en

kloppen ? zeggende, Heere, Heere 3 dost ens open 9
en
hy zal antwoorden en tot u z>eggen » Ik^ en kenne
u

niet

5 van waar gy zyt:
His dan zjalt gy beginnen

te zeggen , Hry hebben
tegenwoordigheid gegeeten en gedronken 7 ctl
gy hebt in onze jlraaten geleerd.
En hy zal
zjeggen 9 Ik^zegge u, ih^en kenne u niet
van waar
gy zyt : wykt van my of alle gy werkers
der ongerechtighetd.
Aldaar z.al zjyn weeninge en hnerfmge der tanden 9
wanneer
gy zult zjen Abraham, en Izaal^9 en Ja~
kob en alle de Propheeten in het Koningryke Cods
in

viwe

,

?

Lieden batten mtgeworpen.

maar u

Openbaaring XXII: 14,15%

Zalig
macht

zjyn z.e

zjy aan

poorten mogen

die

geboden doen,

zjyne

den boom des levens

,

en

op dat haare
door de

en zjy

ingaan in de Stad.

Aiaar batten sullen zjyn
naars

,

de hoereerders

afgoden-dienaars 5
heeft en doet,

,

en een

de honden , en de tovede doodfagers , en de

en

icgelyk die de leagen lief

N

Het

BESCHOUWING

i94

Het

M D O I
Dit

D*c

W E E R.

wyft verder.

mynHerder, my en zal niets ontHy doet my neder liggen in grazige weiden;
byvoerdmy zachtkens aan zeer ftilleivatercn. llyver- ,
qnikt myne ziele; hy leid my in het J]poor der gerechtig- \
held, om zynsNaamswiRe. Pfalm XXIII: «,2,3.
J
HE ERE is

brceken.

^

Het

d e r

Het

W E R E L D.

Blikje, is

een

Stikje.

A Is't mooije weertjc

zich bereid ,
de koude,
Doorbalfemd met gemaatigtheid,
Om de Evenaar gelyk te houden:
Terwyl het helder hemels blaau\v9
Van wolk gordynen onbefchooven,
Niet al te heet , noch al te flaauw,
Het zonne-fchyntje geeft van bovenj
Zo als de groene water-kant,
Bequaam om zacht'lyk langs te treeden
Met fchoone boomen dicht beplant,
Zich helder fpiegeld , na beneden :
En 't

overblyfzel

van

zegd het ? Wie verftaat zyn fpraak
Gemoed, dat uit het ftof verheven
Wat

\

Doeld op de wezentlyke zaak,
Van recht genot vpor't menfch'lyk leven:
Die is 'c

een

boo, van't Eeuwig goed

zegd hem wat hy zal genieten,
Oorfprong dezer vloed ,
Die in het zichtbaare uit komt vlieten.
En

Aan de eed'le

N

i

,

i
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P6

Terwyl het ydel Werelds kind,
dierlykheden,
gift verflind,
En met de koe daar door gaat treeden;
Zo komt hy door een hooger zucht,

Onachtzaam door zyn
Dien balfem in zyn

Ecn edeler vermaak

te

vinde,

Ontfangende die zoete vrucht,
van zyn beminde.

Als uit de hand

Psalm XVI:

erz.adinge der vreugde is by

n.

u

aangeHchte, lief-

lykheden zjyn in awe rechterhand eenwiglyk.
Psalm XXXVII: 3,4.

Vertronwd op den HEERE , en doet het goede 5
hewoond de aarde, en voed [a] met gctrouwigheid*

verlujl

En
ven

de

a en

begeerten

den HEERE;

uwes

z.o

z.al hy

u gee-

herten.

Psalm LXXXIV: 2,3.
Hoe

lieflyk^zjn wwe woeningen, 0 HEERE der
Hcirfchaaren.
Jldyn Zitle is begeerig, en bezjwjkt cok_ van vcrlangen, na de Voorhovcn des H E E R E N: myn
herte

,

en myn

vices roegen nit tot den levendigen

Cod.
S

p r e u-

der

W

E

R E L D.

Spreuken III:
Haare wegen
zyn wegen der

haare

paden vrede.

iP7

17,18.

litflykheid,

en

alle

Zy is een boom des Lev ens, den gcenen die ze aangrypen j en elk een die zje vafl houd, word welgelakgialig,
Prediker XI: 6,7,8,9.
Zaaid u zaad in den
morgenflondy ende en trekt uwe
hand des avonds niet af: want
gy en weet niet wat recht
wezen zal, of dit,
of d'at, of dat die beide te faamen
goed zyn zullen.
Voorder, het licht is zoet, en het is den
oogen goed
de Zonne te aanfchouwen.
J\4aar indien de

menfche veele jaaren leefd> \_en~\
zo laat hem ooJ^gedenken aan
de dagen der daijlerniffe: want die zullen veele
zyn 5
[f»] ad. wat gekomen is, is ydelheid.
lrirblyd u, b jongeling, in uwerjeugd, en laat uw
hcrte u vermaaken in de
dagen uwer jongeling (chap, en
wandeld in de wegen uwes herten, en in de
aanfchouverblyd hem in die alle;

winge uwer oogen: maar weetet, dat God, om alle
deze dingen a zal doen komen voor het

gerichte.

2

Korinthen XII: 3, 4.

En ik kenne

zodanig menfche (of het in het
lichaam, ofbuiten het lichaam[_gefchied zy~\ en weet
ik^met: God weet het.)
Dat hy opgetrokken is
geweefl in het Taradys, en
gehoord heeft onuitfpreekelykewoorden, die een men¬
fche niet en is geoorloft te (preekgn.
een

IS - 3

Het

[9S
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Het

VOORJAAR,

'tGaat uit zyn

en

Banden.

En hy zeide tot haar ten
gelykeniffejZiet den
die de boomen. Wmneer
zy nu uitfpruiten,

Zi'et,

vygtboomy
engy

[dat]

zclven dat de "Zomer nu naby is.
Alzo ookgy, wanneergy dtze dingen zult ziengefchieden,
zo weetdat het
Kojtingryke Gods naby is. Lukas XXI:
zo weet gy

29,3°, 31.

ult

u

Wy

WERELD.

der

na wonder uit,
En wonder groeid als kruid.

JVy zien

W anneer de Winter is
Begind de Vroeg-tyd

geweeken,
te breeken,

aan
En wekt het leven uit de dood.

Die al zyn
Ontvreemd

dagen had verfleeten,
dit geheim te weeten,
Wat was hem zulk een wonder-groot!
Wanneer hy fpruit en vrucht zag komen,
van

Uit fwarte aarde

en

dorre

boomen,

Uit kracht die 't oog verborgen
En zonder Zomerdaagfe zegcn,
Zich nimmermeer
Doch't

moet

leid 5

bewegen,
tot zyner tyd:

en zouw

hervoor

Tot zyner tyd zal't ook gebeuren,
Met d'opgang van de eeuwige deuren,
Dat Adams breed en wyd geflacht,

Bewinterd

zo

veel duizend Jaaren,

Zich uit den dood

zal openbaaren,

werking van een hooge kracht:
Heug'lyk Voor-jaar voor de vroomen,
Door

o

N 4

Wiens

BESCHOUWING

zoo

Wiens vrucht

op't Hemels maal zal komcn,
Terwyl der boozen fnood gcwas,
Van bitter, wrang en zuur bezeeten,
In't helfe zwynhok word gefmeeten,
Ter mefthoop van veel drek en as.
Hoogelied II: 11,12,13.

w anthyziet,
is

is

over

de Winter is voorby: de plas-regen

over

,

gegaan.

De bloemen "worden

tjd genaakt:

gezien in den lande, dezangder tortel-duive word gc-

en de flemme
hoord in onzen lande.

De vygeboom brengd zjyne jonge vygshens voort , en
de wynftokken geven reuk^, [met haare] jonge drtnfkens: [laat op myn vriendinne^mynefchoone, en kpmt.

En
Laat
ems zien

open

ons

Kapittel VII:

vroeg ons

12.

opmaaken na de wynbergen, laat

of de wynjlol[ bloeid, de jonge drmfkens loaar

doen , de granaatappel-boomen uitbotttn : daar

zal ik^ti myne

uitneemende Infde geeven.
Jez

a 1 a s

XLV

:

8.

Druppet gy Hemelen van bovtn af, en dat de woU
gerechtigheid: en de aarde opene haari
en dat allerlei Heil
uitwaffe, en gerechtigheid dzaanten
uitfpruite: Ik^ de HfiERE hebbe ze gcfcbaagen.
ken vloeijen van

WERE L D.

der

En

Kapittel LXI:

2-Qi

11.

Want

geljk. de aarde haare fpraite voortbrengd ,
gelyh.een Hof het geene in hem gezaaid is, duet
HitjprMten : alzo zal de Heere HE E HE gerechugheld en lof doen uitfprmten, voor alle de voltaren,
en

Ez

iVy
in

eenen

veele

EC hiel

XVII:

6.

ook van het zaad des lands,
hide het:
zjtad-aklzer : hy nam d, ^y zettede het bj

groote voorzjchtigheid.
fproot mt, en wierd tot eenen weeldig nitloopende ivy nftoh, \_doch] nederig vanftamme,
^ met zyrte tabften na hem , dewyle zyne wortelen
wateren

,

met

En het

onder hem
die ranken

waaren:

voort

ivierd hy tot eenen

zo

bragt

,

en

ivynfto

fcheaten nitwierg.

Daniel XII:

2.

En veele van die, die in d ft of der aarden
flaapen,
zjallen ontwaaken, deze ten eeawigen leven, en geene
tot

verjmaadheden, [en]

tot eeuwige

Joannes V: 28,
En verwonderd

komt

,

u

daar niet

in welke alle die

in

afgryzinge.

29.

over :

want

de graven zyn

de

wire

,

zyne

Jlemme zullen hooren.
En zullenuitgaan, diedgoedegedaan hebben, tot
de opftandinge des levens , en die het quaade gedaan
hebben, tot de ogftandinge der verdoemenijje.
N f

De
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Heel

Z

O

M

E

R.

anders, als onlangs.

Zegd gy-lieden met, Hetzynnochvier maanden, en
[dan] komt den oogfl ? Ziet ik zegge u, heft nwe oogen
op, en aanfchoawd de Unden: want zy zyn air cede wit
om te
oogjlen. Joannes IV: 3 f.

Ecn

X

W

D E R

Een klaar

E R

E L D.
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bewys, Van V Paradys.

Wat boodfchap brengd de Zomer

aan,

Met zyn ontflote lieflykheden,
Die in haar fleur zo heug'lyk ftaan,
En

geeven't menfch'lyk leven reden,
uitgebreide prys en lof?
Verkondigd zy niet fchoon, in dezen ,
Van't Paradyfe vreugden-hof,
Een eeuwig groeijend bloeijend wezen ?
Dat Wezen daar den Held in ftryd,
In't oop'nen van die zaal'ge deuren,
Op Golgotha van heeft gezeid,
Wat dien gcloov'gen zouw gebeuren.
Dien Lufthof daar men eeuwig leeft,
Waar van het Apoftooles leven,
De Wereld een getuigen
geeft,
Wyl hem't aanfchouwen was gegeeven.
Neigd hier het menfchelyk gemoed,
Tot lom'ring , en tot fchoone hoven,
Tot

,

Men denk dan

wat

het

weezen moet.

't Gecn de aardfe zinnen gaat te

bovcn !
6 Aan*
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Aangenaame Zomer-tyd ,
ze,er gelukkig zyn de ooren,
Die't geen gy van de wortel zeid,
Opmerkzaam en aandachtig hooren!
Op dat men zock het Zalig dal,
Daar't onophdud'lyk Zoom'ren zal.
o

Hoe

Genesis 1: 11,12.

"P/

n

God zeide : Dat de Zarde uitfchiete gras, krmd zaad-zaaijende ,
vruchlbaar ge-

fcheutkens

boomte , draagende vrucht na zynen aard , welkers
zaad daar in zy op der aarde: en het was alzo.
En de slarde bragt voort
gras-fcheutkens , kruid

zaad-zaaijende

na zynen

aard

,

en

geboomte welky zaad daar in was,
en God
zag dat het goed was.

vrucht.draagende
na zynen aard:

Psalm XCII: 15, 14.

De

rechtvaardige zal groeijcn als

hy zal waffen als

een

ecn

palm-boom:

fcder-boom op Libanon.

Die in het Elms des H E E R E N
geplant zy n ,
dien zal gegeeven worden te
groeijen in de Voorhoven
onz.es Gods.

Hozea XIV: 6,7,8.

Jkjzal Ifrael zyn als de dattw, hy zal bloeijen als de
en
hy zal zyne wort el en uitjlaan als de Libanon.

lelie:

Zync

der

WERELD.

Zyne [eheuten sullen zjcb uitfgreiden ,

2o?

en zyne heer-

lykheid zal zyn als des olyf-booms: en hy zal eenen
reul^ hebben als de Libanon.
Zy zullen iveder keeren, zittende onder zyne fchaduwc-, zy zullen ten leven voortbrengen [_als~\ koorn,
en

bloei/en als de wynjlok, zyne gedachtenijje zal zyn

als de wyn van

Libanon.

Romeineh I:

20.

Want zyne onzienelyke

dingen worden van de fchep*
vinge der wereld aan, uit dejchepfelen verjiaan en doorzien beide zyne eeuwige kracht en
Goddelykheid, op
dat zy niet te verontfchaldigen en zouden zyn.
,

2

Dewyle

Korinthen IV: 18.

niet en aanmerken de dingen die men
dingen die men niet en ziet. Want de
dingen die men ziet zyn tydlylg 5 maar de dingen die
men niet en ziet zyn
eeuwig.
ivy

ziet, maarde

Op
Die

enbaar1ng

II: J.

heeft die hoore wat de Geeft tot de Gezegd: Die overwind 5 i% zal hem geeven te
eeten van den boom des
levenst die in het midden van
het Paradys Gods is.
ooren

meenten

D

E
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N A

Of't niet

-

T Y D.

geweeft

cn waar.

En wy alle vallen af, als een blad, en onzemisdaaJenvoerenons heenenwecb, als een wind. Jezaias LXIV:

6.
De Oogjl is voorby gegaan , de 7.omer is ten einde:
mch en zyn wy niet verlojl. Jeremias VIII: 20.
Gee n

vers

der

WERELD.

V Gten dat

Zy

otis

haajl verlaat,

eer van ons

,

verfmaad.

is 5t Sieraad der groene
Waar is de fierelyke blom ?
aar

boomen ?

Zo

pleeg men van wat moois te droomen,
Maar's morgens is de
bloei-tyd om.
Als weeldens Zomcr loopt ten ende,
Tot

Bcgind

aan

de Winter

de

van

Dood,

macht haar fleur tc fchepde,
ontbloot:
Die dan zyn ruft en luft hier ftelden,
In 't Paradys van dezen tyd,
Raakt, eer hy veele Jaaren telden
Zyn uitverkoren hemel quyt.
zyn

En in het kort is zy

Een Zomer die niet

weer

zal komen

,

Men zoek dan

wooning in een land
Met allerhande vruchtc boomen,
-Van

d'allerhoogfte fchoon beplant.
in zulk een llreek gelegen,

Een land

,

Daar nooit de noorde of

Haar groene

oofte wind,

blaad'ren af zal veegen,

,

BESCHOUWING
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En haare vrucht geen

vyand vind.

Heilig land dat wy bier meenen,
Gy legd niet tegen't licht der Tyds
Maar van het Eeuwig licht befcheencnj

o

Recht tegen over

Jez

"y^/" ant
rem

gy

itfvalien,

zult
en

d'Eeuwigheid.

ai as

zjyn

als

1:

een

30.

Eike

,

welkers blade-

als een hof, die geen water en beeft.

En

Kapittel XXXIV:

4.

En al het heir der hemelen z.al uittecren , en de
hemelen sullen toegerold warden , gelyk^ een boeen
al haar heir z.al afvallen , geljkL, een blad van den

wynflol^ afvald,
V

en

gelylg [een vyge\ afvalt

van

den

yge-boom.
Micha VII:

1.

Ai my
want ik^ ben ,
vruchten zyn ingczameld,

gen in
druive

vrucht.

als wanneer de cornerals nvanneer de na-leezjnden wyn-oegft gefchied zyn : daar en is geen
om te eeten 3
myne zjele begeerd vroeg rypc
1

En die

Korinthen

dez.e wereld

VII:31.

gebrmken als niet misbruidesaer wereld gaat voorby.
,

ktnde. Want de gedaante

J

a k o-

der

wereld.
jakobusi:

109

iii

Want de Zonne is opgegaan met de hitte, en heeft
bet gras done gemaakt, en zjyn bloeme is
afgevallen,
en

de

(cboone gedaantc baares aanfchyns is vergaan:
ookjie ryke in zyne wegen verwe'lkeren.

alz.o zal

1

Petiius i: 24, 25-.

Want alle vices is als
gras, en alle heerlykbeid des
menfchen is als een bloeme des gras. Het gras isver»

dorret,

en zyn

bloeme is afgevallen:

Maar het Woord des Heeren
blyft
held: en dit is het woord dat onder u
1

joannes ii:

1^,

En hcbt de wereld niet lief,
wereld is: z.o iemant de wereld
de des Vaders en is niet in hem.
Want al dat in de wereld is,

in der eenwig-

verkpndigd is,

16,17.

noch 't geene in de
lief heeft, de lief'

[ namely If] de be'
geerlyhhcid des vleefes , en de begeerlykheid der oo»
gen j en de grootsheid des levens, en is niet nit den
Vader

, maar is nit de wereld.
En de wereld
gaat voorby , en

maar

die den willeGods doet,

heid.

Judas

Zy

zyn

haare begcerlyklseid :
blyft in der eenwig-

vers 12.

als boomen in't afgaan

vrnchtbaar, twcemaal verforven,
o

van den herfft, on-

omworteld.

BESCHOUWING
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WINTER.
Koud is de dood.

Gy hebt al/e de paalen der aarde geflelt: Zomer cn
die hebl gy geformeert. PfalmLXXlV: 17.
Hy geeft fneeuw als wolle ; Hy flrooid den rym als
ajfe Hy wcrpt zyn ys heenen als ftukken : tvie zoude
V/inter

beftaan

,

voorz\m

koude7. Pfalm GXLVII: 16,17.

Is

-

WERELD.

der

Is V koud, dat doch
Aan God niet koud

ons

en

hert

.

werd.

J)e Winter-tyd nu aan gekomen,
Ontkleed het land
En maakt het

van

groenc

water tot een

boomen
fteen j

Dreigd alle leven dood te nypen,
hy recht komt toe te grypen
En fteld de dorheid
algemeen.
Zo wy hier nevens met
gedachten
Haar ftrengheid
poogen na te trachtcn.
Wanneer

,

Tot

aan

de

naare

Noorder Pool

j

Zo hebben
wy haar voor te (tellen,
Als een gelykenis der Hellen,

En leeren

wysheid uit dit School.
wysheid zouden wy hier leeren ?
Om onze gangen niet te keeren,
Op wegen , tot een duifter Dal
Zo ver van 't Eeuwig licht gelegen,
Dat daar nooit Zomer word verkreegen
Maar daar het eeuwig wint'ren zai.
Die zich dan in de zoete tyden 9
Wat

O

z
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Van's werelds
En niet

Zomer gaat vermcidcn,

bezorgd is voor de nood ,

Die't onbekleede naakte
Zo

zecr

Met d'aankomll

A1 is't

leven

,

doet iid'ren ende beeven
van

,

de koude dood,

fchrand're

een

Hier is zyn

gecft geheeten,
wysheid laag gezeten.
Genesis VIII: 22.

V

oortaan alle de dagen der aarde, 'en zullctt z.Aaijinge, en oogft , en koade , en hitte, en zomer, en
winter, en

dag^

en

nacht9

met

JOB VI: 16,
Die verdonkerd zyn van
de jneeuw haar verbergd.
7

er

tyd als

uitgedelgt: als
haare jplaat/e.

ze van

oghouden.

17.

het ys , [en~^

*n

dewelke

, worden ze
U'orden , Verduiynen ze nit

hitte vervlieten

ze u arm

Psalm LXVIII: 7.

*Een God , die de eenzaamen zet in
vHert uit die in boeijen gevangen zyn
v'alhge woonen in het dorre.

een

httisgezin,
de af-

maar

J

E R E-

WERELD.

der

Jerem

1 as
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XIII: 16.

Geeveteere den H EE RE, uwen God,
dan
hy het dttijler maake,
aw voeten zich Jlooten
aan de
fchemerende hergen: dat gy na licht wachtet,
en hy dat zelve tot een
fchaduwe des doods jlelle, en
tot eene

donkerheid

zette.

Joel I:
De

12.

wynjlok^is verdorret, de vygehoomis fiaauw:
appelja de

de granaad appelboom , ook^de palmboom en
boom y alle boomen des velds zyn verdorret >

vrolykheid is verdorret

van de

menfchen kjnderen.

Mattheus XXIV
En

z,al

om

wor

dat de

den,

zo

:

12, 13.

ongerechtigheid vermenigvuldigd

zal de liefde

van

veelen verkouden.

Maar wie volloarden zal tot den einde

zalig

5

die zal

w orden.
Openbaaring III:

10.

Om dat gy het woord myner lydzaamheid bswaard
hebt, zo zal ikjook^u bewaaren nit de itnre der verzoekinge, die over de geheel ewer eld kpmen zaly om
te verzoeken die
op de aarde woonen.

Het

WERELD.

der

tif

Al
fchynd
het vajl > Men word verra/l.

o

Nederlanders , bovcn maaten,
yd'le Ys-vreugd uitgelaaten,
Hoe waagd gy , om een weinig luft,
Uw jonge , en alderlieffte leven ,
(Dat gy voor geld noch goed zoud geeven,)
Als waard gy van geen quaad bewuft.
Gy fchept vermaak in't vluchtig vliegen,
En laat u
't overleg ontwiegen ;
Men acht geen dreigement der nood 3
Maar voort gejaagd van yd'le winden,
Vernoegd men zich in vreugd te vinden.
En onder gaapt de koude dood.

Tot

,

Al ziet men't

onheil

voor

zyn oogen,

fchielyk is bedroogen,
de naare grond ,
En weer verfchynd met bleeke wangen 3
Noch gaat de yd'le luft zyn gangen,
Als of men't prykel niet verftond.
Dat iemant

En neerdaald na

o

Dunne

fchors

Die over't

van

hellen-ryk

aards bekooren,
gevrooren,
O 4
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Zo

gladjes, als een helder tin,
en wyd u uit te ftrekken,
Zo diepen afgrond komt te dekken,
Hoe licht'lyk breekt uw dunheid in !
Noch fpeurtmen weinig van het myden,
Maar 't luft 'er veel op u te ryden,
Terwyl het hert in weelde fpeeld,
Maar't is vervaarlyk voor gedachten 5
Die't ydele vermaak betrachten,
Met breed

En daar den inval word verbeeld.
't Is wonder, dat zo veele
mcnfchen,

Die anderzins
Ten

na

opzicht

welftand wenien

van

het aards bedryf,

In't hert niet beter
overweegen,
Hoe over veel haar leit
gelegen ,
Aan 't leven

van

haar

eeuwig lyf.

Bedaard

verheugde wereldlingen,
vergaande dingen,
Op't gladde ys van dezen Tydj
Laat u nu langer niet bekooren,
Maar brengd aan uw .gemoed te
vooren,
De diepe grond der
Eeuwigheid.
Verwerd in haaft

Job

:r

d e r

W E R E L D.

2.17

job XXXVIII: 29, 30.

u it wiens
bmk^kpmt bet
des bemels f

ys voort

den rym
His met

bet

? enwiebaard

een jieen
verbergen haar de
viable des afgronds word omvat.

wateren : en

Psalm CXLVII: 17,18.

Hy wergt zyn ys heenen als ftukken : wie zoude
voor zyne konde
Hy zend zyn woord, en doet ze fmehen: by doet
zyne wind waaijen, de wateren vloeijen heenen.

bejlaan
»

Spreuken XI: 27.
Wie bet

ligbeid:
^

goede

maar

't overkomen.
En

De
4

vroeg

wie bet

nazoekt , zoekt welgevalcjuaadc natracbt , dien zal

Kapittel XXVII:

12.

hloehyzinnige ziet bet yuaad

zich: de flecbte gaan

, \eri] verbergd
heenen door, \en \ w or den qe-

Ephesen V: if.
Ziet ddn boe
gy voorzichtelyb.
onwyze 9 maar als wyze.

O 5

wandeld: niet als

De

n8
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H O N D.

Elk is de wacht bevoolen.

wysheid in u herte Zal gekomen zyn , en de
ivetenfchap voor uwe ziele zal lieflyk zyn : Zo zal de
dls de

bedachtzaamheid

digkeid zal

u

over u

de ivacht houden; de verftar,>

beboeden. Spreuken II: 10, n.

Het

\

\

der

WERELD.
'

$

Het quaade vlucht,

D

up

Voor goed gerucht.

wakk're Hond, bewaakt zyns Heeren huys
hof,
En baft, en beld met macht de vreemde aankomfl: of:
Waar blyft de W achter voor het huys en hof der Ziele,
Op dat noch moordenaar, noch dief dat overviele?
Of is dien heil bezorg. van welbedachten aard,
Het noodig voedfel van aandachtigheid niet waard ?
Zo word dan menig huis, door aangeleide laagen
Doorbrooken, en berooft, denhuiswaard doodgeflae

en

gen.
Dat's fchandelyk verzuim :
Verftandenreed'lykheid,
Wiens menfch'lvk herten huis, in't dal der pryk'Jen

ieid,
Daar veel partyen met

argliftlgheid op loeren,
Om'trykfteingewand den leegen romp t'ontvoeren;
Befpiegelt uw Gemoed, aan veeier groote fchae,
Op datmen beter acht op zyne zaaken flaa;
En't ftinkend Varkens-kot, der tydelyke dingen,
(By't eeuwigduurend goed zo weinig en geringe,)
Niet vruchteloos verzorgd, en wel voorzichtig fluit,
En laat het huis

en

hof den

roover tot een

buit:

Maar dat devreeze Gods voor't huis des herten waake,
Om niet in't groot gev aar van d'eeuwige dood te

raake.

Psalm

no

EES C H O U W I N G
Psalm V: 4.

vM

orgens,

H EE RE

hooren; 9s morgens zal ilt

,

zalt gy myne jlemme
**

wacht houden.

SP'reuke

N

fchikjzen,

IV: 23.

Echoed u herte boven al dat te bewaaren isj want
daar ait zyn de uitgangen des levens.
En

Kapittel VI:

20,21,22.

Myn Zoon, bewaard het gebod uwes Vaders j
ende en verlaat de Wet nwer Moeder niet.
Bind ze (ieeds aan u herte : hecht ze aan uwen
halze.
j4ls gy

wandeld, zal dat u gcleidenals gv nederhgt 5 zal het over u de wacht hotiden j aisgy wake
ker word, zal het zelve \met~] u Jgreeken.
En

Kapittel VIII:

34.

Welgelakzahg is de menfche die na my hcord,
dagelyks waakende aan myne poor ten, waarneemendc
de
goften myner deartn.
,

PREDIKER IX: 4,f.
Want

Uvendige

beter dan

den geenen

die vergezelfchapt is by alle
ijjer hooge, (want ecn levendige bond is
etn dcodc leenw.)

voor
,

Want

WERELD.

der

in

Want de levendige weet en, dat zy fterven ztdlen:
maar de doode en weeten niet met alien:
zy en bebbcn ook^geenen loon meer 5 maar haare

gedachtenijje is

vergeeten.
c_>

Mark
Ziet

waakt
tyd is.

toe ,

wanneer

de

us.

en

XIII: 33.

bid

5

want gy en weet

nist

En Vers 37.
En

'tgeene ik, u

zegge}

[dat] zegge ihjillen, Waakt.

Lukas XII: 39,40.
Maar

dit, dat indien de Heere des
huisgewelke tture de dicf zoude komen,
hy zoude gewaakt bebben , en zoude zyn hnis niet
bebben laaten doorgraaven.
weeten

weet

hadde

tn

Gy dan zyt ool^bereid: Want in welke uure gy bet
en
meend, zal de Zoone des menfcben komen.

niet

1

Korinthen XVI: 13.

; '

Waakt,ftaat in hetgeloove, bond u manlyk^yt fterkJ
i

Zo

deren,

en

laat

maar

Thessalon: V: 6.
ons

laat
i

dan niet flaapen,
ons

waaken

en

gelyk, als de an-

nucbteren zyn.

Petrus V: 8.

Zyt nucbteren [en] waakt: want uwe tegenparty
de Vnivel gaat om als een brieffende Icetiw, zeeken de wien by zoude mogen yerjlinden,
D e

zzz
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K A T.

Tot fchrik van't

quaad.

fVaakt dan tot aller tyd, biddende dat gy moogt waardig geacht worden te ontvlieden alle deze dingen die
gefcbieden zullen; en te ftaan voor den "Loone des menfchen. Lukas XXI: 36.
De

W E R E L D,

der

De fchendery,

Moet

D aar't kat je woond,
Gezuivcrd
6 Huis !

van

de

Rat,

225

aan een zy.

daar word het huis
en

Muis.

menfch'lyk huis der Zielen !
veel, daar gy niet zyt,
o Wakk're Kat van
waakzaamheid,
Dat neften zyn , van't
zondig krielen.
Uitwendig word de haat'lykheid,
In't huis voor't vlees genoeg
gemyd j
Men zorgd voor't waardige en geringej
Op dat noch mot noch rot verbeet,
Het fyne wolle en linden kleed,
Of fchende fpyze , en and're dingcn.
Maar in de wooning van't gemoed,
Daar nefteld veel van't fchaad'lyk goed,
Dat zich by daag wel durft vertoonen,
o

Wat vind m'er

En

huis

huisraad

fpecld,
Dewyl't den huiswaard niet vervceld 5
over

Geruft

en

by't ongediert te woonen.

Maar gy die op het kleinfle ziet,
En op het allergrootfte niet,

Dit

moet

gy

evenwel 00k weeten :

Ziet

fiESCHO U W I N G
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Ziet dat de zonden

Rot, in't hert,

Van uwe fpys zo groot niet werd,
Dat a de keel word afgebeeien.

Waakzaarnheid

o

Woond gy

,

in't huis

die zulks behoed,
van

elks gemoed.

Hoogelied II: iy.

Vdeangd gy-lieden ons de vojfen,
die
den

de kj^ne vojfen,

wyngaarden verdtrven: want
[hebben] jonge druij liens.
r

En word

van

overwind het
i

IVaakt op
IVant

z.egge

o m e i n e n

xii:

onzje wyngaar*

21.

het qnaad niet overwonnen

,

maar

qaaad door hct goed.
korinthen xv: 34.

rechtvaardelykende

en

zondigd niet :*

fommige en hebben de kennijfe Gods
't u tot fchaamte.
Kolossensen 111: y,

Vocdet dan

IkL

met.

6,7,8.

leden die op

de aarde zyn ? [natvelykf] hoererye , onreinighetd, [_ jchandelyke] be■it/eginge, cyuaade begeerlykheid, en degierigheid, welke /s afgodtn-dienft.
uwe

Om welke de toorne Gods komt
der ongehoorzaamheid:
In dewelke oof gy eertyds hebt
gy in

over

de kfnderen

gewandeld

,

doe

deceive leefdet.
Maar

der

WERELD.

125

legt 00^ gy dit alles af, [ namelykj
gramfcbap, toornigbeid, quaadheid, laftermge, w/
Jpreeken ait awen mond.
JMaar

1

nu

Thessalon: V: 2,3,4,5-,6.

j?y weetet z.elve z.eer wel,
Heeren alz.o z.al komen, gelyk <?£»
Want wanneer zy zjillen z.eggen

/«
nacht.
//<?* is vrede9
z.onder gevaar: dan z.al een baajhg verderf baar
overkomen, gelyk de barensnood cene bevruchte \yroUr
we:
] enzjy en sullen 'tgeenjins ontvlieden.
Maar gy , Broeders,
gy en zyt niet in daijlerniffe9
dat a die dag als een dief zoude
bevangen.
A
Gy zyt alle kinderen des lichts en hinderen des
daags : wy en zjyn met des nachts noch der daijler,

,

,

nijje.
*

Zo en laat »ns dan niet flaapen, gelyk^als de an~
dere , maar laat ons waaken en nachteren
zyn.

Openbaaring III: 2,3.

Zyt waakende,
z.onde

:

vonden
en
en

want
voor

en

verfterkt bet overtve dat Jlerven

iien bebbe

awe

God.

werken niet vol ge-

Gedenkt dan hoe gy bet
ontfangen engehoord
bewaard bet, en be beer d a. Indien

hebt,

dan niet
waaket, z,o z.al ik^over a komen als een diefy en
en z.alt niet weeten op wat aare Hoover 1* k.owen
gy

gy
z,al.

p

H

e t

zi6
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Noch flachtand

,

noch krauwel.

Myne fchaapen hooren myne ftemme, en ik kenne deen zy volgen my. En ik geeve haar het eeuwige
leven : en zy en zullen niet verlooren geuxn in der eeuwigheid , en niemant en zal dezelve tut myne hand
rukken. Joannes X: 27,28.
Zelve,

Niet

WERELD.

der

Met wild

maar tam

,

Gelyk

een

izy

lam.

*\[erftrooide langs de fchraale hcide,
Dus

Die

lang beftierd van 's werclds geeft?
eind'ling't vee van zync weide ,

Ten roof laat

van

't verfcheurend

beeft,

U mag een beter ftaat gebeuren,
Vlied van de trouweloosheid af,
Een

trcuwer

herder treed

te veuren

5

Begeeft u onder zynen ftaf.
Hy meent uw wol, noch waardig leven 9
Hy heeft uw vruchten nict van doen?
*t Is maar om u zyn gunft te geeven 5
Om

u

te

voeden

en

te

hoen.

Zyn ftaf zal u allengskens dryven,
Langs berg en dal door't land der tyd,
Tot in een Dal van eind'loos blyven,
Dat dal, der zalige eeuwigheid.
Daar zal nooit gras
Noch koelte

Noch water uit

noch kruid ontbreeken,

of aangenaame Zon
Chriftalle beeken,

,

Ontfpringende uit des lcvens brom
ongedierte u plaagen,

Daar zal geen

P

z

,

Daar
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Daar gaat gy vcilig op en af,
Daar zal geen wrccdaard u bclaagcn,
Noch

iets, dat onvolmaakthcid gaf.

Daar ftaat gy op

In't

daar lcgt gy neder,
grocizaam en wclruikend veld,

Belommerd

van

Rondom

,

den Palm

Cedcr,

en

been is't wel

gefteld.
af, kom af, verdoolde fchaapen,
Van Adams wyd vcrmaarde ftal,
Die zich by't groot gevaar vergaapcn,
Aan fchraalc wcide
het jammerdal.
Daar't flacht-mes daag'lyks werd gefleepen,
u

Kom

,

En d'eene

voor

,

en

d'andcr

na,

Word uit den grooten

hoop gfcgreepen,
Op dat men't bindc en blocdig flaa.
Vlied noch in tyds op't vriend'lyk nooden,
Wyl u de goede herder wenkt,
En't eeuwig Heil word aangebooden,
Op dat zyn liefden u daar brengt,
Terwyl't nu komt tot uwe ooren,
Zo

neemt

Laat zulk
Om

de

een

tot uw

blyde boodlchap

weide

uw

aan,
luft bekooren

eeuwig Hcil

:

te gaan :
o

Schaap

der

Schaap van
Laat Chriftus
o

WERELD.

Adams ftal
u voortaan

en
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weidc,

geleidc.

Psalm XXIII: 1,2.

D
HEERE is myn Herder,
ontbreeken.
e

my en

zalniets

Hy doet my
voerd my

ncder liggen in grazjge weiden
zachtkens nan zeer jiille wateren.
J ei

a 1 as

XL:

j

hy

11.

Hy zal zyne kydde weiden gelyk, ten herder: Hy
zal dc lammerkens in
zyne armen vergaderen, en in
zynen fchoot
leiden.

draagen: de zoogende zal hy zachtkens

Ezechiel XXXIV: 31.

Gy ntt,
gy zyt

o myne

fchaapen, fchaapen myner weidc ,
uwe God, fpreehtde

menfehen: [maarj lichen

Heere HEERE.

Mattheus XXV: 32.
En

hem zullen alle de valueren

vergaderd worhy zal ze van malkanderen fcheiden gelyk,
herder de fchaapen van de bokfen
fcheidet.

den,
de

voor

en

,

Joannes X:

11.

Ik, ben de goede Herder, degoede Herder felt zyn

leven

voor

de fchaapen.

P 3

Dje
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e

B

O

K.

Niet alzo.

Tegen de Herders was myn toortt ontfleehn,

en over de

bokken hebbe ik bezoekinge gedaan: maar de HEER.E
der beirfchaaren zal zyne kudde bezoeken, bet buis Ju~

da, en by zal ze flellen, gelyk bet paard zyner MajeJleit in den jlryd. Zacharias X: 3.
Ver-

W E R E L D.

der
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Verlaat der Bokken aard,
B

Zo zyt gy

lief en waard.

O p dat wy in het groote fcheiden
Van
Niet

d'allerhoogfte oordeel dag,
de Bok ter linker zyde,

met

Geraaken
Zo laat

ons

,

tot

het

wee en

ach !

by de fchaapjes houden,

Die luift'ren

het hemels

na

Lam,

Dat

by ons, in woeflyn en wouden,
Ter rechter fpoor , zo heilzaam quam.

Hoe is het veld
Dat

wyde

en

ryk van bokken!
breede werelds veld !

zo

Elk zie uit haaren trein
Wiens lull

ter

te

rokken,

goede Herder held.

Geen hoorne bokken moeten't weezen 9

Die zich

gezellen by het Lam
fchaapjes worden uitgeleezen,
Ter weide , daar nooit bok en quam.
Lam , 6 heilig Lam des Heercn,

De

6

Dat zelfs den Heer der Hecren zyt,

ftaf ons hert regeeren,
Zo worden wy tot Heil geweid.

Laat

uwen

P 4

Helpt
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Helpt

gy ons van den bok der zonden,
U is de
wyshcid en dc macht,

Op dat
Ecn

ons

herte werd bevonden,

fchaapje

,

En wy aan 't eind

(Wannecr
De heel

uw

dat

uw

gunft verwacht:

van's werelds weide,

,

groote

herders ftaf,

vermengde

De bokkcn

van

trop zal fcheiden,
de fchaapen af,)

Ook onder het

getal der vroomen,
(Voor d'ingang van het zalig land,)
Zo zeer gelukkig , mogen komen,
Aan uw hoogwaardc rechterhand ;
En voorts, gezalfd met uwen
zegen ,
Ter ovcrzaal'ge weide
gaan ,
Daar nooit

Daar \

een

einde word

eeuwig in

zvn

verkreegen,

fleur zal Itaan.

Ezechiel XXXIV: ij-, 16,17,18,19,20,21.

J

k. zal ntyne fchaapen we idea,
fpreekt de Heere H EE RE.
Het verloorene zal
zal ik^

yerbinden

ik_zoekent

,

en

il^ zalzc legeren,

en het

wceh-gedrehet gebrookene zal ti
het kranke zal ik fterken : maar het

wederhrengen ,

vene

en

en

vette

wereld.

der

het jlerke
oordeel.

vette en
met

233

zal ik verdelgen, Ik^ zalze weidm

Want gy, o myne fchaapen, de Heere H EE RE
zeid alzo : Ziet ik z.al rtchten tuffen klein vee en

kletn

rammen en de bokfen.
weinig, dat gy de goede weide af-weidet ? zult gy nocb het overige uwer weiden met uwe
voeten vertreeden ? en zult gy de gezonkene wateren
drinken , en de overgelaatene met uwe voeten vervee

Is V

tufen de

,

u te

modderen ?

, zullen ze afweiden , wat
vertreeden is , en drinken wat met
uwe voeten vermoddert is ?
Daarom zeid de Heere HEERE alzo tot hen:

Myne

fchaapen dan

met uwe voeten

Ziet
en

ik j jn ik zal richten tujjen het vet klein-vee,
tuffen het mager klein-vee.

Om dat gy alle de zwalzfe met de zyde, en met
den fchonder verdrmget , en met uwe hoornen ver-

ftootet

dat

tot

:

gy

dezelve

na

buiten

toe

verjirooid

hebt.
Matthcus XXV: 31,32,33.
En

wanneer

de Zoone des

zyne heerlykheid , en
dan zal hy zitten
En

voor

worden

,

menfehen komen zal in
alle de heilige Engelen met hemy

op den throon zyner heerlykheid.
hem znllen alle de volkeren vergaderd

en

hy zal

ze van

malkanderen fcheiden 9

gelyk de herder de fchaapen van de bokken fcheidet.
En hy zal de fchaapen tot zyner rechter \hand~\
Zetten> maar debokfentot [jzyner] flwker-[hand.~]
p j

het

WERELD.

der

Wild niet zyn
waart

,

Als het Zwyn.

gy

het

maar

alleen,

Dat

flyf van nek, en ras van voetcn,
Voor and're Dieren (ongemeen)

Gewoon zyt in de Drek te vroeten,
En om te went'len in den llyk,

( Hoe fchoon

met water

afgewaflen)

Maar and're zyn u ook gelyk,
Die reed'lyk beter doen zouw pailen!
Die

vroeten

Met Hals

en

En fiiof'len

Met

neus en

ftaad:g heen en weer,
ter grond geboogen,
altyd voor haar neer,

Hoofc

mond, verfland

Die went'len

met

u

om

en oogen.

en

om,

allerleye vuiligheden,
(Zo redenloos, zo bot en dom),
Van aardfe dingen hier beneden.
Zy zyn , met u , te ftyf van nek
Om hooft en oogen op te hefFen ,
Uit vuiles, modder, flyk en drek,
En zuiv're dingen te befeffen.

In

23$"
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Die

dingen , die uit haare deugd
hong'rig en begeerig leven,
(Tot wciding in een eeuw'ge vreugd,)

Het

Her rechte voedfel zouden geeven.
Wech werelds Varkcn, luft der
Met

uw

Dat

gevroet,

uwen

geknor

onaard

van

flyk,
giercn,
wyk,

en
ons

Met zyn natuur

der domine dieren,
Op dat wy wand'len voort en voort,
Als't menfch'lyk leven toe behoord.
Philippenzen III: 17,18,19,20,21.

cej} mede myne navolgers, Broeders, en merkt
die alz.o wandelen, gelyk^ QJ ons tot een

de geene

op

vo or

be eld hebt.

Want veele wandelen

gander s~\ : van dewelke ik u
gez.egd hebbe , en nu ook_ weenende Z.egge,
vyanden des kruifes Chrifti z.yn.

dikmaal
dat

zje

IVclker cindc is het verderf,

welker God is de
tn haare fchande,

buik en [welker] heerlykheid is
dewelke aardje dingen bedenken.
,

Ma ar onzx

wy

wan del is in de
Hemelen, ivaar uit
ook^den Zaligmaaker verwacbten, [namely IQ den

Heere

Vie

Jez.us Chrijlus:
ons

vernederd lichaam veranderen z.al

,

op
dat

WERELD.

der

dat het zelve gelykvormig
hchaame
na de werkjnge
s

worde
,

waar

zynen
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heerlyken

door hy ooiaile

dmgen htm zelven kan onderweryen.

Hebreen X: 26,27,
Want

zo

wy

willens zondigen, na dat wy de fan-

niffe der waarheid ontfangen hebben, £0 en blyft daar
geen flacht-offer meer over voor de zonden.
Aiaar
en

een

hitte des

den.

fehrik^elyke verwachtinge des oordeels,
dat de tegenjfaanders zal verjlw-

vmrs

2

Petrus II: 20,21,22.

Want indien

zy
na dat ze door de kennijfe des
Zahgmaakers Jeztts Chriftas, de be/met tin¬
ge der wereld omvlooden zyn , en in dezelve wederom ingewilffeld zynde [van dezelve~\ overwonnen warden , zo is haar het
laatfle erger geworden
dan het eerfie.
Want het waare haar beter
dat zy den weg der
gerechtigheid met gekend en hadden , dan dat zy
[ dien[] gekent hebbende, [weder~] aj keeren van het
heilige gebod dat haar overgegeeven was.
Alaar haar is over gekomen 't
geene met een waar
fpreekwoord [gezegd word.J De hond is wedergekeerd tot zyn eigen mtbraakfel : en de gewaffne
zeuge tot de wentelwge in het fyk*
,

Heeren en

,

Den

beschouwing
DEN

O

S.

Zonder nadenken.

Zy en dachtcn niet aan zyne hand; aan den dag, doe hy
denwederpartyder verlojie. Pfalm LXXVI1I:42.
Een ojje kend zynen bezitter , en een ezel de kribbe
zynes heeren [maar\ Ifrael en heeft geen kennijfe, myn
volk en vcrjlaat niet. Jeiaias I: 3.

Ze van

Men

W E R E L D.

d e r

Men zie wot

mter,

Als

voor

zich

*39

necr.

D e Os van dienflbaarheid ontflaagcn,
Gaat weiden

,

in het grazig veld,

Heeft zyn

gemak, en goede dagen,
weelig, vet, en welgefteld.
Zyn Tafel werd niet opgenomen,
En in zyn fpyze leid hy neer,
Hy weet van vreeze noch van fchroomen,
Maar zet in welzyn , vlees , en fmeer:
Zo weid het zorgelooze leven,
In't ruime veld van weeld'righeid,
Met overvloed van goed omgeevcn,
En fchuimd het vet van dezen tyd.
Maar ziet op't onbedachte Ende
Word

Den Heer die haar dat Heil aandoed,

dienft , op haar Elende,
Op dat zyn honger werd gevoed.
De Menfch met hooger Geeft gefchaapen,
Als't onverftandig domme Vee,

Loerd

,

tot zyn

s

En moeft zich dan zo niet vergaapcn,
En doen

gelyk het Diertje dee.
Be-

BESCHOUWING
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Befchoud dc brcede weclde
Der

dagen,
voorgeftelde Rykeman,

Wat vruchten hadden die
o

Menfch !

gedraagen?
befpiegeld u daar an.

Spreuken VII:

22.

{J;

ging haar (traks achter na , gelyl^een Os ter
Jlachtinge gaat j en gelyk. cen dwaas tot dc tuchtingc
der boeijcn :
En

KapittelXI: 28.

TVie op zynen rykdom vertrouwd,
maar de
rechtvaardige zullen

die zalvallen :

groencn

En

Kapittel XIV:

als looft

4.

Als yer geenc Ojfen en zyn , zo is dc bribbe rein:
door dc kyacht van den Os is der wkpmften
vceL
maar

Lu
En daar

bleed

met

was een

k a s

XVI: 19.

zeker

ryi^ menfche

,

en was gc»

purper en zeer fyn lynwaat, levende alle

dagen vrolyb

en prachtig.
En Vers 23.

En dc

ryke fiierf ool^,

en

wicrd

begraaven. En
als

V/ E R E L D,

der

als
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hy in de helle zyne oogen oghicf, zyndt in de pyzag hy Abraham van verre
en Lazarus in

ne ,

,

zynen

Jchoot.
Jakosus V:

Wei

aan nu

ellendigheden

ryke

gy

die

j

2

,

over a

1.

weend en huild
komen.

Petrus II:

over uwe

12.

Aiaar deze

5
als onredelyke dieren , die de navolgen , en voortgebragt zjyn om gevangen en
gedood te worden , dewyle zy lajleren het geene zy
niet en verjlaan 5 sullen in haare verdorvenheid ver-

tmre

dorven worden.

Judas

vers 12.

Deze zyn vlekjken in uwe liefde maaltyden, [en]
als zy met u ter maaltyd zyn, weiden zy haar zel-

zander vreeze: zy zyn waterlooze wolken , die
de win den ommegedreven worden: zy zyn als
bo omen in 't afgaan van den herfj} , onvruchtbaar 9
tweemaal verjlorven , [en j ontworteld.

ven

van

Openbaaring XVIII: 14.
En de vrucht der begeerlykheid uwer ziele is van
wech gegaan : en al dat lekjzer , en dat heerlykL,
was is van u wech
gegaan, en gy en zult dat zel-

ti

ve

niet

meer

vmden.

Het
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P A A R D.

Werelds loon.

Hy

en

heeft geenen lujl

aan de Jlerkle

des paards: hy

heeft geen welgevallen a#n de beenen des mans. De
H E E R. E heeft een welgevallen aan die , die hem
vreezen : die op zyne goedeftierenheid huopen.
Pfalm
en

CXLVI1: io,ii.
o

Menfch,

D E R

o

W E R E L D.

Menfch

et trots en weelig

vriend,
diend.

myn

,

Ziet wit gy

11
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Paard, met kracht en moed be

zeten,

Dat in der menfchen

dienft,

zyn

fleur heeft afgefleeten,

Vermagerd, enveroud, nu'tiedereenmishaagd,
Word van deftal en't veld flechts aan den dyk gejaagd.
Gy die de wereld diend, met uwe levens krachten,
Moogt aan uw werkzaam einde ook zulk een loon ver,

wachten;
Want deze Heerfchap, als gy oud en

Dryft

u

kreupel zyt,

uit zynen ftal, na't dal der Eeuwigheid;
wat gy kund vinden,
trouwelooze vrinden.

Daar moogt gy fwerven, en bezien

Dat is het werelds loon, van

Maar wie zyn dienft aan God, den Alderhoogfte doet,

Eeuwig onderhoud, in vollen overvloed»
weinig werks, van tegen't vices te ftryden,
drukketid Juk ont-daan , gants onbekommerd

Heeft
Die zal

Van't

na

weiden,
In groene

beemden, daar geen

meefterlyke hand,

komt haalen , en voor't rad der flooving
fpand,
Maar eeuwig ruften, is hem tot zyn loon befchoore;
Q 2
Dat
Hem op
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Dat deze dienftbaarheid dan ieders hert bekoorc.
Om niet te weezen als een

onverftandig beeft,

Enflaafs, in dienftbaarheid der wcreldlyke geeft.
De menfch'lyke

afkomft mageeneed'lerftaatgebeuren
reed'lykheid, hem toeftaat uit te keuren.
Terwyl zy hem ontmoet van Gods barmhertigheid,
Eer fchandelyk verzuim, hem deer'lyk knaagd en fpy t.

Die door zyn

t

Psalm XXXII: 8,9, i o.
u

onderwyzen,

die gy gaan zult 3
zal op h zyn.

en u

leercn

van

Ik zal raad geeven

,

den weg,
myn ooge

een paard , gelyk. een muil-ezel 1
en beeft , welks'mnil wen breigebit , op dattet tot u niet en ge-

Weeft niet gelyk.
welk^geen verfand
deld

met toom en

naake.
De

godlooze beeft veele fmcrten j ma ay die op den
vertrotiwd, dien zal degoedertierenheid

HEERE

nmringen.
Male

III: 18.

ac hi

Dan zult gy-lieden weaerom

zienfhet onderfcheid]

tujfen den rechtvaardigen en den godloozen: tujfen dien
dte God dtend, en dien die hem niet en diend.
M

En zyn

4ttheijs

XXV:

Heere zeide tot hm

9

21.

Wei,

gy

goede

en

getrou-

der

getrouivc

WERELD.

dienftknecbt,

over

geiveejl 5 over veele zal il\
vreugde wwes He ex en*

2,45"

weinig zyt

n zettcn :

gy getroww
gaat in in de

Lukas XII: 42,43,44.
En de Heere zeide

IVie is dan de getrouu e en

,

voorzicbtige hnis-bezorger, dien de Heere over zyne
dien(lboden zal zetten
om \_haar'] ter recbter tyd
bet befcbeiden deel Jpyze te geeven.
Zalig is de dienfiknecbt, ivelken zyn Heere, als
,

by komt, zal vinden alzo doende.
W'aarlyk ik. zcgge u lieden , dat
zyne

goederen

zetten

by bem

over

alle

zal.

Romeinen VI: 23.
Want de

bezoldinge der zonde is de dood? maar
genade-gifte Gods is bet eewivige leven, doorjeZus Cbrijins onzen Heere.

de

Jakobus III: 3.
Ziet ivy leggen den
paarden toomen in de monden , op dat zy ons zouden geboorzaamen , en wy
leiden [daar mede~\ baar gebeel licbaam om :
y
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E

Z

E

L.

Ten Dienfte.

IJJafchar is een Jlcrk gebeent Ezel , neder liggende
tujjen twee pakken. Doe hy de rujle Zag , dat ze goed
•was, en het land
dat het tujlig was : zo bong hy zynen fchouder ,
om te draagen , en was dtenende under
,

tribuit. Geneiis XLIX: 14, 15.

Geef

WERELD,

der

247

Geef den laft 3 Dien het pajl.

D en
Is

Ezel zeer gering geacht,
draager van de vracht 3

maar een

Doch echter vind

veele Heeren,

men

Die op een ongemeene wys,

Met groot

vermaak, ja elk

om prys,

Haar Ezel dienen ende eeren..
Zo dat

hy lekker drinkt en eet,
koft'lyk lcleed,

En heeft tot dek een

Terwyl

zy

aangedaan met lappen ,

En zelfs de meelzak op

Langs ftraat en weg

,

de nek,

door flyk en drek

Happen.
vlees en bloed,

Hem komen achter na te
o

Arme Ziel

! met

Gy zyt de Man die't zelve doet,
Gy legt de knecht op zachte pluimen,

armelyk en fnoo,
in de Hal op 't ftrooj
Moet alles voor den Ezel ruimen.
Zaagt gy zulk doen voor oogen fchyn,
Her zouw u een befpotting zyn>
En

zelfs,

zo

Vernacht gy

't

Q_ 4

Noch-

248
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Nochtans waar't

by u doen geringe,
Dat zich het deel der
ceuwigheid,
Tot knecht field

Dat zyn

van

het deel der

Tyd,

belachelyke dinge.
Job XXXIX: 8,9.

ie

hecft den woad-ezel vry heenen gez.cnden{
hecft de banden des wilden ezels geloft 'i
Dien ik de wildernijfe tot zyn hms
bejield hebbe,
wie

en

het

en

fchiltige

tot zyne ivoomngen.

'Zacharias IX: 9,

Verheugd u zcer,

gy dochter Zions, juigdgy dock^feruzalems, Ziet u Konwgzala komen, rechtvaardig, en hy is een heiland: arm, en rydende oy
ten en
ezel, en oy een veal en , een jong der ezelter

linnen.

Joannes VIII: 34.
Een

iegelyk^ die de zonde doet

,

is

een

der zonde.

dienjlknecht

Joannes XII: 14,15*.
En

Jezus vond eenen j ongen ezel , en zat daar
gelyk^gefchreven is,
En vreeft niet
gy dochter Zion: ziet, nvP Koning
kymt j amende oy het veulen eener ezelinne.
oy:

"

R

0-

WERELD.

der

249

Romeinen VI: 16.
Weet gy

niet dat wien gy n z.elven (felt tot dienflgekoorz.aambeid , gy di enf knechten zjyt
des geenen dien gy gehoorz»aamd, of de i.onde tot de
dood
of der gehoorzaambeid tot gerechtigheid ?

knechten

tcr

,

En Vers

21.

Wat vrucht dan had
gy
over

gy u nu
is de dood.

doe van die dingen daar
fchaamd \ Want het einde der twelve
Gal

Staat dan in de

a t en

vrybcid

,

V:

1.

met

welks

ons

Chrifhts

gemaakt heeft , ende en word niet wederom
het judder dtenjibaarheid bevangen.
vry

2

met

Petrus II: 19.

Beloovende haar

vryheid

daar

,

zjy zelve dienjlWant van wien
by ookjot een dienj}~

knechten zjyn der verdorventheid.
iemant

overwonnen

is ?

dien

is

0.5

De

*5°

BESCHOUWING
D

e

K

E

Na lafi:

Komt herwaarts

tot

my,

M

E

L.

verlichting.

alle die vermocid

en

belafi

Zyt, en ik zal u rujle geeven: Neemt myn Juk op u, en

leerd van my,

dat ik zachtmsedig ben, en nedrig van
gy zultrujie vinden voor uwe zielen. kVant
mynjuk is zacht^n myn lajl is licht. Matth.XI: 28,29,30.
herten:

en

Fry-

der

WERELD.

Jlagrn.

Vrywillig
draagen,

H et. Kemel-Dier zo groot en fterkj"
Laat zich

Van

zwaare

bedwingen tot het werk,
laften op te laaden,

volgt zachtrnoedig zynen heer

En

Een grooten weg,

berg

op en neer,

Voor fober voedfel tot verzaaden.

Rug van vlees en bloed
Waard gy zo tam, zo mak en goed,
Om pak en zak van -'t kruis te draagen,
Ten dienfte van de ziel en geeft,
Hals

o

Dewyl
Dat

en

gy zyt
lull

was een

haar eigen beefl,
en welbehaagen.

Want in die groote en zwaare
Die

u

zo^wel

te

laft,

draagen paft,

Leit rvke. winft voor uwen

heere,

dingen dezer Tyd
Verkoopt voor't Goud der Eeuwigheid,
Daar wyze Kooplui na begeeren.
Gy zoud toch mede op dezen tocht
Die zyne

goed'ren overbrogt,
behoorlyk voedfel vinden,

Daar gy zyn

Ook

u

Indien

BESCHOUWING

2p,

lndien gy maar na's kernels aard ,
Met recht en flecht te vreden waard,
Tot dat het einde
o

u

zoude ontbinden.

Kriecht der Zielen

Buigd u gelyk
6 Lichaams heer
En vreeft

Gelyk

,

vlees

bloed

en

de kernel doet

j

leerd hem manieren,
zyn kracht en vvildheid niet,
,

de Koopman ziet,
hy betemt die groote Dieren.
Op dat gy met uw zak en pak,
En 't voordeel dat daar achter flak,
(Te flof en langzaam voort gedreeven,
Terwyl het voordeel, dat u riep,
Door al te langen tyd verliep,)
Niet worden moogt, een achterbleeven.
gy van

Hoe

Jez

a i a s

XXX: 6.

^

aare goederen zjillcn zy uoeren
veulens , en haare fchatten
tot

het volk

of

[dat haar]
i

Jidaar

Kor

geen nut en

in t h en

der

op

WBjyclcn^
zal doe.|e.

de bulten

a.

IX: 27.

il^ bedwinge myn lichaam

,
en brenge het
dat ik^niet eenigzms , daar il>
anderegepredikt hebbc0 zelve verworpeljh^en werde.

tot

dienjlbaarheid ,

op

G

a-

WERELD.

der

Galaten VI:

Vraagd mal banders I aft en
Wet

: en

2f 3

2.

vcrvtild alzo de

Chriftas.

van

E

phez e n

IV:

22.

[Teweeten] dat gy zoudet afteggen, aangaande de
wandelinge, den ouden menfche , dieverdorven word door de
begeerlykjpeden de? verleidinge.
voorige

Hebreen XII: i,2.

Daarom dan ookalzo wy zo
groot een

ivolkc
gctuigen random ons hebben liggende , Iaat ons
afteggen alle I aft , en de zonde die [_ons] lichtelyk^
omnngd , en laat ons met lydzaamheid loopen de
loopbaane , die ons voorgeflelt is :
Ziende op den Overft en leidsman en voleinder des
geloofs'Jezus idewelke voor de vreagd die hem voorgefteld was, het kgaife heeft verdraagen ende fchande
veracht , en is gezeten aan de rechter
[hand] des
der

throons Gods.

En
Zo iaai

ons

Kapittel XIII: 13,14.

dan

tot

hem

plaatfe,

uitgaan buiten de lege?-

zyne fmaatheid draagende.
Want wy en hebben hisr geen bljvende (lad,

wy

tnaar

zoeken de toekomende.
1

Want dit is de

bewaaren

:

en

Joannes V: 3.

liefde Gods 9 dat

wy zyne

geboden

zyne geboden en zyn met zwaar.
Het

DER

De rechte

WERELD.

2jrj*

Jacht, fVord minft bedacht.

J k weet een Hert,

koft gy dat vangen 5
Gy die de Jacht zo hert'lyk mind,

En maakt d'onnooz'le Dieren

Op dat
Ik

luft zyn
Hert dat zich

uw

weet een

En in het groote

(Wiens

bange,
weide vind.

naam men u

te

velde,

wilde woud,
wel kan vermelden)

Geduurig heen en weer onthoud.
Mogt uwen iver dat behaalen,
Een gulden halsband en een fleen.
Die geen Monarch u koft betaalcn,
(Hoe groot, hoe Ryk , hoe ongemeen)
Zoud gy tot een vergelding vinden,
Die naamt gy in bewaaring of,
En't beeffc zoud gy ter leiding binden,
En brengen in een vreedzaam hof.
Heeft uw' opmerking hier toe ooren,
Op dat het u geweezen werd,
De gunft die zal't u laaten hooren,
Want ziet, het is uw eigen Hert.
Dat weid op bergen en in dalen 5

Dat

156

beschouwing

Dat dwaald dc boflen in
Dat

uit,

cn

graaii: , cn cet, als zonder paalen,
ydelheid als gras cn kruid,

De

Dat drinkt* uit veelderleic beeken

Der weelde

(Die

van

vleefelyke zin,

en

bet hoog dcs werelds leekcn)

Het Ziels verderf als

water

Zo gy het niet komt op te
En zo te maken moe en
Door

,

in.

fpooren,
mat,

Jacht der

vreeze voor Gods tooren,
hand het grype en vat,
Zo kan't een ander licht,
eerlangc

Dat

uwe

Met

jacht van zynen fellen hond
Belaagen , jaagen ende vangen,
Zo valt het in de wreedfte mond.
o

Menfch !

Om doch

breng

uw

man en

wilde Hert

paard
te

te gangc,

vange.

y

Mattheus XV: 8.

D it volk. genaakt my methaaren monde,
my met
van

my*

de lippen

>

maar

eneerd

haar herte hond hem

vcrrc

W E R E L D.

d e r

25*7

Philippenzen III: 12,13,14.
Niet dat if het air cede gefreegen hebbe ,
de volmaaf ben : maar ifjaage daar na,

oofgrypen mogte,
ben.

of airesof tf bet
daar toe if van Chriflas fezjss oof

gegreepen

Brosders

pen

if en achte niet dat ifz.elve het gegree-

ding [_doe if, ] vergeetende het geene dat
ftrekfcnde my tot het geene dat vooren
jaage if na het wit tot den prys der roepinge

Maar

achter is
is,

5

hebbe.

Gods

,

een

en

,

die

van

boven is in Chrtfas fez.tts.

Hebreen III: 10,11,12.

Daarom

was

if vertoornt

fpraft Altyd dwaalen
hebben

dat gefachte ,
het herte 3 en zjy

over

z.y met

en
en

gekent.
Zo hebbe ik dan gefwooren in mynen toorne 5 Indien zjy m myne rttfie zjtllen ingaan.
Ziet toe, brooders dat met deeniger tyd in iem ant
van n en
zjy .een boos en ongeloovig herte, om aj te
myne

wegen met

j

wyken

van

den levsnden God.

beschouwing

2j-8

het

wild
ISiet

tc

ged1er1.

betrouwen.

//y leit laagen in ten verborgene

plaatfe

,

gelyk

een

h»l\ hy leit laagen am den ellendigen te
rooven j hy rooft den ellendigen , als hy hem trekt tn
zyn net. Pfalm X: 9.
^
Leeuw

m

zyn

WERELD.

der

V Gezveld der Zonden,

Moet zyn

gebonden.

H et wilde Dier van't vreemde land,
Vereifl:

Indien't

een

fterken

omtrent

Op dat

men

yz'ren band

de menfch zal

zich

,

woonen

,

voor groot gevaar,

Door wel bedachtzaamheid bewaar ,

En

van

de klaauw

en tant

verfchoone.

Zo doe de Geeft met vlees en
Dat Dier daar

bloed,

hy by woonen moet,

Gebooren uit het land der zonden.
En zie wel

tyd tot tyd,
Of zyne ketting ook verilyt,
Daar hem't gemoed aan heeft gebonden.,
Op dat zyn macht niet los en breek,
En hy zich aan zyn Meeiler wreek,
Zet op zyn

toe van

makheid geen betrouwen 9

Den wilden aard
En breekt

die fteekt'er in,

uit zyn gekrulden zin,

anders zwaar berouwen.
lange eift by dan den dwang ?

Het mogt u

Hoe

R

z

Niet

i6o

BESCHOUWING

Niet minder als zyn

leven langj
lull niet laaten vveiden,
koftelyke Ziel,

Cy moogt

zyn

Indien gy
Niet gaaren
In wee, en

in ellenden viel,

ach !

en

droevig lyden.

Dat dan het edele verfhand
Het wilde vlees houw'

den band.

aan

Job XXXiX:

i, 2.

z ult gy voor den ouden Leeuw roofjaagen ? ofde

graaghetd der jonge Lee awen vervnllen i
Als zy ncderbukfcn in de holen
[ en~] in den
kuil z.itten ter loeringe <
,

,

Psalm XVII:

en

12.

Hy is gelyk^als ecn leeuw 5 die begeerd tercoven,
als een jonge leeuw, ZLtttende in verb or
gene plaat-

fen.

Psalm CIV:
De jonge

haare

Jpjz.e

lecuw en, briejftnde
God le z.oeken.

van

Hoze

Dies werd'

a

om

eenenroof,

enom

.

XIII: 7,8.

ik_ hen als

luipaurd loerde ik^op den

21.

een

felle leeuw

:

als

een

weg.

A

WERELD.

der

161

Ilgontmoeteze als een beer die van jongen beroofe
is, en fcheurde bet Jlot baares herten: en ik verjlond
ze aldaar als een oude leeaw, bet wild
gedierte des
velds

verfcbeurde

ze.

Romeinen VIII: 12,13.
Zo

vleefe

dan^broeders,

wyzyn fchuldenaars, niet

Want indien gy na

den vleefe lecft

indien gy door den
licbaams doodet j'zo zult
gy
ven:

maar

En
En word
overwint

den

den vleefe te leeven..

om na

zo zult gy fierGeefl de werkingen des

leeven.

Kapittel XII:

21.

bet quaad niet overwonnen
qaaad door bet goed.

van

bet

1

Petrus V:

Zyt nucbteren \jn~\ u>aakt,

,

maar

8,9.

want uwe

tegenpartye

de Dmvcl gaat om als een
bnefende leenw,
de wien by zoade
r/iogcn verflinden.

zoeken-g

Den welken wederjlaat,
traft zynde in bet geloove:
wcetende dat bet zelve lyden aan uw
broederfchap ,
dat in de wereld is,
volbragt u'ord.

a<5i

BESCHOUWING
D

e

WOLF.

't Verderf is

naby.

Haare Vorjlen zyn in 'z midden van haar als xvolven
die eenen roof rooven, am bloed te vergieten , [enl om
zielen te verderven: op dat ze gierigheid zoiide pleegen, Ezechiel XXII: 27$

Scbroom

der

Schroom

WERELD.

en vrceze

,

Moet 'er

263

weeze.

D e loozeWolf,

die't Schaapje jaagd,
daag'lyks tot zyn fpys belaagd,
Op dat hy vange ende eete,
Die heeft zyn fnoode neft niet verd,
Maar in de fchuilplaats van het hert,
Daar is hy als een ingezete.
Daar brengd hy jonge wolven voort,
Ook afgericht op bloed en moord ,
Dies gaat niet uit, alleenig weiden,
o
Schaapje van't belaagd gemoed,
Dat zucht en wenft na't eeuwig goed,
Maar blyft u Herder op zyn zyde.
Tot dat gy door zyn goede hand,
Geleid bend in een zeker land,
En

Daar nooit geen

wolf en word gevonden 5

Gelyk als hier zo fchroom'lyk doet,
In't wilde woud van vlees en bloed,
Die fchuilplaats van den wolf der zonden.
Deez landftreek blyve u dan verdacht,
Op dat gy u

voor't booze wacht.
r 4

Gene-

264

BESCHOUWING
Genesis VI: s-

En

de HEE RE z<i", dat de boosheid des menfcben menigvuldig was op der aarde , en al bet gedichtfel der gcdachten zyncs herten t alien dage al-

leenlj/k^boos

tvas.

En

Kapittcl XLIX:

27.

Beijamin zal \jils ] een wolf verfchenrcn • des
by rooj eeten 5 en des avonds zal by buit

morgens zal
uit decI en„

J

ER em 1 a s

V

:

6.

Daarom hecft ze een Leenw uit den woude
verjlagen , ten bVolj der wilderniftn zal zje verwoejlen}
een

Luipaard waafo

deceive migaat zal
re

overtreedwgen

keeringen

zjn

tegen

baare Jleden

verjehettrt

,

al wie uit

w or den : want

vermenigvuldigt
macbttg veel geworden.
zyn

Mattheus VII:

,

baa¬

baare af-

15-.

Jtdaar u>acht

in

[V] van devalfe Propbeetcn5 dcwelke
fchaaps klecderen tot u bom en maar van binneu
,

zyn ze

grypende wolven.
En

Zitt

5

ik^zende

u

Kapittel X: 16.
als fchaagen in

bet midden der
wo I-

26y

derWERELD.
wolven

Zyt dan voorzichtig gel) k de

:

flangen

en

5

oprecht gclyk^dc driven.
Markus VII: 20,21,22,23.
En

by zeide

,

Hct geene uitgaat

uit den menfcbe,

ontreinigd den mcnfche.
Want

van

rjen,

hmnen

bet herte der

uit

cynaade gedacbten
doodjlagen,

men voort

,

,

menfchen bpoverfpelen , hocre-

Dieverytn^ gierigheden , boosheden, bedrog, 0#tuchtigheid, booze ooge 5 lafterwge, hovaardye, <?«-

verjland.
udlle deze booze

dingen kpmen voort

van

binnen ,

ontreinigen den menfcbe.
Joannes X:

11, 12.

Ikfben de gocde Herder : de goede Herder flelt
leven voor de fcbaapen.
Adaar de Huurhn-s
072
000# Herder en is,

zyn

,

w/0#

dk

fcbaapen nut

eigen en zyn

,

kpmen 0» verlaat de fcbaapen , 0?/
wolf grypt ze 5
verjlrooid de jcbaapen.
,

R 5"

0/0# wolf
;

022

De

2.66
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D

e

Het

Maar

A

A

lykt'er

P.

na.

deze, ah onredelyke dieren, die denatuure vol-

gen , en voort gebragt zyn om gevangen en gedood te
warden , dewyle zy lajieren het geene zy niet en ver-

Jiaan

,

den.

2

zullcn in haare verdorvcnheid verdorven
Petrus II:

war¬

12.

Schyn

d e r

WERELD.

Schyn fcheelt

'van zyn.

H et hceft een menfchelyke fwicr,
Maar evenwel

,

het is

een

Dier,

Hoe gaauw en arg in zyn bearyven,
Hoe fchrander door de fterrcn geefl:,
Die 't leven is in ieder beeft,
't Zal in't

getal der Dieren blyven :

Veel menfchen gaan in menfchen
Die in der daad maar dieren zyn,

fchyn

Dewyl zy met haar gantfe leven
Bezorgen't weezen dezer tyd,
In onbedachte Dierlykheid,
En niet tot d'oorfprong zyn verheven.
Doch 't zyn gcen dieren in't geheels
Van wegen het onfterflyk deel,
Dat tot wat hoogers is gefchapen,
Maar zy bedryven apery ,
In't weezen dat vergank'lyk zy,
En fpeelen't vrucht'loos fpel der Aapen.
Maar als't dan na het einde fpoed,
Ontwaakt dat vonkje van't gemoed,

*68
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Daar rechte dieren niet
Dan is de Gceft

Ter

,

van

wecten,

dc guide tyd,

menfchelykhdid

En word

van

,

elendigkwyt,

na-berouw gebeeten.

6 Menfch al
zyt gy arg en

Gy dorft
Met al

u

maar op een

wcrelds doen

Want alles
Als in de

war

niet

fnoo,

leedig ftroo.
en

laate,

hooger

gaat,

dicrelyke

graar ,
Dat komt de Ziele niet te
baate.
't Is jammer dat zo
eed'len

(tof,
waardigen kom of,
Gelyk daar is het menfch'lyk leven,
Misbruikt word , en
gelyk gefteld,
De domme dieren
op het veld,
Daar't tot zyn God zouw
zyn verheven,
Van zulk

o

een

Menfch !

zo
gy een menfch wild zyn,
Zo laat het niet
by menfchen

Maar weed:

Dat zich

fchyn,

een
u

deeg'lyk menfch van binnen,

oogmerk deeds verheft,

In't gcen uw
eeuvvig heil
Dan zult
gy zyn, voor fchyn

betreft,
gewinnen.
Rome

i

WERELD.

der

169

Romeinen II: 19, 20.

JF» gy betrouwd u zelven te zyn een leidsman der

duifierntjfe zyn:
[V»] een leermeejfei¬
der onweetende, hebbendc de gedaante der k^nnijfe en
een hcbt der geene die in
Een onderrichter der cnwyze,

bltnde,

waarbeid

der

T1

2

de

in

wet.

m o t 11 f. u s

III: 1,2,3,4

dit, dat inde laatfte dagen ontjlaan zultyden.
de menfchen zullen zyn liefhebbers van baar

En weet

len

zwaare

Want

zelven, geldgierig
raars

,

,

den oadcren

laatdnnkjge, bovaardig, lafteongeboorzaam 5 ondankbaar,

onhcilig ,

onvtrzoenlyl,achterklajipersj onmaatig, wreed, zander liefde tot degoede ,
Zander

natmrlyke liefde

,

E'er r a der s, roekeloos , opgeblazcti, nicer liefheb¬
bers der welluflen dan liefhebbers Gods:
Uebbende een gedaante van Godzaligheid , maar
die de kracbt der zjlve verloocbent bebbcn. Hebtoak^
eenen

afkecr

van

deze.

Judas vers 10,11.
Afaar
zy:

, weeten,
Wee baar,

en

weeten, dtaf lafteren
natmrlyke, d/.r ^ onredelyks diein 'f £,<?/w verderven zy baar.

deze, 'f

en'f ££<:«<? £7

door de

gejlert,

^.y *.)'«
weg Kains ingegaan,
verleidinge des loons Balaams zyn zy heenen

en zyn door de tcgenfpreebtnge Kore

vergaan.
De

BESCHOUWING
De

HONINGBY.
Na den aard is.

Eet
Zeem

hotting, myn Zoone,

is

zoet voor

want by is goed; en honinguwgehemelte. Zodanig is de kennijfe

der wysheidvoor uwe ziele : als
gy ze vind, Zo zalder
belooninge weezen ; en uwe verwachtinge en Zal niet
afgefneden worden. Spreuken XXIV: 13, 14.

Die

der

WE R ELD.

Die91 goede

mind, Het goede wind.

veele blommen,
Nochtans zal by met geene dracht,
Van gift, of and're onaard kommen,
Maar was en honing is zyn vracht.
vliegd dc By

op

Zo hoorden ook des menfchen zinnen
In haaren uitvlucht van't
't

Fenyn

te

laaten

aan

gemoed ,
de fpinnen,

En haalen niet als hemels zoet;

hert vol honing,
geluk niet mis,
Zo vond hy by de hoogfte wooning
Een land
daar 't eeuwig Zomer is.
Daar zouw hy zich zo fchoon vermeiden,
En vliegen veilig in en uit,
En op de Paradys-bloem weiden,
Daar wierd zyn weelde nooit geftuit.
o Menfch tot hooger eind gefchapen,
Als dat gy't doodelyk fenyn,
Van's wereids ydelheid zoud raapen,
Uit bloemen van een fchoone fchyn,

Vergaarende

een

Zo deelden hem't

,

BESCHOU WING
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Verlaat den

quaaden aard der fpinnen,

En word

een

eed'le

Om's herten korf vol

Dat

u

een

Honing-by,
zoets te

winnen

eeuwig voedfel zy.

,

.

kronyken xxviii: 9.

i

de HEERE doorzoekt alle herten

ant

,

en

hy verflaat al het gedichtfel der gedachten ; indien
gy hem zoekt,
wdi.cn gy hem

hy zal van
verlaat

5

u

gevonden worden: maar

hy zal

eenwigheid

ft tot m

verjlootcn.
psalm xix: 10,11,12.
De

vreezc

des HEE R E N is rein

,

beflaande

eeiiwigheid: de rechten des H EEREN zyn
waarheid dzaamen zyn ze rechtvaardig.
Zy zyn begeerlyker dan goad, ja dan veelfyngond 3
en zoctcr dan homage en honing-zeem.
tot

in

,

Ook^ word h hnecht door dtzelve klwrlyl^
3 in't houden vandien is grooten loon.

vcr-

maand

psalm lxxxi: 17.

Th^zoude

rotsjieenen.

u

verzadigd htbben

met

honing nit de

psalm cv: 4.

Vraagd no, den HEERE,
mngezuhtc gcdunnglyk*

en zyne Jlerklc :

zoekt

zyne

psalm

WERELD.

der

2 7$

Psalm CXIX: 103.
Hoe z.oet zyn mve
rnter

clan

bontng
S

redcnen myn gehemelte geweefi!

myntn

monde.
XVI: 24.

pre uk en

honing raatey
het gebeente.

Liefiyhe redenen zyn eene
de zjiele, en medecyne voor

z.oetvoor

Hoogilied II: 3.

Zls
z.0

I a ft

in

aypel-boom onder de boomen des wouds ,

een

is myn

Litffte onder de

zjyne

vmcht is

[chaduwe

myn

,

z.oonen:

en zitter

lk^hebbe grooten

[onder:']

en zjyne

gehemelte z.octe.
En

Kapittel V: 16.

Zyn gehemslte is enkele z.oetigheid, en al wat aan
hem is, is gants begeerlyft : Zalk. een is myn Lief'
fie , ja z.ul^ een is myn vriend, gy dochters van jfcruzalem.

J

ei a i a s

LV: 6,7.

Zoekt den H E E R E terwyle hy te vinden is s
roept hem aan tcrivyle dat hy naby is.
De godlooze verlaaten zjynen weg

rechtige

man zjyne

gedachten:

den H E E R. E, z.o z.al
tot onun

God,

want

hy hem

en

, £n de ongehy bekeere zich tot

zjyner

omfermen:

en

hy vergeeft menigvulddyk?
S

Da

a74
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De

SPINNEKOP.
Dc ftrik kit verholcn.

Alzo Zyn

de paden aller die God

verwachtinge des huichelaars zal
ken zytie
ecu

huh

vergeeten : en de

vergaan.

Van den wel-

hoope walgen zal: en zyn vertrouwcn Zal zyn
der fpinnekoppe. Job VIII : i3> HAl

WERELD.

der

Al fchynd'er met:

T)aarfchuilt verdriet.

D e Spinnekop dat leelyk beeft,
Zo

liftig door d'Aftrale geell: ,
ordent'lyk in zyn fpinnen,
En onvermoeijelyk op de wacht,
De gantfe tyd , by dag en nacht,
Om naarftig zyne koft te winnen:
Zyn looze val is niet van hout,
Of and're grove ftof geboud,

Is heel

Die bloot flond

voor

bedachte oogen,

fyn 5
Dat zelfs fchynd open lucht te zyn,
Zo word de fnelle vlieg bedrogen:
De gantfe wercld is een net,
Zo fyn en konftig uit gezet,
Maar't is

weefzel, klaar

en

en weelden,
eel, zo dun, zo net en klaar,

Met zyn
Zo

een

behaag'lykheid

Als of'er gants geen

net en waar,

vrolyk dat het leven fpeelien.
Maar evenwel, men word verraft,
En eer men't denkt zo zit men valt

Hoe

De

vyand komt met ruwe pooten,
S

z

j

Gelyk

B E S C H O U W I N G

Z]6

Gclyk ecn hongerige gaft,
Die ftccds op zyne buiten part,
Na zyn gevang'ne toe gefchooten :
Dan vveerd men zich met hand en
En is

Men

bcangftigd

wouw

het

voet

7

van gemoet,

warnet

graag

ontwringen.

Men heeft dc

goede raad veracht,
wysheid maar gelacht,
Gm vrolyk in de
bogt te fpringen.
Maar wie dit klaar voor
oogcn (laat,
Die zie, hoe't met het
vliegje gaat,
Dat hy de
vrye uitvlucht fchroome,
En houw zich zelven binnen
paal,
Op dat zyn hcrte nict en dwaal,
Ora in het looze net tc
kornen,
En

met

de

Want fchoon al ziet
gy geen gcvaar,
Het herten-leed komt achter naar.

Job XVIII: 8,9,10.
zyne voeten zal hy in 'f net geworpen
zal in het werrc-garen wandelen.
De Jink^zal ['hem j
by deverffene vatten: deftruil\~
roover zal hem
ovenveldigen.
ant met

worden,

Zyn
vallc op

en

tonw

is in de aarde verb orgen ;

en zyne

het pad.

S

preu-

der

Sp

WERELD.

re uk en
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V: 22,23.

godloozen zjillen zyne ongerechtigheden vangen \ en wet de banden zyner zonden zal hy vaft gehouden worden.
Hy zal fterven , om dat hy zonder tucht gewecfl
Den

is

y
en in de
dwaalen.

grootheid
En

zjyncr

dwaashtid zal hy ver-

Kapittel XIV: 27.

De vreeze des H EE R EN is een

levens

,

om

af te wyken

van

fpring-ader des

de Jlrik^en des doods.

Lukas XXI: 34,37.
En wacht

u

zelven

,

dat

uwe

herten niet t'eeni-

tyd befwaart en worden met brajferye 5 en dronkenfchag y en zorgvuldigheden dez.es levens 5 en dat
dien dag niet onvoorzjens [over~\ en kome.
Want gelyk„ een Jlrik^ z.al hy kowen over alle de
geene die oj> den gantfen aardbodem gezeten zyn.

ger
n

1

Thessalon: v:

2.

Want gy weetet zelve zeer wtl, d.at
Heeren alzo zal kowen geljk^een dief in

S 3

de dag des
der nacht.

De

ajS

BESCHOUWING
De

RAT

en

MUIS.

En xvacht u zelven, dat uwe herten niet te eeniger
tyd
befwaard en n'orden met brajjery.e, en dronkenfchap, en
Zor^vuldigloedendezer levent,en dat u dien dag met onvourztens [over] en home. Want
gclyk eenjlrik za! hy komenover alle de gcene die
op den gantfen aardbodem geZeten zyn. Lukas XXI: 34,3
Vw-

WERELD.

der

Voorzichtigheid, Bier is *t

D en

deur, die

u

279

tyd.

begroet,
gebraaden,
Op dat u eet-lufl wierd gevoed,
Schynd vry en vrank cn zonder fchaade :
Maar wifl gy't dreigende gevaar,
Gy ging'er met om beene fpeelen,
Allengskens nadcr , hier en daar,
Orn eind'ling van den roof te deelen.
Maar vluchtig, was uw befte Iceur,
Met

open

zoeten

reuk van't

u

vers

En ver van daar uw beflc hocde$
De fnelheid zouw zich van die Deur,
Als van het gaapend dood-graf fpoeden.
't

Bedrog

,

met een

beloerend

oog,

Zit vafl voor uw gezicht verfchoolen,
En Ifeekr zyn vinger naar om hoog,

Op hoop

van uw

Komt gy te na

elendig doolen.
, daar vait een flag,

Die u , al t'onverwacht doet beeven;
Te laat bedacht, baard wee en ach,

vrye leven.
Menfch ! die dit geflel beziet,
En zelfs befchikt, met uwe handen,
Leerd gy uit dezen fpiegel niet,
Om u te houden buiten banden !
Is dezer werelds jammerdal,
Met geur van welluff uitgeffreeken ,
Niet een verradelyke val,
S 4,

Gevangen is het
o

Daar

iSo
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Daar zich zo veelen aan verkeckcn ?
Wat brengd den nederval der
dood3
Het leven dat zich liet verleiden ,
Niet onverziens in
angilen nood,

Wyl't zyn

gevaar niet zocht te myden!
Die zich dan noch in vryheid
vind,
Schuw zulke quae gevaarlykheden,
Daav lull cen weinig lokaas wind,
Eer hem de vlucht werd
afgefnecden.

Vryheid van een ruim gemoed
vernoegd met minder eeten.
Op dat uw aangenaame zoet,

o

3\dcn zy

Oneindig

van ons

,

werd bezeten.

i

Spreuken- XI: 6.

D

e

gerechtigheid der vroomen zal ze redden :
wordengevangen in \ha*re\ vcr-

detroawlooze
keerdheid.
waar

i

Want

Thessalon: V: 3.

zy ztdlen zeggen , Het is zrede:
z»nd;r gevaar: dan zal cen
baajitg verderf haar
overkonhn , gehk^ de baarens-nood eene bevruchte
\yrouwc\: en zy en zullen }t getnfws ontvliedcn.
wanneer

en

1

Timotheus VI: 6,7,8,9,10.

Dcch de

CodzcJigheid is

een groot gewin met ver-

genoeginge.
Want

der

is
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If E L D.

bebben niets in de wereld gebragt

Want wy en

bet

w E

ogenbaar 5 dat

oolg niet

uy

en

,

konnen let daar

draagcn.

uit

Maar als wy

voedfcl en dck^fel
len daar mede vergenoegt zjyn.
Docb die

ryl^ willen worden

\_in~] den (Irik^,
Jchadelyke begeerlykheden
binge

en

,

bebben 5
vail en in

ivy

zjd-

verz.oe~

[_ in ] veele dwaazje en
weike de menjcben, do en

en
,

verz.inken in verderf en ondergang,
Want de geldgiengheid is een wortel van alle quaad„
tot weike
jommige lafl bebbende zjyn afgedivaald van
bet geloove , en bebben haar z.elven met veele Jmerten

doorfteeken.
JA

K o bus

1: 13,14,1$.

Niemant als by verz.ocbt word , en zegge ,
worde van God verzocht : Want God en kan niet
verz.ocht worden met bet quaade, en by zj&lve en ver-

xjoeki

niemant.

Maar

tegelykL word vemocbt als <hy van zyne

een

eigene begeerlykbeid afgetrokken en
Daar

na

baard z.ond,e
de dood.

\

verlokt word.

begeerlykhetd ontfangen bebbende 9
en de wade voleindigd zynde, baard,

de

s f

H

et

282
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Het

GEVOGELTE.
Tot

zynder tyd.

Och dat my

iemant vlettgelen, als eener duive, ga¬
vltegen ,~ waar ik blyven mogte.
Ziet, ik zoude verre u/eg fw erven: ik Zoude vernachten in de
woejlyne, Sela. Pfalm LV: 7,8.
ve

! Ik zoude heene

Het

der

WERELD.

Het grove

vlees en bloed,
Weerhond het vhg gemoed.

G epluimde Diertjes, fnel van vlucht,
Die op uw

uitgebreide veeren,
ftryken door de dunne lucht,
En't lichaam vaardig kund regeeren;
Gy wint het ons in vlugheid of 5
Wy, die als wormen , in onwaarde,
Zo machteloos, 20 loom en grof,
Staag moeten fteunen op der aarde:
Gaat

Maar wacht>

daar komt noch wel

cen

Dat zy, die't hert van d'aarde heffen
Uw lichtc gang, hoe gaauw gy zyt,
In fnelheid zullen overtreffen.
Wanneer den
Het huis

van

vrygelaaten geeft,

vlees

en

bloed ontheven

gevank'lyk is geweeft,
zaal'ge vryheid fweeven.
o
Eeuwigheid ! o ruime lucht!
Hoe ryk'lyk , en hoe ongemeeten,
Beloofd gy ons de vrye vlucht,

Daar zy
Gaat in dc

,

ty

284
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A1 zyn wy nu zo laag gezcten.
A1 moet men nu op aarde
gaan,
Zo wy de hemel-lucht beminnen,
Zo waflen

Om

onze

vogelvlucht

vleug'len

te

aan,

overwinnen,

PSALM XXV: 1,2.
ot

0

Myn God

HE E R E,
,

bcf ik^myne. ziele op:

op u vertronw

en

laatmy niet be-

fcbaamt warden.
Psalm LXVIII: 14.
Al laagt gy lieden tujfen twee
rygen van fteenen,
\_Zo zult gy docb worden als~\ vleugelen eencr dmve^

overddy

met

gegravenen

ztlver 5

en

welker vederen zyn met nit-

geluwcn goudc.
Psalm CIII: f.

Die

jeugd

uwen

mond

vermeawt

als

verzadigd
eenes

met

bet goede: Uwe

A rends.

Psalm CXXIV: 7.

Onze Ziele is ontkpmen als
der vogel-vangers, de (ink is

ontkomcn.

een

vogel nit den (Irik

gebrooken

,

en wy zyn

Spreu-

WERELD,

der

Spreuk

en

Redd(t
als een

als

e n

285

VI: $.

Rhee uit de hand

[des jaagers
vogel uit de hand des vogel-vangers.
u

ecn

J Et

a 1 a s

XL:

30,31.

jonge zullen moede en mat warden,
gelingen sullengewijjelyk^vallen.
De

en dejon'

verwachten, zullen de
fallen opvaaren met vleugc

Maar die den H EE HE

kracht
len

,

vernieuwen, zy

gelyk_de arenden

moede wor den
worden.

9

zy

: zy

sullen

zullen loopen

wan del en

,

en

en met

,

niet mat

Klaaglied: III: 40,41,42.
Laat

ken,

en

Laat

ons onze

laat

ons

ons onze

wegen

onderzoeken

wederkeeren

tot

herten opbeffen,

,

en

doorzoe-

den H EE RE.

mitsgaden de han-

God m den Hemel, [zeggendey]
Wy hebben overtreeden, en wy zyn wederfpannig

den,

tot

gewccft, [daao ni]

en

hebt gy niet gejpaard.

De

B E S C H O U W I N G
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De

HEN.

Niet vruchteloos.

die de Prophteten doodet,
, hoe menigmaal
hehbe ik uwe
vergaderen, gcly~
herwyseen henne haare kiekens onder de vleugelen\vergaJerd~\, engy-lieden en hebtniet gewildl LukasXIII:
Jeruzalem, Jeruzalem,

en

gy

fieenigt die tot

vers

u gezonden zyn
kinder en willen by een

34.

'tOnt-

der

WERELD.
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/

V

Ontfangen > Moet 00k langen.

I let Hocntje

neemt en geefr,

haar worddekoftver-

fchooten,
En

haar vruchtbaarheid word we£r de koft
genoo-

van

ten:

Waar blyft de menfch, zo lang gehuisvcft en
gevoed,
Met daagHyks onderhoud, van veelerhande

goed ?

Hy fchart,

en eet, en

drinkt,

en weet maar van

ver-

teeren,

En geeft geenvruchten, op den tafel van zyn heere.
De vcuchten die

hy geeft ontfangd zyn meefter niet;
Hy brengt ze buitens huis, in't neft dat Wereld hiet.
Maaktveelgekaakel, fpeelddebaas, enbytdegoede,
Die nut en dankbaar zyn, voor's heeren werfen voede.
En zo

men

noch

een

form van vruchts gelyken vind,

Zo is het fchoone fchyn, een leege dop vol wind.
Onvruchtbaar menfchen-kind ; daar zyn dan,
groote

reden,

Omzovan ftondenaan in betcr Hand te treeden,
Eer dat de hand des doods zich tegens u bereid',

En'tfcherpe fneimes

u

des levenskqel affnyd.

Wat hebt gy voedfel in uw vrucht'looshefti verflonden!

Ey daag d'uitweiding,
In tyd ter

en by nacht het nefi: gevonden,
beet'ring, door uw's Heeren lang geduld,

Wiens goedertiereuheid, uw maat heeft opgevuld.
Her-

BESCHOUWING

a88
Hcrftcld

u

noch,

Zo word gy

0111 voorts ecu

lief en waard,

en

gocde vrucht te geeven,

zult in weelde leven.

Psalm XCII: 14,15",

16.

Dzalie in bet Huis des H EE R EN geplant zjyn,
dten

gcgeeven

warden

te 'groeijen in de

voorbovcn

Gods.
In den gryz.en

onz.cs

ouderdom sullen zy noch vruchten
zullen vet en groene zyn,
Om te vtrhondigcn, dat de HE ERE recbt is:
Hy is myn rotsjieen , en in hem en is geen onrecbt.

draagen:

zy

Jezaias LV: 7.
De

godlooze verlaate zynen %veg, en de ongerechman zyne gedachtcn : en by bekeere z.icb tot den
H E E R E, zo zal by hem zyner ontfermen: en tot
onz.cn God , want
by vergeeft menigvnldiglyk,
tige

Ezechiel XVII: 23.

Op den berg der boogte Ifraels zal ik^hem plant en',
by zal tal^cn voortbrengen , en vrucht draagen,
en by zal tot eenen beer
ly ken Ceder w or den , dat onder hem wobnen zullen allt
gevogelte van allerlei
vleugel j m de fchad awe zjner takjzen zalI en ze
en

woonen,

h

U«

W
ER
R E L D,

d e

L

o

III: 8.

u k a s

vrncbten

Brcnqt dan

dig.

2.S9

voort

der behcrini
tvaar^
0

Joannes XV: 8.

Flier in is myn

vrucht

draagt:

Fader verheerlykt , dat gy veel
z.ult myne Dt/cipelen z.yn.

en gy

En Vers 16.

Gy

en

bebt

uitverkorcn

,

my
en

niet mtverkoren : maar ik^bebbe u
il\ hebbe » gefttid dat gy z.oud bee-

gaan en vracbt draagen , en [dat J uwe vrncht
: cp dat z.o umt gy den Fader bsgetrcn z.nlt m
mynen naamc , by [ti] dat gccve.

ncn

blyve

Galaten'V:

22.

is liefde, blydfchap,
langwaedigbeid, goedertierenbeicl} goedhetdy
geloove 5 zacbtmocdigheid, maaiigbeid.
Alaar de vrucht

des Gecfts

,

vrede,

E
W7^

phe2 e n

vrucbt des

recbtvaardigheid

V

:

9.

Geejis is in alle goedigheid,

,

waarbsid,

Philippenzen I:

Fervuld

met vrneb ten

der

n.

oerechtigheid , die door

Jezns Cbrifttis zjyn tot heerlykheid en prys Codes.
T

De

*cp

BEJ.SCHOUWIN G
D

e

Zy

D

U

I

F.

zyn gewend.

Och dat my icmant vleugelen 3 als eener dnive ,
pave! Ik zoude heenen vliegcn, waar ik blyven mo^te.
Pfalm LV: 7.

Myne Ziele

,

keerd weder tot tiwe rufle want de
welgedaan. Pfalm CX VI: 7.
,

HE ERE heeft aan u

Nuc/it

WERELD.

der

Nooit verd
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Van *t Hert.

5

H et Duifje heeft de vrye vlucht.
d'open lucht,
zelven binnen paalen ,

Van uit het neft in
Doch houd zich

vliegd alleenig heen en weer,
Tot een geftaage wederkeer,

En

dwaalen.
o Zinnen ! die in's menfchen Hert,
Als in haar neft: bevonden werd,

En zonder

Mogt

gy
Cm in

ver van

dit
u

In dit of

Gehaag

huis

te

het Duifje leeren ,
uitgang , die gy doet,
van

dat, dat

weer tot uw

weezen moet,

hert te keerep,
Gier,
daar of hier,

Zo vond den Havik of de
U niet

ten roove

Als gy te ver van

honk gevloogen,

verdwaald,
uit den Arend voedfel haald,

In wilderniflen waart

Waar

En gy u leelyk vond bedrogen.
o Zinnen ! die zo vluchtig zyt,

d'open lucht van dezen tyd,
Weed wel bedachtzaam op uw hoede,
In

T

2

Maaks

2<a
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Maakt

Keert alle
Tot

uitgang nimmer veer,
oogenblikkcn weer,

uwen

uwen

Hecr

die

,

Genesis VIII:
aar na

of de
aardbodem.
zjen

liet hy

duive

eerie

wateren

voeden.

u moet

gelicht

8,9,10,11.
nich uit

van

waar en van

om te

,

boven den

Adaar de duive en vond
geene rufte voor het hoi
haarcs voets: no l^cerde ny wedcr tot hem in de Arke •, want de water cmv aar en
op de gantfe aarde: en

hy

fial^nyne hand uit,

cn nam ne

,

en

bracht ne tot

Zich in de Arke.

En hyverbeidc noch ncven andcre
dagen: doe liet
hy de duive %vederom uit de Arke.
En de duive
cjuam tot
cn

no

de

nut, ecn

hem tegen den avond-iyd,
afgbrooken olyf bladwas in haaren bekj

merkje Noach

gelicht

,

dat de

boven de aar¬

water en van

waarcn.

JF.zaias XLV:
IVendct

u

na

einden dcr aarde

wordct behouden, alle ny
tig ben God
en niemant

my toe,
:

22.

tvant

,

metr.

En

Wit nyn
, en

wolke

Kapittel LX: 8.

dene > [die"] daar komen gevloogen als ecn
als dure en tot haare verifier si
•

♦
.

J

E R E-

der

W

ERELD.

Jeremias VIII:

195

7.

Zelfs een Oyevaar aan den Hemel weet zyne
tydcn , en een torteldrive en kraan en
,

gezctte

,

zjwaluwe,
maar

,

den tyd haarer aankpm/le waar:
myn volk en weet het recht des H EE REN
neemen

niet.
Kl
Laat

a ag lied:

III: 40,41,42.

wegen onderzoeken , en doorzoeiaat ons wedcrkeeren tot den HEERE.
Laat ons onzehertcn
ophejjen , mitsgaders de han-

ken

,

ons onze

en

den,

tot God in den hemel, \zeggende, ]
IVy h ebb en overtreeden , en wy zyn we derjj) annig

geweejl

?

[dnarom]

en

hebt gy

met gefpaart.

Mattheus X: 16.
Ziet , ik,; zende tt als
Schaapen in '/ midden der
Wolven: Zyt dan voorz'chtig gdyk^de flangen , en

oyrecht gdyk^de driven.

T 3

De

2P4
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S

W

A

A

N.

Wit» is de rechten aard.

Waft my wel van myne ongerechtigheid : en reixigd my van myne zonde. Pfalm LI: 4.
Qntzondigt my met yzop, en ik zal rein zyn: ivaft
my} en ik zal ivitter zyn als Jneeuw. Vers p.

Ver-

der

WERELD.

Verandering, Verhoogd een ding,

D

Water-vagel, uit het oever-neft gebooren,

e

Komt by der Jeugd van

hoofd tot voet in't

graauw.te

vooren:

Zo waft hy op, en word met grootheid aangedaan;
Maar

is, eerlang, als fneeuw

; een

fchoone witte

Swaan.

Befpiegeld

u

,

o

Jeugd, op's werelds weelden ftroo-

men,

In't haat'Iyk zonden graauw, tot jaargetal gekomen:
A1 groot en oud genoeg, om in dat kleed tegaan,
Veranderd

uw

gewaad,

en doet de witheid aan.

Die eed'le

witheid, van het ZielenHeilderdeugde,
Behaag'lyk in Gods oog, en d'Eng'len tot een vreugde.
Dan zal de Koning van het hemelfe Paleis,
U in den Lufthof van het Zalig Paradys,
Doen zwemmen, op'tChriftal, der klaare waterbeeken,

Langs geur'ge boorden, zecr

behaag'lyk heen geftree-

ken;

hong'ren, wyl daar uw begeerte vind,
gedachte tot verzadiging bemind:
En nooit zal u een hand tot zyne fpys bereiden ,
Maar eeuwig, eeuwig zal u leeven zich vermeiden.
Om nooit te

Wat

u

X 4

Pluis

HHHHH
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Pluisdan de eerfte veer, op dat ly hcenc dryf
En aangenaamer pluim bedckke uw gantfc lyf;
Want buiten deze ftaat, tyt gy een misbehaagen,
In

waardige oogen, die uw ongedaante zagcn.
Gelyk de Swaan in 't graauw , geen rechte Swaan
gelykt,
Zo lykt de menfch gecn menfch, eer by de deugd
bereikt.

Psalm XXXVII:

'ykt af

woond

in

van het quaaclc5
eenwighcid.

27.

doet het goedey

cn

cn

Prediker IX: 8.
Laat

rnve

laat op uwen

hleederen t'alter tyd wit zyn :

hoojdc geen olie ontbrechcn.
Jez

a 1 as

endc en

I: 16,17,18.

Wajfet

u, rcinigt u , doct de boosheid uwer banvan voor rnyne oogen wcg , laat af van
quaad te do en.
Leert goct doen 5 zoekt het rccht
, helpt den verdrukten : doet den PVeez.cn recht, handeld de twijlzaake der Weauwen.
Komt dan , cn laat ons t\aamen rechten
,
zeid
de H E E R E ; sll waaren awe zonden als

delingen

laken

fchar-

,

waaren

als

zy
zy

znllcn
rood

,

[witte] wolle.

worden
als karmozyn 5
wit

,

als fneeuw , al
zy zullen worden

WERELD.

der

2p7

Ephezen IV: 22,23,24.

[Te weeten] dat gy zoudct afleggen, aangaande de
voorige wandelinge, den ouden

menfche, dieverdorder verleidinoe:
ivorden in den geeft

venword door de begeerlykloeden
En dat gy zoudit vcrnieuwt
uwes

gemoeds:

En den nieuwen

fchaapen

is

menfche aandoen^ die naGod

in waare

recbtvaardigheid

Kolossensen III:

en

gc-

heiligheid.

8,9,10.

legt oology dit alles af, [ namely kf]
gramfcbag , toornigbeid, quaadhcid, laflermge5 •zw/
jgreeken nit uwen mond.
En liegt niet tegen malhanderen , dewyle gy uit
gedaan hebt den ouden menfche met zjyne werken:
En aangedaan bebt den nieuwen [menfche] die vernieuwt word tot kenniffe
na bet evenbeeld des geenen die hem gefchaapen becft.
JGaar

nit

,

1

Petrus I: 22,23.

Hebbende [dan] uwe zieten gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid , door den Geefi, tot onge-

broederlyke liefde ? zo hebt malkanderen vhhriglyk^hef uit een rein berte :

veinsde

wcdergeboren zyt niet uit vergankelyken,
[uit] onvergankelykcn zaade} door bet levende en

Die gy
maar

eeuwtg-blyvende woord Gods.
T f

Ds
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Hoe veel

En warden met

M

O

te mee'r

S.

de menfch.

vyf moskensverkocht voor twee pen-

ningskens ? cn niet een van die en is voor God vergeeten.
Ja ook de hair en uwes hoofds zyn alle getelt. En vreejl
dan niet: gy gaat veele moskens te boven, Lukas XII:
vers 6,7»

Hoe

WERELD.

der

Hoe

hooger goed, Hoe

meer

299

behoed.

G raauwMosjen,

onder't klein gediert,
der aarden,
Zo wel gemoed en weelig tierd,
A\ zyt gy zeer gering van waarden :
't Is hoog , wanneer't gemoed betracht,
Hoe gy , zo laag , in graad gezeten,
Van d'allerhoogfte word gedacht,
Dat in de lucht

En

voor

hem niet

en

en

op

zyt vergeeten.

Dat trooft het

menfchelyke hert,
Op dat hy uit dien lpiegel leere,
Hoe hy veel min vergeeten werd,
Of ongedacht zy by den Heere.
o Ziel
vergeet gy zyner niet,
Hy zal u nimmermeer vergeeten,
Die alles van naby beziet,
En d'oorfprong is van alle weeten.
Erkent die groote waardigheid,
En't heil

van

zulk

een

grooten zegen,

.

Dat

d'allerhoogfte Majefteit,
Zyn oogen heeft op uwe wegen.
Den

BESCHOUWING

goo
Den

Koning die het hind regeerd,
Mag uwe naam noch lhaat niet weeten,
Op dat gy by hem wierd ge-ccrd,
En hoog in
achting waard gezcten:
Maar God
die niemant hooger heefc,
Weet al uw gantfe doen en laaten,
Zo gy oprecht van herten lecft,
,

,

Dien Vader zal

u

nooit verlaaten.

job XXXVI:

jGjjj

en

digen,
daar

ontrekt

7.

niet van den Rcchtvaarden Koningen zjyn z.e in den throon:
voor altoos
en zjy worden verheezjyne oogcn

maar met

z.et

bj

z.e

,

ven.

PSALM XXXIII: 18.
Ziet

hem
heid

y

des H EE REN

vreez.cn

,

of

ooge

de geene die

hoof en.

is

over

de

<icene

die

of zyne goedertieren-

Psalm XXXIV: 16.
De oogcn

dige

des H EE R EN zjyn of de Rechtvaar-

J en zjyne ooren tot

haar geroef.

Psalm LXXXIV: 4.

Zeifs vitid de tnojje

cen

buis 3

en

de zwalnwe

een

mjl

WERELD.

der

nefl

haar

zioor

daar

,

z.e

go i

haare jonoskens

uwe

altaarcn H EE RE der

nwg

,

heirjchaarcn,

legt

,

myn

Ko-

by

God.

en myn

Psalm CXIII:

j*,6,7.

IVie is gelyk^de H. E £ R E onz.e God f die s^cer
hooge woond ,
Die z.eer laage zJet ; in den hemel, en
oj> dvr

aarde.
Die den

geringen nit den ft of opricht
ml den drek^verhoogd.

:

[en~^ den

nooddrnfttgen

M

ulanzJet de

z.aaijen, noch

Jchunrtn
deceive

,

:

4TTHEUS

VI:

2 6.

vogclen des htmels , dat z.y nict en
mauijen , noch en veraamelen in de

en

er^uvue bemelfe Vader voed
gnat gy deceive met [z.eer\

en

[nochtans~y
veel

te

bo-

tot

de

ven

En
En z.iet

Kapittel XXVIII:

ik ben

met u- lie den

20.

alle de

dagen 5

veleindinge der wereld.
1

Petrus III:

12.

Want de oogen

des Heeren z.yn over de rechlvaardige, en z.yne ooren tot haar gebed : maar het aangez.icht des Heeren is tegen de geene dteqnaad doen.
De

yoi

BESCHOUWING
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e

P A A U W.

Schoon voor't oog.

De vreeze des HEE REN is, te haatenhetquaade, de hoovaardigbeid, en den hoogmoed, en den quaaden
iveg: ik haate ook den rnond der verkeerdheden. Spreu-

kenVill: 13.
Alt

\

der

WERELD.
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Alsgy laatdimkend word,
Denkt isuat'er dan u fchort.

J)

e Paauw fteekt boven veelen uit,
Van't groot geflacht en fooit der veerenj
Doch wien behaagd zyn flecht geluid,
Om't luift'rend oor daar toe te keeren?
Al zyn Sieraad is maar voor }t oog,
Behalven die twee zwarte voeten:

Hy heft zyn pronk met moed om hoog,
Doch die zal haaft weer vallen moeten,
Wanneer hy deze pooten ziet,
Dewyl hy nevens dit aanfchouwen,
(Geraakt tot fchaamte en verdriet)
Zyn trotle moed niet kan behouwen.

Wat ziet m'er veel van Paauwen aard,
Die opgefchikt met fchoone kleeren,

(In yd'Je oogen lief en waard)
Met pracht en moed voor't oog braveeren?
Maar let men eens op haar geluid,
Hoe't werk van binnen flaat gelchooren,
Zo komt'er niets beminlyks uit,
Dat waardig is om na te hooren,
Want al den ophef en den zang,
Is van de wereld en haar dingen,
En al haar heele leven lang,
Is dit het deuntje dat zy zingen.
En anders is 'er niets j hoewel
Daar veeltyds onder komt te ipeelen,

Eeq
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Ecn fnoode fchorlieid uit de IicI,
Het oor der wyshcid tot verveelcn.
Doch 't leelyk van de zwarte voet,
Daar fchynen zy niet van te weeten,

Gelyk de moed des Vogels doet,
Maar't blyft Iiaar leven king vergeeten.
Die vuile voet daar't zo mee itaat,
Dat hy langs kromme en quaade wegcn,
Daar mede fnel ter hellcn gaat,
Tot haar de Dood heeft vat gekreegcn ,
Wanneer men deze voet betracht,
Dan valt de Paauwe-ltaart met macht.
i

samuel xvi: 7.

de H E E R E zeide

tot

Samuel

,

En z.iet

gcjialte met aan, nocb de hoogte zyner flatware,
want ik^bebbe hem
verworpcn vwant het en is metgeIjk^de menfche zjct, want de menfche ziet aan dat voor
oogen is , maar de H EE RE ziet het hcrte aan.

zyn

spreu

k f n

Als de hoovaardiyheid

komen:

maar met

xi:

2.

komt, zal de fchande ooh^

de ootmoedige is

wyshctd.

jezaias ii: 10,11,12,13,14, iy, 16.
den rotsjleen , en

verbergd u in den Jlof,
den fehrik, des H EE REN , en om de
heerljkhcid zyner Majefleit.
Gaat in

<van

wcgen

Ve

wereld.

d e r

De

den

,

goj*

hooge oogen der menfchen z.ullcn vernedert war¬
de hoogheid der mannen z.al neder geboogen

en

\ worden

,

de HEER E alleen z.al

en

in

dten dage

verb even zjyn.
Want dc

dag des HE E REN der Heirfchaaren

saal zjyn tegen alien boovaardigen en boogen, en tegen
alien verbevenen , op dat by vernedert worde.
En tegen alle
en tegen
En tegen alle

banon,
vene

heuvelen.

En tegen
;

booqe en verbevene cederen van Lialle eiken van Bafan.
hcoge bergen , en tegen alle verbe¬

alien boogen toren»

en tegen

alien vajlen

muur.

alle fcbecpen
gewenjle jcbilderyen.
En tegen

van

Tbarfis

5

en tegen

alle

Lukas XVI: 19.

En daar

kleed

dagen

was een

zeker

rjk menfcbe , en was gelynwaad, letvende alle

purper en z.eer fyn
vroljk en prachtig,

met

1

Petrus III: 3,4.

verjierfel zjy , niet't geene uiterlyk_ is, [beJlaande\\ in bet vlecbtendes bairs, en ombangenvan
goud, of van klcedercn aante trekfen:
Maar den verborgen menfcbe des berten , in bet
onverderjfelykL [yerfierfel ] eens z.acbtmoedigen enjhlUn geefis 5 die kpftelfk is voor God.
y
Welker

V

Ds

go 6
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NACHTEGAAL.

Door't

gehoor proeft men't binnenft*.

De

goede menfche brcngt het goede voort , uit den
en de quaade menfche brengt
het quaade voort uit den quaaden fchat zyns herten.
Want uit den overvloed des herten fpreekt zynen mond.

goeden fchat zyns herten:
Lukas VI: 45.

Klein

der

Klein

van

W E R E L D.

maat, Groot

D c Nachtegaal zo klein

van

Daad.

en graauw,

Zo

onaanzien'lyk voor de oogen,
tegenftelling van de Paauw,
Draagt in den boezem zyn vermogen
Van binnen gaat zyn fchoonheid uit,
Die zyn waardy en lof doet ryzen,
Dat fchel en aangenaam
geluir,
In

Dat maakt dat hem de tongen pryzen:
Zo is den vroomen voor het oog
In 't aanzien van geringe waarde,
Zeer klein

laag, by't werelds hoog3
onaanzien'lyk op der aarde:
Van binnen draagt hy zyn waardy,
Die openbaart zich aan de ooren,
Der geene die niet doof en zy,
en

En

En fchoone ftemmen luft

te

hooren:

Want't is

geftaag van't hoogfte goed.
Van 't Hemelryk en't zalig leven,
En hoe het overtuigd gemoed,
Zich tot dat erfdeel zal begeeven.
Steekt dit fieraad niet heerlyk uit,
V

a

By

BESCHOUWING

5oS

By praaldery van fchoone vccre,
En alles wat niet veel beduid,
Van

dingen zonder lof of eere?

A1 gaat hy dan voor fimpel door,
Zo klein en ongezien voor d'ooge,

Zyn Item is lieflyk in Gods oor,
hooge.

Dat heft hem boven al het

Psalm XXVIII: 6,7.

G
elooft zy de
(lemme

H E E R E > want hy heeft de
fmeekinge gehoort.
De H EE RE is myn Jlerkte, cn myn [child,
op
hem heeft myn herte vertrouwt , en ihjoen
gehulpew,
dies fprmgt myn herte van vreugde , cn
zal hem
met
myn gezang looven.
myner

Psalm LXV:
De
en 14

2.

lofzang is jj»] jlilheid tot u, oGod, in Zion:
gel ofle betaalt w or den.

zal de

Psalm LXXXIX: 5-3.

Geloofd zy de H
Amen, ja Amen.

E E R E in der eeuwigheid,

Psalm CXIII: 2,3.

De Naame des H E E R E DJ zy
gepreezctt, van
mt aan tot tn

der

eeuwigheid.

Van

WERELD.

der
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Van den opgang

gang

zy

,

der zonne af, tot haaren nedcrde Naame des HE E REN geloojt.
Mattheus XVIII: 2,3,4.

jczas een ktndehen tot hem geroepen hehhende,
Jlelde dat in 't midden van baar,
En zeide, voorwaar
zegge ik. u , indien gy u niet
cn veranderd, en word
gelyk^de kinder kens , zo en
zult gy in bet Koningrykz der Hemelen
geenfws inEn

gaan.
Zo wie dan hem zelven zal vernederen

kindeken

,

Hemelen.

gelyk^dit

deze is de meefte in bet Koningryk der
Lukas XII: 32.

En
uwes

vreefl niet,
Vaders

gy kjein hadde ken : Want bet is
welbehagen n-lieden bet Koningryk^te

geeven.
2

Korinthen IV: 6,7.

Want God die gezegt beeft dat bet licbt ttit de daiJierniJfe zoade fcbynen , is de geene die in onze her°
ten
gefcbeenen beeft, om [te gceven~\ verlichtinge der
kennijfe der beerlykbeid Gods in 'f aangezichte van
fezus Cbrifas.
i
Maar wy hebbcn dezen [chat in aarden vat en 5
op dat de uitneementbeid der kracht zy Godes , en
niet

mt ons.

V 3

De

1

310
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e

Den

V I S S E N.

goede Goed.

*

En jezus wandelinde aan de Zee van GaVilea , zag
broeders [ namentlyk~\ Simon gezegl Petrus, en An¬
dreas zynen broeder , het net in de zee werpende: (want
twee

En hy zeide tot haar, volgt my na, en
vijjers der menfehen maahen. Matth; IV: 18,19.

zy waaren vijjers.)

ik zaltt

Laat

D E R

W E R E L D.

Laat valfe vryheid ,

311

Tot waare blyheid.

lG roote Zee, van't tyd'lyk leeven,
In wien de menfchen heen

en

weer,

Krioelen, weem'len ende fweeven,
Gelyk de Viffen in het Meer:
Een vis-net laat zyn looden hangen ,
En ftrekt zich wyd langs's werelds

flrand,

6

Vrye Visje laat u vangen,
Zo valt gy in een goede hand.
Gy zult door zyn geweld niet fterven,
A1 raakt gy uit uw Element,
Maar beter Element be
Dat

uwe

erven

,

vreemdheid noch niet kend.

Gy word uit woedend zout genomen,
Dat niet als ftadig golven dee,
En zult in't klaare water komen,
Van

eene

ftille

en zoete

Zee.

bejaagen,
looze aas,
vryheid ooit belaagen ,

Daar zal geen eet-op 11
Noch't uitgeworpen

Uw eed'le

En trekken tot een

Maar onbekommert

droef helaas.

zult

gy zwcmmen,

V 4

En

BESCHOUWING

3 iz
En

fpeelcn vrolyk heen

In weelde
In't

en

zoete

cn weer,
wellufl: zonder temmen,
klaare en ruine Mcer >

(Geheel

en al met licht doorfcheene,)
En onder duizenden bekend.

6 Waarde Ziel daar komt gy heene,
Wanneer gy in Gods net belend,
En dat is cerlt

uw

recht Element.

Mattheus XIII:

47,48,49.

w ederom is bet Koningryk^der bemelen gelyk^een

geworpen in deZee, cn dat allerlei Joorten [van
vi([en~\ izaamen brengt:
Het we ike wanneer bet vol
geworden is, [de viffers] aan den Oever optrekken, cn nederzittende leezen bet
goede nit in [haare] vat en, maar bet quaade werpcn zy wecb.
sllzo zal bet in de voleindinge der eeuwcn ueezen ; de Engclcn zullen uitgaan , en de booze uit bet
midden der recbtvaardigen ajfchciden,
vet

Romeinen VI: 13.
Nocb cn (ielt uwe leden niet der zonde tot
wapeder onjtcrecbtigheid : maar flelt u zelven Code,
als uit de doodcn leevendig [ geworden

vcn

[fielt]
heid.

uwe

leden Cede

tot wapenen

] zynde, en
der gerccktig-

En

der

WERELD.

En Vers

16,17,18,19,20,21,22.

Weet gy

313

niet dat wien gy

u. zelven ftelt tot dienftgeboorzaambeid , gy dienftkneibten zyt
des geenen dien gy gehoorzaamt, of d.er zonde tot de
dood, of der geboorzaambeid tot gerechtigheid?
Maar G ode zy dank^y dat
gy \jwel] dienftknechten der zonde waart, maar
[dat'j gy [riu~j van herten
gehoorzaam geworden zyt den voorbeelde der leere,
tot het
welk^gy ovcrgegeeven zyt:
En vry
gemaakt zynde van de zonde, zyt gemaakt
dienflknechten der gerechtigbeid.
If_fprecke op menfchelyker wyze ^om der zwakhe'd
uwes vlees wille.
Want gelyk gy uwe leden geftelt
bebt \_om~] dienftbaar \je zyn\ der onrein/gheid, en
der ongerechtigheid tot ongerecbtigbeid, alzo ftelt nu
uwe leden
[omJ dienftbaar [te zynj der gerechtigbeid
tot
beiligmaakinge.
Want doe gy dienftkpechten waart der zonde5 zo
waart
gy vry van de gerechtigbeid.
Wat vrucbt dan bad gy doe van die dingen daar
over
gy u nu Jcbaamd ' Want het emdeder zelve is

knechten

ter

de dood.
nu van de zonde vry
gcmadkt zynde , en
dienftbaar gemaakt zynde, bebt gy uwe vrucbt
beiligmaakinge, en het einde bet eeuwige leeven.

Maar

Gode
tot

Jakobus IV:
Verncdert

u voor

den Heere

,

10.
en

by zal

u ver-

booocn,
V y

De

514

BESCHOUWING
De

KLEINE
Laat

maar

VIS.

dryvcn.

De Heere HE ERE heeft gefwoorcn by zyne bciligheid, clatter, zietdagen over u lieden zullen komen\
dat men u zal optrekken met baaken, en nwe nakomeiingen met vh-angelen. Amos IV: 2.

En

WERELD.

der

En

zo graag'lyk met 3

proeft

Wat zich

behaag'lyk bied.

G elyk het aas den hoek bedekt,
Waar door het

Visje werd bedrogen,
vryheid trekt,

Zo dat men't nit zyn

En

brengt tot greetigheids be-oogen j

Zo dekt het wereldfe

vermaak,

de arme Zielen)
vyands helfe haak,
in zyn vangft vervielen.

(Dat lok-aas

voor

Des boozen

Op dat

zy

Dies is het beter dat men

Van al het

zoete en

vaft

het fchoone,

Dat op

den boom des werelds wafts
aanminnig komt vertoonen.
Men ftryk het wyfelyk voorby ,
En houw zich foberlyk te vreden,
En zo zyn dierbaar leven vry,
In't fchroom'lyk water hier beneden 5

En zich

Tot dat

men

in den vloed der

tyd,

lang den ftroom heeft opgezwommen,
de Eeuwigheid,
En't Hemels water is gekommen.

Zo

Tot dat men in

BESCHOUWING

51<5
A1
Is

wat

dan daar de luft ontmoet,

veilig

, met geen arg bezeten,
Van binnen als van buiten
goed

En zoet, om
o

,

fmaak'Jyk

op te eeten.
Ziele ! 't leven is hier kort,

Wy moeten onze lull betemmen,
Op dat men niet gevangen word,
Maar eind'iing't eeuwig heil bezwemmen.
Spreuken XXVII:

De
z.ich

:

kloekzdnnige z.ict het quaad
Jlechte gaan heenen door

de

geftraft.
Pre

d 1 k e r

12.

,
,

\crf\ verbergt
[ en ] ivorden

IX: 11,12.

Ik^ keerde my , en z.ag onder de Zonne , dat de
met en is der fnellen , noch de ftrjd der helden 5
noch ock^de fpyzje der ivyz.cn , noch ook^. de
ryl^dom

loop
der
den

verftandtgen , noch ook^de gunft e der ivel-weeten,
maar dat tjd en toeval alien dez.cn weder-

vaart.

Dat

ooh_ de menfche

zyncn tyd niet en ivect, gelyk,
die gevangen ivorden met het boozje nette ;
en
gelyk devogtlkcns , die gevangen ivorden met den
ftrtkke: gclyk^die 3 [alz.o~y ivorden de kwderen der
menfehen verflnkt, ter booz.er tyd, ivanneer dcz.elve
haaftelyl^over haar valt.

de viften

,

Haba-

w ereld.

der
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►

h
En

de

a b a kuk

i: 14, i 5*.

\waaronPy zoud gy de menjchen maaken, als

vijjen der zee \ als het krutgende gedierte, dat

hcerfcher

geenen

Ely trekt

ze

heeft ?

en

alle

ze in

zyn gar en ,
daarom verhlyd en

met den angel op , hy vergaderd
en hy verzamelt ze in zyn net:

verheugd hy zich.

lukas xii: 15".

hy zeide tot haar: Ziet toe , en wacht u van
gierigheid : want het en is niet in den overvloed
\_gelegen
dat iemant leeft nit zj/ne goederen.
En

de

ephezen v: 15",

16.

Ziet dan hoe gy voorzichtiglyk wandeld:
onwyze maar als wyze.
Den tyd uitkoogende, dewyle de dagen

niet als

boos

2

Gy dan
wacht

u

,

petrus iii: 17.

geliefde

dat gy

zyn,

?

[zulkiy

te vooren

weetende9

niet door de verleidinge der grouwe-

lyke menfchen mede afgerukt en word , en uttvalt van
uwe

vajhgheid.

I
De
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beschouwing
De

g r o o t e

V i s.

't Is Monftereus.

Want

wanneer

zy

zullen

zeggen

,

Met is vre£c

: en

haafiig verderf haar overkomen, gelyk de baarens-nood eene bevruchte [vrouwe] .•
en
zy en zullen 'f geenfms ontvlieden. i TheflalonifenfellV:3Zonder gevaar:

dan zal

een

wu

W E R E L D.

d e r

Wie

na

^

Zie dat

A]

profyt verlangt,
hy 't rechte vangt.

is het Monfter vreellyk groot,
helpt het aan zyn dood3

De menfch die

Zyn lift kan't alles overheeren :
Maar't Monfter

Laat

van

der zonden

hy met vreden en geruft

luft^

,

In't roode Meet des bloeds braveeren.

Hoewel, ging hy na wysheids leer5
Dat Monfter-dier met moed te keer9
Men

zouw een

grooter

Als honderd duizend

Behaalt door't

buit erlangen 5
vaten

jaagen

en

Traan

,

verftaan,

Der Walvis, die men heeft gevangem
't Zouw hem geen

In't

Voor't

vat

des

ftinkende oly zyn
lamps, om avond-lchyn

tydelyk gezicht te

Maar in de

geevenj

lamp van zyn gemoed5
Een balfem-Olytje, datvoed,
Het Eeuwig licht van't Zalig leven.
A1 is hy anders ftout en fnoo,
Hier is hy bot 5 verfaagt en bloo,
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Op dat hy zyn profyt vergifle,
Terwyl zyn overtuigde Geeft,
Den ftryd op 't Dier der zonden
vreeft,
Zo

moet men

Doch

,

dan het voordeel miflen.

floffe fchruppeljeusheid, weet,
gedrocht dat Zielen eet,
onthoud in Groenlands ftreeken,

Dat zulk
Zich niet

Of elders waard

,

van

honk of veer,

Op dat het u in't minft niet deer,
quaad dat ver is afgeweeken,
Maar dit gedrocht, tot groote fchae,

Als 'c

Is't leven

van

de menfch

zo

na,

Dat zyn gevaar
Want van u
Onthoud

En kan

niet is t'ontwyken
eigen hand gevoed ,
het zich in vlees en bloed,

uw arme

Ziel bereiken.

Bekoort

u

dan geen grooten

Om dat

te

vangen en te

loon,
doon.
Zie voor u dat gy niet ten laatfte,
Met lyf en ziel en in 't geheel
Word ingefwolgen door zyn keel,
En hy met u ter afgrond haafte.
v

Gene-

der

WERELD.

GENESIS I:

gai

21.

n God
fchiep de groote Walvijfen: en
de wremelende zjele , welke de water en

alle Ieven-

overvloedtgvoortbrachten, na haaren aard 5 en alle gevleugelt gevogelte na zynen aard : en God zag dat heP
goed was.
lyk

Psalm CXI:

2.

De werken des HEEREN
zyngroot: zy war•*
den gezocht van alle dieder

lujl in hebben.

Psalm CXLVIII: 7.

Loofd den HE ERE
vijfen en alle afgronden.

,

van

der aarde

:

gy

wal*

Romeinen VIII: 12,13.
Zo

vleefe,

dan, broeders
om na

,

wy zjn fchuldenaars niet
te leeven.

den vleefe

den

Want indien gy na den
vleefe leeft , zo zult gy
Jlerven : maar indien gy door den gee (I de werkingen des lichaams doodet, zo zult gy leeven.

X

yiz

BESCHOUWING
De

REGENBOOG.

Wonderbaarlyk

en

fchoon.

Door welke dewereld, die doe was, met het water der
Zondvloed bedekt zynde, vergaan is. Maar de hemelen die
nu zyn, en de aarde, zyn door het zelve woord als een fchat
wechgelegt, en warden ten vuure bewaart tegen den dag
des oordeels, en der verdervinge der godlooz* menfchen.

2

Pctrus III: 6) 7,

Wat

WERELD.

der

Wat Noach wierd gezeid,

Blykt noch in

onze

tyd.

den

veelgeverfden boog,
Zich fierlyk cirkek voor ons oog,
Dan denlc ik aan het eind der dagen j
Als't

Of gy

al,

alles word vervuldj

en

Vorft, van ons behaagen,
Op zulk een Troon verfchynen zult?
Wanneer het weezen dezer tyd,
Dat groot gebouw, der zichtbaarheid a
In k vuur der fcheiding zal verteeren,
o

Na dat het

Uit

zoete en

harde

woord,

mond 6 Vorft der eeren,
Tot vloek en zegen is gehoort.
uwen

Toen d'eerfte wereld

ging te grond,
verflond,
Wierd dit een teeken, voor 'tgedenken^
Dat de Aarde en haar geflacht voortaan
Als't

Niet

water

meer

alle vlees

in't

water zouw

verdrenken,

Maar in zyn weezen blyven ftaan.
Doch Aarde en Hemel gaat

voorby,

Als't alles

En dat tot

aan

zyn

blydfchap

einde
voor

zy,

de

vroomen 5
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Want die zich

Diens ftant zal
Maar

na

aan

Gods wil

geen

bereid,
einde komen ,

blyven in der Eeuwigheid.
Genesis IX: 13,14,if, 16.

M ynen Booge hebbe ik^gcgeeven in de

zal zyn tot een teeken des Verb'onds
de aarde.
En knt zal

wo Iken ;

tujfen

my, en

die
tujfen

gefchieden als ik^wolken over de aarde
brenge \ dat dezebooge zal gezienworden in dcivolktn.
Dun zal

ik gedenken aan myn verbond ,
my , en tujfen u , en tufjen alle
alien vleefe: en de wateren zullen met

tujfen
van

't zvelk^ is

levendige zicle
metr we-

v/oed, om alle vlees te verdervcn.
His dcz.cn Booge inde wolke zal zyn zo zal ik hem
aanzien, om te gedenken aan hct eeuwig verbond tuf
fen God en tujfen alle levendige ziele , van alien
vleefe, dat oj> der aarden is.
zen tot eenen

,

,

De

u t e ron:

VII: 9.

Gy zultdan weeten, dat de HE ERE uwe God,
: die
getrouwe God, dewelbe het verbond

die God is
en

en

deweldaadighcid houd dten, die htm lief hek hen
zjtiegeboden houden, tot in duizend gefachten.

5

Psalm XXV: 14.
De

verborgentheid des H EE RE N,

is

voor

geene die hem vreezcn; en zyn verbond, om hen
bekent te maaktn.
E

de

[die]
7.

e-

W E R E L D.

d e r

Ez

I: 28.

EC HI EL

Geiyf^de gedaante

van den Booge, die in de wolhe.
dage des glas regens ; alz.00 was de gedaante
van den
glans rondom 5 dit was de gedaante van dc
gelykemjfe der heerlykheid des H EE RE N.
is

ten

M

attheus

XXIV:

37,38,

39.

En

gelyk1dedagen No'e [waaren] , alzo z.al 00k zj/ft
van den Zoone des Menfchen.
Want gelyk z.y waaren m de
dagen voor de Zond-

de toekomfle

vloed, eetende en drinkende

welyke uitgeevcndc
in de Arke
ging:
Ende

en

>

tot

,

trouwtnde

den dag toe

bekenden bet niet,

tot

,

en ten

hots-

in welken Noe

dat de Zond-vloed

baar alle wecb nam; alzjo zal 00k, zjyn de
toekomfte des Zoons des tnenfchen.
qmm, en

Openbaaring X:
En
van

1.

ik_ z.ag eenen anderen tlerken Engel afkomende
die bekleed was met een wolke : en

den hemel ,

regenbooge was boven
geztcbte was als de Zonne 5
als gylaaren van vmr.

hooft:

eenen

en z.j/ne

X 5

en zyn aan~

voeten waaren

Het

WERELD.

der

Het Snoei-mes fnyd

,
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Ter ryper tyd.

D aar is een voile maat van zonden,
By't booze volk in Stad en Land,
gebonden ,

Dies is de Roede reeds

En wankt in een verheven hand.

Wie niet ontaard is keer tot boete

,

Gelyk het ongehoorzaam kind,
En werp zich voor des Vaders voeten,
Op dat hy noch genade vind.
Toen d'x^lderhoogfte welftand deelde,
Gezondheid

,

vrede

en

overvloed

,

Vergat men hem in aardfe weelde,
En bleef verwyderd van gemoed.

menfch'lyk hert.is afgeweeken,
Heiligdom de nek,
Daar word al wereld-wars gekeeken,
Had hy maar kommer noch gebrek.
Verdrukking komt hem noch te baate ?
En dringd hem zo van alle kant,
Dat hy den uitfpoor moet verlaaten,
En vallen in des Vaders hand,
X4
6 Meofchl

Het

En keert het

BESCHOUWING
6 Menfch !

gunft mag u gebeuren,
dc quaade weg verlaat,
Dac God voor u met
wyde deuren,
Van zyn
genaden open ftaat!
wat

Zo gy

Jeia.ias XXVIII: 18,19.
nde

u-lieder verbond met de dood zal te niete
worden } en u
voorzichtig verdrag met de belle en
zal met beflaan , wanneer de
overvloeycnde geejjil
door trek^en zal , dan zult

gy-lieden

vertreeden worden.
Van dien

van

deceive

tyd af als zy door-trekt, zal 2:y wlieden
wech neemen, want alle
morgen z.al zy door-trebkcn
by dage en by nachte : en't zal gcfcbieden , dat bet
geruchtc te verjlaan, enkel bcroeringe weezen zal.
Jeremias X:

2.

Zo zetd de HEE RE j En leeret den
der
Heidenen niet, ende en ontzettet a met voorweg
de tekenen des Hemels
,
dewyle zicb de Heidenen voor de¬
ceive ontzetten.

En

Kapittel XLIV:

29.

Ende dit zal wlieden bet teekcn
zjn

Id EE RE

,

fpreekt de

dat il^ in deze plaatje bezoe
binge zal
doen: op dat gy weetet, dat
mynews or den zekfrlyl^

ever ft

,

btft&m zullen

ten

quaade,

Joel

WERELD.

der

joel ii:
En

329

30,31.

ik zal ivonder-tekcnen geevtn in den Hemel, en

blocd en vunr y en rookzpylaaren.
De Zonne zal veranderd w orden in dwftcrnijfc #
de Maane in bloed, eer dm die groote en vreezem

op der Zarden:
en

lykc dag des HE E REN komt.
Amos IV: 11,12.

Il^heb [(ommige] on der wlieden omgeheerd, geIjk^God Sodom en Gomorra omkcerde, die gy waard
als een vrntr brand, dat uit den brand
gereddet is:
nochtans en hebbet gy u niel bekeerd tot my , foreekt

de HEERE.
Daarom zat ik
■h

«

alzo doen,

[dan] dit doen zal

uwen

God

,

zo

fchikt

0

Ifra'el: om dat ii^
0 Ijrael , om

u

,

te ontmocten.

Matthsus XXIV: 29,30.
En

terjlont na de verdruk^inge dier dagen, zal de
verduijlert warden , en de Maano en zal haar
fchynfel niet geeven , en de jlerren znllen van den ke¬
Zonne

rnel vallen

,

en

de krachten der hemelen znllen be-

weegd warden.
En als dan zal in den kernel verfchynen ket teeken
des Zoons des menfckjn : en dan znllen alle de ge-

Jlachtcn der aarde rvecncn, en znllen den Zoone des
menfcken zien komende op de wolkcn des kernels, met
groote

kgacht en beerlykljcid.
X s

Het

330
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ONGEDIERT.
Zuivert

u.

Ikhcb u-lieden gejlagen met brand-koorn, en met hontng-dauw; de veelheid uwer hoven en uwer wyngaarden, en uwer vygeboomen , en uwer olyf-boomen
at de rupfe op: nochtans en hebbet
gy u niet bekeert tot
my, fpreekt de HEERE. Amos IV: 9.
,

st Ver-

der

WE R ELD,

zeer nabyy
Dat elk dan redzaam zy.
7

Verderfis

^"Jaald groeizaamheid zyn fleur in top,

Beloovende overvloed van vruchten,
Dc fchend-worm waft'er tegen op,
En doet de goe verwachting zuchten.
't Staat in't beginfel als een kroon ,
Van winter-banden vry ontbonden 5

Het blaadje groen , het bloempje fehoon
Maar lacy ! 't is eerlang gefchonden.
Zo bloeid de menfchelyke Jeugd,

Die wonderboom
der fchoonfte fruiten $
Dat was hy, wies hy op in deugd,
Maar't gaat dien wens al veel te buiten.
Het wormpje dat zyn bloeifel fchend,
Als t'eener dragt met hem gebooren,
In's herten knop en daar omtrent,
Komt uit zyn fchuilplaats haaft te vooren.
Dat's jammer, dat die ichoone bloem,
De boode van gewenfte vruchten,
Zo haaft vervalt van zynen roem,
En reden geeft, van wee en zuchten!
,

o

Boompje

van

des Scheppers hand.

In't hof van zyne wonderheden,
Tot zyn vermaak en luft geplant,

Doorvochtigt met het zap van reden,
Gy grond in dieper fondament,
U is een hooger graad gegeeven,

yp

BESCHOUWING

Als'tgeendat waft, doch voeld nochkent,
Gy zyt hct recht verftandig leven.
Legt dan deze Edeldommen

aan,

Om met, met ftomme en domme
Voor quaade toeval ftil te
ftaan,
Om u , uw

dingen,

waardigheid c'ontwringen.

Maar fchud uw takken van
beraad,
Door zondens
Ongediert beftreeden,
En ftrooid het fnoode en
fchend'lyk
Van uwen kroon tot na beneden.

quaad,

Op dat gy fchoon en vruchtbaar zyt,
Tot lof en prys en
welbehaagen
Van
d'Allerhoogfte Majelteit,
Om voor hem,
eeuwig vrucht te draagen.
Want als gy door het
fchaad'lyk dier,
Getcld wierd by verdorve
boomen,
Zo dreigden u het
eeuwig
vier,
En gy wierd uit den hof
genomen.
Wei aan dan

boompje des gemoeds,
Beweegd uw telgen en uw takken,
Tot zuivering , ter vrucht des
goeds,
Zo zal geen byl, uw
ftyl verhakken.
J

ER EMI AS XVII:

7,3,9,10.

Cl

ezegtnd \daar en tegtn] is de Man, die op den
H £ E R E veriromvt: en wiens
vertromven de
BEE RE is.
Want

hp zal zyn als een boom die aan't water
geglant is , en zjne worjelen tntfchiet aan eene ri¬
,

viere

.

WERELD.

der

viere,
komt,

351

gevoeld het met wanneerder eene hittt
Ioof blyft groen: en in een jaar van
z.orgd hy met , ende en bond niet op van

enae en

maar zjyn

droogte en
vrncht

te
draagen.
Argltjhg is het berte

doodelyk_is bet

:

,

meer

dan eenig ding

wie z.al bet kennen ?

,

ja

lk^de H E E RE doorgronde het berte , [en'j
proeve de nieren : en dat, om eenen itgelyken te geeven na

zjyne wegen, na

de vracht zyner bandelingtn.

Joel 1:
Wat de rupfe

afgegeeten,

4, s•

heeft overgelaateny heeft de fpringhaan
de fpringhaan heeft overgelaaten,

en wat

heeft de kever ajgegeeten, m wat de kever heeft over
gelaaten heeft de krutd-worm af-gegeeten.
Waaket op gy dronkeney en weenet, en huilet allc
gy wyn-zjuipers, om den meuwen wyn, dewy I by van
uwen mond is
afgefneden.
En

Kapittel II:

af.

j41z.o z.dl ik u-lieden de

jaaren vergelden , die de
fpringhaan« de kever en de kruid-worm 1 en de rupfe heeft af-gegecten : myn grpot heir} dat ik^onder tt
gez.enden hebbe.

De
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De

WATERVLOED.

Wykt uit hct Werelds Dal.

Laat my

diepte

de watervloed met overftroomen,

niet verjlinden

en laat

de

: noch en laat den
put zyne
mond over
my niet toejluiten. PfalmLXlX: 16.
Steekt uive handenvan der
huogte uit: ontzet my, en
rukt my uit degroote water en, uit de hand der

my

Pfalm CX L1V: 7.

mreemden.

Mind

W E R E L D.

der

Mind gy

V

Houd

u

droog
hoog.

H et vlak der laage Nedcrlanden,
Bezoomd

vaft-gedykte ftranden,
Op dat den aanloop gaa voorby,
Bedrongen van de woe ft e baaren,
Die weetend wel
van oude jaaren,
met

,

Wat Watersnood
't Moet

te

zeggen zy.

naarlyk en vervaarlyk weezen,
vloed, nu hoog gereezen,

Wanneer de

In't midden

van

de holle nacht

Ter inbreuk bruifend
Den ftaat

vrede

doorgeloopen,
ruft komt

floopen.
overftelping van zyn macht.
Want met zyn komende geruchten,
Word hy te fnellyk om t'ontvluchten,
Daar koft het deer'lyk menfch en vee 5
Wat in de laagte werd bevonden,
Word in zyn holle kaak verflonden
Met droevig jammer, ach en wee.
Hier komt zich nu't geluk vertoonen,
van

en

Met

Der geen

,

Terwyl

die
zy

de hoogte woonen ,
deze hand ontgaan,
op

3*6
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Zo als'cr duizende verdrinken,
Die met haar
goed en bloed verzinken ,

Daar zy op

't hooge

drooge ftaan.
laage landen,
Wiens fwacke en
zorgelyke ftranden,
Gedreigd van groot gevaar en nood,

Inwoondcrs

van

en

de

OF nu, of dan flaan door
Wanncer de

wateicn zeer

Door (torm

Houd

breeken,
ontfteeken,

te

en onweer van

de dood j

wooning op het hooge,
veilig in het drooge,
Wanneer de vreezelyke vloed,
Het zorgelooze volk dcr
dalen,
uwe

Zo zit gy

Haar wcelde
En haar
o

en

welvaard af komt

met

,

haalen,
haar beflag verdoet.

Zaafge hoogte, hoog

Die

naam

hebt

van

gepreezen,

des Heeren vreeze,

Gy zyt de vryplaats voor't gevaar j
Die op ii, haare welftand bouwen,
Die zyn bevrediga en behouwen,
Geluk

zegen woond

by haar.
laage zyn gezeten,
zorgelooze God vergeeten,
en

Maar die in't

Van 't

W E R E L D.

d e r
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Gevaar'Jyk is't 'er mee geftelt,
Wyl haare krachrelooze dyken,
Voor onheiJs
aanloop moeten wyk€n,
Tot ondergang van's levens veld.
6 Heiiand J dat uw berg ons hoede,
Voor zondens doodelyke vloede,
Behoud ons op het heilig hoog,
Van waakzaamheid tot u behaagen,
Op dat wy eeuwig niet verfaagen,
Maar valt llaan op het
zalig droog,
Psalm XXXII: 6,7.
ierom zal

u een

ieder

dens

heilige aanbidden in vin*

tyd j
in eenen overlooy van groote wateren^
sullen zy hem met aanraaken.

Gy zyt my een
naanwtheid ; gy
van

verberginge,

omringd
bevrydinge, Sela !

gy behoed my voor be
my met vrolyke gezangen

spreuken i: 30,31,32,33-

Zy en h ebb en in mynen raad niet
myne
hebben zy verfmaadet.
Zo zullen zy eel en van de vmchten haares

beu/iliiget

bcfirafjinge

zich

*Uc

:

tvegs, m

verzaadtgen ma haare raadjlagen.
Want de afkeennge der Jlechten zal ze do0den
5
de voorfpoed der zotten zal ze verderven.
Maar die

zal

eeruft

na my

zyn fan

ho or d, zal zcker

de

vreeze

Y

woonen ?

des quaads,

en

en

by

De
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Dan zal de trotjt
Zal niemant zyn die

aanflooten en valien tn daar en
hem oprichte : Ja ik zal een vuur
aanjleeken in zy,.e /leden; dat zal alle plaatfen random
hem verteeren. Jeremias L: 32.
,

Een

d e r

W E R E L D.

Een Staal, of Beel,

339

vertoond het Heel.

A Is d'alverflinding komt aan't menfchelyk ver'

blyf,

'

Dan rept men zich, en

bergd voor alle ding tyn lyf.

Doch ofbet liefbe2.it verftoord werd

Daarwordter noodnoch

weer een

en

verflonden,

plaatsdervluchtgc-

vonden.

Maar als het groote Huis,

Door'tvrees'lykOordeel

van'tzienelyk Heel-al,
niet verfmelten

vuur, tot

zal,
Waar heen dan met der vlucht ?

waar

zal het leven wy~

ken ?

Om, in bevryding, dit van verren aan te kyken ?
Het moeft

gevonden zyn gants buiten't ryk der tyd,
In d'and're wereld van het Ryk der eeuwigheid:
Daariswelkans, voorhaar, die dit vooraf bedochten
En vriendfchap met den Heer van't Ryk der liefde zochten,

Op datzyn wooningvoor bekenden openflaa,
En't leven dit gevaar in veiligheid ontgaa..

Maar andre,

die te flof fioolen lieten zorgen,

Geruft in't neft der tyd van d'een tot d'and're morgen,
Die vindenaan die kant, van't

vriend'lyk liefden-licht

De deur geflooten, en den weg ter uitvlucht dicht.
Y 2
En

B E S C H O U W I N G
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En

aan

de andere iy

der Eeuwigheid in tooren,

Daar is de wortel, daar hetvuur uit wordgebooren.

Waar been dan elders ? Want daar

isgeen

weezen

meer;

6Wyzelyk beraad, zietdoch ditquaad van veer;
uw belle goed, van dezen brand
t'ontdraagen,
Die alle leven uit het huis des Tyds zal jaagen:
Uw belle goed, uzelfs, uZiel,
uweeuwigdeel
Weelthier dan op bedac'nt, of't fchaad u meer dan
Om al

veel,

Jez

ai a s

I: 31.

IF\n de Jlerh z.al weezjen tot grof vlas,
meejier
branden

9

en

En

Kapittei XXXIII:

En de Volkeren zjillen zyn
des kalkj: [ah] afgehouwtne
den imure verbrand warden.
En

en

en zjyn werkr

vonke , en zy zjtllen beide izaamen
daar en zal geen uitblujfer iveez.cn.

tot een

12.

[ads'] de verbrandinge
doornen zallcn zy met

Kapittei XXXIV:

9.

En haare beeken zallen in
verkeert worden9
haar ftof in zjwavel: Ja haare aarde zal tot bran*

dende pk, warden.

Joel

WERELD.

de R

541

Joel II: 1,2,3.
Blaazet de Bazuine

Zion

en roept hide op den
berg myner beiligbeid, let at alle inwoonders des lands
beroert zjn : want de dag des H EE REN komt
te

,

,

by is naby.

want

Een

dag

daijlerniffe

donkerheid

een dag
dageraad
uitgefpreid over de hergen : een grooten machtig vol
desgelyken van ottds met geweeft en is , en ria Jbet
zelve niet meer en zal zyn tot in jaarenvan veele
ge-

wolken

van

#

van

en

dikke duijlerhcid

en

,

,

als de

Jlachten,

Voor bet zelve verteert een vuttr, en acbter bet zelbrand eene vlamme : bet land is voor bet zelve

ve

als

Luflbof, maar acbter bet zelve een woejle
wilderniffe , en ook^en is 'er geen ontkomcn van bet
een

zelve.

Malachias IV:
Want ziet,

1.

die dag komt brandende als een oven:
al wie godloosbeid

dan zullen alle
boogmoedige, en
doet , een JloppeL zyn, en de

toekpmjlige dag zal

in vlamme zetten,
ren9

ze

zeid de HEERE der heirfebaadie ben nocbwortel , notb tak^laaten en zal.
H

e b r e e n

Want zo wy willens

X:

26,

27.

zondigen, na dat wy de kenniffc
blyft daargeen

derwaarbeid ontfangenhebbeny zo en

jlacbt• offer meer over voor de zonde :
Maar een fchrikkelyke verwacbtinge des ocrdcels,
en bitte des vmrs dat de tegenjiaanders zal verflinden.
Y 5
De

BESCHOUWING
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De

A i\R D B E E V I N G.

Gevaarvan onder

en

boven.

En daar znllengroote aardbeevingen wezen in verfcheidenplaatfen,en hongersnooden^cn peftilentien : daar zullen
cekfchrikkelyke dingen, engroote teekenen van den hemel

gefchieden. LukasXXI:ij.

Ker~

w

der

j£

k

E L

D.
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Nergens veilig, Ms in 't heilig.
erwaande

en

ftoute menfch

wat

raad ?

De

grond is los daar gy op ltaat 5
dreigd u in zyn maag te flikken ,
Of't huis te ftorten op het hooft,
Wyl ftoot op (loot den val belooft,

En

Hier

moet

den ftouten aard verfchrikken.

Daar quam
Een zvvaar

dan wel eer,
gerucht van veer,
Daar Etnaas fchoorfteen is gelegen j
Maar't is niet lang , dat * Nederland,
,

zo nu en

en naai

Met zyn gebuuren
Dat wonderbaare aard

zelf bevand,
beweegen.
En ook zo flaauw
of weinig niet,
Maar zo, dat elk zyn huis verliet,
Om na verblyving uit te kyken >
't Bedryf ftond llil van zynen gang,
Voor 't dreigen van dien vinger bang,
,

Zocht ieder
Dat

een

was een

de ftraf t'ontwyken.

predikend

gezant,

Op eene uur, door't gantfe land,
Y 4
®

1692.

Die
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Die't volk

tot

aandacht koft

Dcch't is berouw
Het ftoute

kind,

van

van

arme

menfch

,

tyd,

ftrafbevryd,

Heeft wederom ruim-baan

Maar,

beweegen:

korten

gekrecgc-n.

bedcnkt gy niet5

Schoon't leven dit gevaar ontvliet,
Hoe't fterf-bed ieders grond doet beven ?
Een

aard-beweeging , niet t'ontgaan,
legt men 't noch zo zeker aan,
Hier koft het doch uw lyf en leven.
Wilt gy dan volgen goede raad,
Zo zoekt een grond die vafter
ftaat,
Na't onderwys van Chriftus reden.
A1 wat gy met uw
oog beziet,
A1

Is't
Zo
o

onbeweeg'lyk

moetmen tot een

niet,

Rotsfteen, die in eeuwigheid

Zo vaft

Gy

wezen

beter treeden.

en

onbeweeg'lyk

zyt,

de grond van 't wys'lyk bouwen.
ruft zal blyven ftaan,
Gy zult haar nimmermeer ontgaan,
zyt

Wat op u

Die door de

deugd

op u vertrouwen.

Psalm

D E R

w E R E L D.

Psalm CIV:
de

34f

12.

hy de (lards aanfchouwt zo beeft
bergen aanroert, zo rooken zy.

zy:

als hy

Naiium 1: 5-, 6,7.
Zte

bergen beeven

(melten
zicbte

: en

voor

wereld

j

frPz'f

hem

5

£#

^ heuvelen

vcr-

de aarde licht haar op voor zyn aangeen

alle die daar

in woonen.

gramfchap jlaan ? zw wzc zal
hittigheid zyncs toorns bcftaan zyne grimmigheid is uitgeftore als vmir,
z/e rotsfeenen ivorvoor

z/zw

de

den van hem vermorfeit.
De HE ERE

isgoed 9
dag der benaamvtheid 5

jierkte in den-

ff*4

die ^

betroawen.

HEBREEN XII:

26,27,28,29.

Wiens fiemme

doe de aarde beweegde : maar mi
heeft hy verkondigd, zeggende, Noch eenmaal zal il^

beweegen , »/'# alleen de aarde maar ool^den hemel.
En dit
[woord~\ ,
eenmaal
wjy?
zk
verand.eringe der beweegelyke dmgen ,
welke gc
maakt waarcn, op dat blyven zonden de
dingen die
niet
beweeglyk en zyn.
5

Daarom alzo wy een

fangen

ons

,

welke wy

onbeweeglykJConingryb

welbehaaqclyh^Godemogendienen,
biedlnge en Godvruchtigheid.
JVant

onze

ont-»

de genade [va(i\ houden, door de-

God is

een

verteerende vwr.
Y s

meteer-

Da
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Honger is

een

fcherp zwaard.

De H E E R E kend de dagen der oprechten : en
haare erfenijp zal in eeuwigheid blyven. Zy zullenniet

befcbaamd warden in den quaaden tvd; en in de dagen
hangers zullen zy verzaadigdworden. Pfal.XXXVII:

de„

vers

18,19.

Vermyd

der

WERELD.

Vermyd de nood, Van V eeuwig brood.

"^/^/anneer de hoogfte door zyn zegen,

Van zonnefchyn , van dauw en regen,
Het volk des lands met fpys voorziet,1
Dan gaat het vrolyk heene

Op dat men eet en

En denkt op zyn

queelen,
drinkt, en fpeele,
verzorger

niet.

Maar, als, by vruchtelooze tyden,
Het fcherpe zvvaard begint te fnyden,
Dat fcherpe zwaard, dat honger hiet,
Dan word 'er eerft te recht bevonden ,

is verflonden
vol geniet.

Hoe ft goede onachtzaam
,
Dan weegt men eerft het
Daar't levens vuur begeerd te teeren,
En ft noodig voedfel moet ontbeeren,

Begind het angftelyke rad,
Allengskens meer en meer te draaijen,
Wyl ft rechts noch links niet vind te maaijen
Daar ft eertyds overvloed bezat.
Door deze nyping van Gods tooren,
Word zwaar en naar gerucht gebooren,
Als vruchten van ft geflagen land,
Die haar gebuurige gezellen,
De woede en razerny vertellen,
Van zulk een

defperaaten ftand.

6 Menfch , hoe heug'lyk is ft te leeven,
Daar ft menfch'lyk leven werd gegeeven,

34$
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A1 wat de reed'lykheid vereift,
Dat elk dan voor gebrek verfchrikke
,
Zo dat hy zyne
gangen fchikke,
Waar heen den vinger Gods hem
wyft.
Door't fpoor der
deugdelyke vvegen,
Na't land , van alien vollen
zegen,
Het land van alien overvloed j

Wiens burger nimmer heeft te fchroomen,
Dat ooit een hongersnood zal
komen,
Dat zalig land , van

eeuwig goed.
in't fnyden,
myden,
(o Menfch ! deze overwaag is groot,
Na't vette jaar van
welbehaagen,
In deze korte levens
dagen,)
't Gevaar van
eeuw'ge hongers nood!
Want die den
Schepper aller ipyze,
Is't honger-zwaard zo
fcherp
Hoe hoord het leven dan te

Het

waare

brood der

waare

wyzen

,

Ontbeeren zal in zyn gemoed,
Hoe zal die grond zich ooit verzaaden ?

Daarom

o

Op dat

Menfch ! zoekt Gods

gy

genade,
eeuwig word gevoed.

Spreuken X: 3.
Ii EE RE

niet bongeren
foot hy wech.
gen

en

5

JEZA

laat de zjele des recbtvaardi-

waat

ias

de haave der godloozjtn
LXV: 13.

Dam am zeid de Heere HEERE alz.o

>

Ziet
mjne

der

"we r

eld.
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zullen eeten, doch gy-lieden zull ho ti¬
Ziet, myne knechten zullen drinken , doch
gylieden zult dorfien : Ziet, myne knechten zull en
blyde zyn , doch gy-lieden zult befchaamt zyn.
myne knechten

geren :

Ezechiel XIV: 13,14.

Menfchen kind 5 als een land tegen my gezondigt
hebbeny zwaarlyk^overtredende, zo zal ikjnync
hand daar te»en uitflrek&en , en zal het zelve den
Jlaf des broods breeken, en eenen honger daar in zenden, dat ik daar nit menfchen en bee[I en uitroeije.
Of fchoon deze drie mannen Noach , Daniel en
Job, in 'f midden des zelven waaren 5 zy zouden
zal

door haare
den j

gerechtigheid [all een] haare Ziele bevry»
fyreekt de Heere H EE RE.
Mattheus V:6,

Zalig [zyn\ die hongeren en dorfien \nd] de ge¬
rechtigheid : want zy zull en verzadigd worden.
Lukas VI: 25-.
Wee
ren :

u

die

wee t*

verz/tadigd

die

m

lacht:

zult honge¬
zult trenren en

zyt: want gy
want

gy

weenen.

Hex
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Het

ZWAARD.

Is dat des Lams aard?

Ik zal u-Iieden ook ten Ztvaarde tellen, dat gy alle u ter
jlachtinge zult krommenysm d.it ik hebbegeroepenpnaargy
en hebt
nietgeantwaord, Ik gefprooken hebbe, maargy en
hebt nict gehoord, maarhebt gedaan dat quaad was in myne
oogen, en hebt verkooren 'tgeene daar ik geenen luji aan
en hebbe. ]zi\LXV:i2»
Ver-

'V

WERELD.

der

Verjlaat

uw

zondig

Dat is het rechte

351

nygen,

krygen.

D e krygsman is een fcherpe rocdc,
Des

Gods, in zyne hand,

toorens

En doet door zyne
.

Het leven

flagen bloeden,
van't geftrafte land.

Als wy dat werktuig eens betrachten,
Wat baard zyn wreeden overval,
Een

naare

galm,

En maakt

van

van jammerklachten,
't land een jammerdaL

De

quaade boom word afgehouwen,
plaats befloeg,
Na dat het oog , van't albefchouwen
Zyn wildaard lang genoeg verdroeg.
Die vruchteloos de

Maar als de roede is verlleeten,
En dat haar werk is

Dan word zy
En

algedaan,

in het vuur gefmeeten,

moet tot

ftof en

as

vergaan.

Daarom is't beter zich te geeven,
In ftaar van een

bequaame (land,

Op dat men zy, door't rechte

leven,

Een
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Een

werktuig

Een knecht

van

Gods rechterhand.

zyn genade en liefde,
In wiens bereide tafel, fchoon,

Den

van

vinger Gods, de leffen griefde,
Jezus, zyn beminden Zoon.
Lam, dat onze lad quam draagen

Van

Dat

Dat niec

Pat

voor

En

en

zyn

voor

fcheurde noch

en

*

beet,

vyand wierd gedagen,

des werelds zonden leed.

Dat

heilig Lam dat ons quam leeren,
Op't voorbeeld van zyn eigen daaty
Dat zyn Difcipel zich zouw weeren,
Met liefde en weldoen
tegen't quaad.
Dat Lam, dat onze quaal der zonde,
,

Niet
Maar

met een

met

Wei

dorm

van vuur en

vlam

,

de liefde heeft verdonde,

aan

dan Chriden

,

volg het Lam.

Want, wie met wel verlichte oogen,
In's werelds

Met

veel

zo

droevig jammerdal,
quaalen ovcrtoogen ,

Een vrucht wil zien

Die zie

,

twee

Die, elk

van

Adams

val;

menfchelyke benden,

van zo

veel duizend

man,

Zieh

WERELD.

der

Zich

vrees'lyk tot malkander wenden j

En op

elkand'ren vallen

Ncoit had den

den

een

aar

an.

bedroogen,

Nooit

uitgefcholden noch verfmaad 3
Zy zagen nooit malkadr met oogen 5
Zy deeden nooit malkander quaad.
En zy , die Eng'len zouden weezen,
Na't recht van Gods gefchapen beeld,
Wiens werking niemant had te vreezen ,
Met liefde en goedheid ryk bedeela }
Nu in het tegendeel, bezeten,
Gelyk het fcherp gepende beeft
Dat yzer varken is geheeten,
Van alle zyden , waard gevreefl :
Met fcherp gefleepe punt en fneede,
Van uitgegraaven berg metaal,
,

5

't Geen moord-lift

,

dim

ten

bloede fmeede

Op't heilloos, broederlyk onthaal :
jammerlyk onthaalen,

Malkander
En als

een

rad

van

razerny,

Uitzinnig door malkander maalen*.
Tot bloed en flof vermengeld zy.
6 Welbron der zachtmoedigheden 3
Z

J
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Gods, dat

Lam

voor ons

heenen

van liefde en
volk voor zulk

Geweldig Vorfl:
Behoed

uvv

Lev

gaat,

vrede,
quaad.

een

XIX:

i tikus

y en unit niet wreek.cn , nochte [toorri] behouden tegcn de kinderen uwes volks > maargy zult uwen

Naajlen iiej hebben als

u

zelven: lk ben de HEERE,

Jezaias X:
Wee den
en

myne

$.

Aflirier, [die'] deroede mynes toorns is,
is een ftok. in haare hand.

grmmigheid
Ez

ec hiel

XIV:

17,18.

Of 3 [als] ik bet zwaard brenge over dat zelve
en zegge , Zwaard , gaat door, door dat
,
zo dat ik. daar van uiirotije menfchen en bee-

land
land

ften

,

:

Offchoon die drie
de Hcere

dochteren

mannen

in }t midden des zel¬

[z.o waarachtig als
leeve, Jgreekt
HEERE
zy en zonden zoonen > noch
bevryden , maar zy zelve alleene zouden

ven waaren

,

,

bevryd wordcn.
En

Kapittel XXI:

9, ic, 11,12.

Menfchen kind, grogbeteert,

en zegt,

Alzo zetd
de

der

de HE ERE

gefcherpt,

:

werel d.

m

Zegd, het zwaard, hetzwaardis

ook^gevaagt,
op dat het ecne flach tinge Jlach•
te
het is gevaagt, op dat het eenen
glrafter hebbe r
of ivy [dan J fallen vrolyfzyn'. het is de roedemyns
Het

zoons,

En

men9t

is

en

gefcherpt,

die alle bout verfmaad.

hy heeft het zelve
met

te vaagen gegeeven , op dat
de hand handelen zoude: dat zivaard is

gefcherpt, en dat is gevaagd, om 9t zelve in de hand
des doodfagers te geeven.

Schreeuwd en hmld , o menfchen kind, want het
zelve zal zyn tegtn myn volk^, 't zal zyn tegen alle
de Vorfen Ifra'els:
verfchrikfingen zullen van wegen
het zwaard

by

heupe.

myn

volk^zyndaarom klopt op dc

mattheus v: 43,44.

Gy hebt gehoord dat *er gezegd is , Gy zult mven
naafen lief hebben, en uwen vyand zult gy haaten.
Aiaar 1 f zegge u , Hebt uwe vyanden lief, zegendze die a vervloeken, doet wel den geenen die ti
haaten, en bid voor de geene die u geweld doen, en
die h vervolgen.
en kapittel xxyi: p.
Doe zeide fezus tot hem
der in zyne plaatfe: want
men

,

Keert uw' zwaard
alle die het zwaard
zullen door het zwaard vergarni,
z

,

a

we-

nee-

de
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De

P

E

S

T.

Zonden is Pert.

\_Doch~\ ik zal
ik zal

ze

vry

ze van

maaken

H geweld der helle verloffen,

van

den dood

;

b Dood,

waar

pejlilentien ? Helle, waar is u verderf ? bezal van myne oogenverborgen zyn. Hoiea XIII:

zyn uwe
rouw

vers

14.

Zo

WERELD.

d £ it

^7

gy niet vreezen wild,
Maakt u een Hetlig Schild.

D e Pert

vrees'lyk afgezant ,
Met eenen Seifen in zyn hand,
Op dat hy langs de wegen zwaaije, 1
En't bloeijend menfchelyk geflacht,
Als't gras des groenen velds geacht,
Zeer fel

,

en

5

een

fnel

ter

neder maaije

Roept, Schrik 5 dat ieder van't gerucht,
Verbleekt, verfaagt, en fchichtig vlugt,
Om dat

hy deer'lyk fchynd te hooren

af, van ftaat, van lufl en moed,
Van weelde, welluft , goed en bloed ,

Staat

hebt uitverkooren.
Hy leid zyn vuur'ge pylen aan,
Die't treft, daar is het mee gedaan

Van al wat gy

Wie kan die ftoute

,

vyand keeren?

helpt geen fchrander krygs beleid ,
Noch helden-moed, en aapperheid,
Hier helpt geen fpart'len noch verweeren.
Wat raad
in dezen hoogen nood ?
Het Edel kruidje voor de dood :
Hier

,

Z $

Aan-
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Aandachtig , en Godvruchtig leeven.
Verachting der vergank'lykheid,
Van 't welbehaagen dezer tyd,
Door lull, tot hooger goed verheeven.
Geloof, en Hoop in Gods Verbond,
Op't fondament van deugd gegrond,
Dat is een Schild
op dat hy dekke,
Het herte der inwendigheid,
Zo word den pyl des doods
gemyd,
,

Die

ons

het leven

zouw

onttrekken.

peftiaale dood,

Of fchoon de

Zyn pyl in minder deelen fchoot
zouw de menfch
geen doodwond
Want, of het aardfe leven viel,

Het

geevenj

Het rechte levens

Bleef ongewond
't

,

hert, de Ziel,
in't eeuwig leven.

Voorzichtig leeve neeme dan,
wapenrufting an,

Deze eed'le

Niet

eerft, als hy het quaad ziet komen,

Maar al
De

van

ouds

,

op

dat hy leer,

handeling

Om niet

met

van dit geweer,
al de reft te fchroomen.

Psalm

WERELD.

der

Psalm XVIII: 31.

'

is volmaakt: de reden des HEEREN
, alien die og hem

wcg
ts

3^9

doorlouterd} hy is een fchild

betrouwen.

Psalm XXVIII: 7.

Ve HEE RE is myn

ferkte

,

en myn

[child,

op hem heeft myn herte vertrouwd, en tk^ben geholpen'y dies fpringt myn herte van vreugde, en ik.Z*dl
hem met myn gcz*ang 10oven.

J

erem i a s

XXI: 6.

ikjz.nl de inwoondcrs dezer Stad Jldan , zo wel
menjchen als de beejlcn: door eerie groote Pejlilenzullenze (lerven.

En

de
tie

Ezec

hiel

XIV: 19,20.

Of \_als~] ilj de pefhlemie in dat zelve land zenen myne grimmigheid daar over met bloed uitgiete, om daar van menfchen en beejlen uit te roeijen:
Of fchoon Noach , Daniel, en yob in }t midden
des zjelven waaren [ zo waarachtig als~] ik^ leeve,
de

,

zo ze eenen zoone, [of~\
dochter zonden bevryden ! zy zcuden

fpreekt de Heere HEEREy
z.0 ze

eenen

[alleene~] haare ziele door haare gerechtigheid bevry¬
den.

Z 4

Ds

3<5O

BESCHOUWING
De

S

T

A

D.

Die is hem ook niet,

Doarhetgeloov-e is by een in wooxdergtweejl in bet land
der belofte^als in een vreemd \Jand~\, en heeft in Tabernakelen gewowdmet Izaak en Jakob, die mcde
Erfgenaamen waaren der zelver
belofte. Want by verwacbtede de
Stad die fondamenten heeft, welker
Kenftenaar en Bouweefter God is, Hebr •VT- ^

^

De

WERELD.

d er

De

$61

Heil-ftad leid, Niet in der Tyd.
Stad

at

men

in de Wereld ziet,

Van aller landen vafte Steden,
Het is de rechte Stad al

Een t'zaamen-woon, van

Wie evenwel die
Bereizen wilde

,

na

niet,
liefde en vrede.

waare

Stad

begeeren,

En gaaren daar een wooning had
Die moet de rechte wegen leeren.

luftig zy,
veel begaan word en bereeden

Al
Dat

,

waar

het breed

en

getrooft voorby,
onophoudelyke fchreeden.

Dat gaa men maar
Met

is eng en fmal,
zonder woelderyen,
En ftrekt zich door het traanen-dal,
Daar fteeds den afval is te myen.
Die brengt u binnen Sions poort,
Een Stad wiens lof en heerlykheden
De rechte weg

En eenzaam,

,

Gy nooit, na waarden hebt gehoord 3
Dat is die Stad van eeuw'ge vreden.
Z j

Wi^

BESCHOUWING
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Wie zich vermoeid heeft ondcr
wecg,
Om eenmaal aan die
plaats te komen,
Die vind zyn ruft cn lull ter
decg,
En heeft nooit ongeval te fchroomen.
Maar wie op aarde reifl en

loopt,

En meend

een

flee

van

ruft

vinden,

tc

Verkrygt niet daar hy lang
En vind

ten

laatften rook

en

op hoopt3
winden.

JVIaar gy, o

fchoone Hemel-Stad !
Gy gecft u Burgers't vol genoegen,
Dies hebben zy haar Heil
gevat,
Die zich

naar

u

ter

uit- tocht

voegen.

Galaten IV: 2*5.

M

aar

ts onzer

Jerusalem dat boven is, dat is

alter Mocder.

vry,

tvelk^

Hebreen XI: 13,14, r y, 16.
Veze alle zyn in bet
niet verkregen hebbcnde
verre

geloove geflorven, de belofte
,

maar

gezten, en gelooft, en
leeden dat zy gajlen en

hebben dezelvc

omhelji

,

vreemdelingen

ivaartn.

van

hebben heop der aarden
en

Want die
/

dat zy een

znl\e dmgen zeggen, bacon en
klaarlyk„
Vaderlanel zoeken.
En

WERELD.

der
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En indien zy
van

dies [faderlands] gedacht hadden ,
welk zy uitgegaan waaren , zy zottden tyd ge-

had hebben
jMaar

om

weder

te

keeren:

begeertg na een beter, dat is na
hemelfe. Daarom enfchaamd hem God haarer
met, om haaren God genaamt te wor den: want hy
nu

zyn zy

het

hadde haar

een

Stad bereid.

En

Kapittel XII:

22.

Maar gy zyt gekomen tot den berg Zion , en de
Stad des levendigen Gods , tot het hemelfe
ffernzaI em, en de veele duizenden der Engelen.

En Kapittel XIII: 14.
Want wy en

wy

hebben hier geen blyvende Sad,

maar

zoeken de toekomende.
Openbaaring XXI:

10.

hy voerde my week in den geefl, oy eenen groo•
hoogen berg , en hy toonde my de groote flad,
heilige Jerusalem, nederdaalende nit den kernel

En

ten en

het
van

God.

Het

364
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e t

SLOT.

Verbergd

u

recht.

De HE ERE is
myn fie en-rot ze , en myn iurgt,
myn uithelper , myn God , myne rotze , op ivelken
ik betrouwe :
myn fchild en hoornmyns heils, myn boog
vcrtrek. Ik aanriep den HEERE die te pryzen is, en
en

wierd

verhji

van myne

vyanden♦ Pfalm XVIII: 3,4.

Deugd

der

WERELD.

36f

Deugd is de

muur,
Voor zwaard en vuur.
is

Burgt, die vaft geboud 5
Met fterke toorens , muur en wallen,
Den aardfen vyand buiten boud,
Op dat men niet werd overvallen:
et

een

Doch't Slot

Word niet

van

voor onze arme

kalk

en

Ziel,'

fteen verbonden 5

Op dat hy zich daar achter hiel,
En vry was voor de pyl der zonden.
Maar die zich vaft aan Gode houd,

verbergd in zynen wille,
Die heeft der Zielen burgt geboud,
En laat de vyand pylen fpille.
Die ltalk des Rouws met traanen mengd
En wel beftrooid met hert'lyk zuchten,
En ryk'lyk tot den bouw-eifch brengt,
Den fteen der deugdelyke vruchten >
En zich

Die fluit

om

zich het rechte flot,

En dekt zich voor't
En ftaat

,

gevaar'lyk ope,

geveft in zynen God,

Omgeeven met Geloof en

Hoope.

Hoc

366
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Hoe

menig bouwd 'er een Kafteel,
Op dat hy vry en veilig leeve,
En 20
genieten mag het deel,

Daar zyne luffc

toe

ftaat verheve

En gaat m'er namaals

eens

voorby,

Daar zyne vafte toorens
ftonde,
Zo vind men't alles aan een

Verftrooid
Maar't
In God

$

zy,

gefloopt en heel te. gronde.
onverderffelyk Kafteel,
,

geveft

met

vafte

Braveerd der Hellen

muuren

,

operw^eel,

En kan den ilorm des Dood?
Dies raad men elk tot dezen

^rduuren.

Om 't

waarc

leven

bouw,

verfchoone,
Op dat het zich daar achter houw,
En ecu wig zonder nadeeb woone.
te

Psalm XXXI: 2,3,4.

/ u
met

door

uwe

Neigd
wee

1

°

bJEEREf betrouw ik

befchaamt worden in eenwigheid

(I

kttis,

gerechtigheid.

uwe ooren tot my ,

?

en

help

my

laat my
my kit

haaflelyl^,

flerken rotzjleen: tot een
behonden.

my tot eenen
om my te

reddet

;

z,eer

vail

Want

WERELD.

der

Want

my

gy zyt myn Jleenrotze, en myne

dan,

Tfi-J

burgt; Lad

wilte.

en voert my om nwes naams

Psalm LXI: 4.
Want gy
tooren voor

zyt my eene toevlucht geweejl, eenJlerke

den

vyand.

Psalm LXXI: 3*

Weejl
nen, om

rotzjleen om daar in te woogednariglyk^daar in te gaan: gy hebt bevel

my tot eenen

gegeeven om my te
rotze en myne

verlojfen 3

want gy zyt

Psalm XCI:

Ik_ zal
vlucht ,
tronu>ei

tot

2.

den H E E R E zeggen; Myne toe-

en myne

burgt:

myn

God

Spreuken XVIII:

De

de

naam

mynefieen-

bttrgt.

des H E E REN is

op

welke tk^ vsr-

10.

eene

rechtvaardige zal daar heenen loopen
hoog vertrck^geftelt w or den.

fterke
,

toren:

en tn een

Ds

3^8

beschouwing
De

mensch.

Niet als de Dieren.

[Maar~\ik zaluaangezicht in gerechtigbeid aanfchox- y

ik Zal verzaadigt worden met u beeld, als ik zal
opwaaken. PfalmXVII: 15-.
Engel\kerwys ivy bet beeld des aardfen gedraagen hebhen, \_alzo~] zullett wy 00k bet beeld des hemelfen draagen.
wen

,

iKor:XV:49.

Zyt

i> e

W E R E L D.

ii

Zyt gy een Menfch genaamt,
als 9t

een

Menfch betaamt.

D e Menfch,

de Menfch, dat cdel bceld > ]
In wien een fchets des fcheppers fpeeld,
De Menfch 9 20 hoog in graad verheven!
(Ver boven 5t leven uit de tyd,
Dat

kruipt, of zwemd, of vliegd of weid 3)
Gefchapen tot een eeuwig leeven:
Hoe hoorden die zyn edel pand 9
Van't onderfcheidelyk verlland,
Zo wel en waardig te befteeden !
Maar och helaas ! wat zoud hy! neen *
Hy ilapt 5 als over paarlen heen 5
En ziet op

Verfpild

vluchtige ydelheden.
zyn diamante tyd 5

Voor ftroo

en

kaf der ydelheid,

Ja fnooder , als de domme dieren ,
Wyl zyne wortel dieper flaat,
Baard hy een overvloed van quaad,
En wil zyn loop niet recht befderen.
Zo word het voorrecht

van

Gods hand ,

(Tot een bereik van hoogen Hand,)
Verfmaad , verwaarlooft,
A

en vergeeten.
a

Eleu*

B E S C H O U W I
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N G

Elendig reuk'loos menfchen kind,
Dat anders zo het welzyn mind,
Wat tovery heeft u bezeren !
Maar doch, die in het groote
veld,
(Daar't menfchdom word als gras geteld)

Gelyk

een
Zo hier

Bloempje komt
en

Heel dun

daar

een

gezaaid

,

te vooren

breed

en

•>

wyd

,

en ver verfpreid,
zulk een Heil zyn ooren.
,

Die leend tot
Zo dat hy't

dierfe doen veracht,
Engels leven tracht,
Om eind'ling It
hoog geluk te raapen,
(Als't aardfe kleed word ^fgedaan,)
Van eeuwig in Gods beeld te
ftaan,
Waar toe hy van hem was
gefchaapen.
En

o

na

het

Menfch

,

o

Menfch ! betracht gy dit.

Hoe dierbaar is

hooge wit ,
weinig't heil van's levens tyden !
Dat met zyn onvolmaakte Hand,
Gewoon is 'c houden , uit de hand,
Alle oogenblikken doch
t'ontglyden.
Hoe dierbaar is
beftendig goed,
Voor't onvergankelyk
gemoed,
Wiens wort'len d'Eeuwigheid bereike!
Op dat zyn fleur van rechten fhat 9
Hoe

uw

W E R E L 0. 1

dp, r

3'fr

In

eeuwigheid niet onder gaat,
En zyn geluk niet van hem
wyke.
6 Menfch ! die't
opper-maakfel zyt.
Van alls
dingen deezer

tyd,

Gy

moet niet met haar heene flroomen 5
Na d'algemeene levens

tryn

,

Maar dat zy u , als trappen
zyn,
Om tot den ootfprong op te komen.
Als gy de wereld dan befchoud,
Die d'Alderhoogfte heeft

geboud,
wonderheden,
een
wyzelyke keer,
Tot zulk een aldergrootften Eleer,
Om in zyn Eeuw'ge gunlt te treeden.

Met al zyn
Zo doet

heir

en

G

e n e s i s

God z.eide: Laat

1: 26.

Menfch en maakerij na ononz.egelykeni.Jfe; en dat zjy heerfchapyye
hebben over de viffen der z.ee, en over het
gevogelte des
n

z,cn

bcelfle,

kernels,
over

en over

al het

ons

na

het

vee^ en over

kruipendegedierte^ dat
2

Kor

in th en

degehetle aarde^en
der aarde kzwpt,

op

III: 18.

En wy alle met angedekten
aangezjchte
heid des Heeren [pis'] in eenen

de heerlykfpiegel aanfehouwende,
worden [na] het z.elve beeld in gedaante veranderd,
van heerlykheid tot
hecrljkheid, als van des Heeren
Geejl.
A a 2,
De

%-]%

BESCHOUWING
De

Die

ten

J

O

N

halve wederkeerd

G
en

E.
dwaald niet.

gedenkt a an uwen Schepper inde dagen uxver joHgeltngfchap, eer dat de quaade dagen komen, en de jaaren naderen, van deivelke
gy zeggen zult, Ik en hebbe
geenen luft in dezelve. Prediker XII: I.
mi

der

WERELD.

Wei hem die V
In

quaad,

tyds ontgaat.

Staa ftil,

flaa ftil, bedwingt u voet5
genoeg dicn weg geloopen,
Die gy doch wederkeeren moet 5
Indien men op wat goeds wil hoopen.
Wat weg ? Dien weg van tovery 3
Beftrooid met roozen en vioolen,
Dien Fuyk van jammerlyk verley a
Dat Hof van dwaalen en verdoolen.

A1

ver

Terwyl 't vcrdcrf zyn pylen fchikt,
en krioelen,
Verborgen op uw herte mikt,
Op dat gy't met de flag mogt voelen.
Zy vielen lings, zy vielen rechts,
Die.voor u dezen weg begingen.
Haar mooi verkeerden in wat flechts,
Wech vloogen haar gewenfte dingen,
Dies weelt gewaarfchouwd daar gy gaat
En onder't lachen

En laat. u niet voor d'ooren fchellen
Tot acht'loosheid van goeden raad,

,

Gelyk uw yd'le fpeel-gezellen.
Stap uit, flap uit , onttrekt u jeugd,
Den weg van een rampzalig ende,
En wandeld op het fpoor der deugd,

Daar alle wyzen

zich

Gy zyt, 't is waar

toe

, een
Aa 3

wenden.

{rifle bloem,

BESCHOUWING
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En rufl op 't fleurtje van uw leevcn ,
Maar's avonds neemt een wind uw
Wie weet waar dat gy zyt gebleeven !
'c Is ydelheid, 't is niet met al,
't

Bedrog beguicheld
Het lokaas nood

Op dat

gy

u

roem 3

uwe oogen,
in de val,

deerlyk wierd bedroogen.

Nu nood u noch een fchoone kans 5
Nu is't noch tyd om prys te winnen,
Behaald uw hoofd een fchoone krans,
Nu is't het uurtje van beginnen.
Wien word een groote fchat beduid
5
Die reed lcid, om maar
op tc raapen ,
En field de wakk're toe tree
uit,
Met zulke , die haar kans
vergaapen ?

o
Jonge en welgedaane jeugd,
Schikt uwe zinnen tot bedaaren,
En kieft tot uw
gezel, de Deugd ,
Daar zult gy eeuwig wel mee vaaren.

Deugd, die't leeven zo verrykt 5
ding van hooge waarde,
Voor uwe meerder waarde
wykt,
Wat zyn ze wys die met u
paarden.
o

Dat alle

Psalm CXIX

"yy
den

.

:

9.

aar mccle zal de jongeling zyin pad
A Is hy
[datj bond net u woord.

zuiver hoy¬

d e r

S

Nn

W E R E L D.

PRE UK EN

VIII: 32, 33? 34? 353

dan, kinder en

,

zyn ze , [<AV]
Hooret de tucbt , £»

371

3^-

hooret na my: want welge-

luks-alig

wegen

bewaaren.

, eWe
[die] niet.
WeigelukgLalig is de men[che , die na my hoord}
dagelyks luaakende dan myne yoorten, waarneemende
de
poften myner deuren.
IVant die my iiind
t/W bet leveny en trehteen
ivelgcvallen van d,en H E E R E.
Maar die [legen] my zondigd , doet zyne ziele
geweld aan: alle die my baaten bebben de dood lief.

wordet

wys

werpt

,

Prediker XI:

7,8,9,

io.

en bet is den oogen goed
aanfebouwen.
Aiaar indien de menfebe veele jaaren leeft , [<?»]
verblyd hem in die alle ; zo laat betn ool^gedenken
aan de
dagen der duijlernijfe: want die zullen veele
zyn
[en \ al wat gekomen is, is ydelbeid.
Zerblyd u, o jongeling , in uwer jeugd , en laat
u herte a vermaaken in de dagen uwer jongeling [chapy
en wandeld in de wegen uwes herten , en in de aanfchoawinge uwer oogen : maar wectet, dat God,, cm
alle deze dingen u zal doen komsn voor 't gerichte.
Zo doet dan de toornigbeid wyken van u herte ,
en doet bet cptaade wecb van uu/en vleeje 3 want de

lrorder, bet licht is zoet,

de Zonne

te

j

je.'gd

en

de jongheid

is ydelbeid.
Aa 4

De

17(5

BE8CHOUWING
De
p

O

U

D

E.

Koftelyke Tyck

Daarom ook, terwylen de ouderdom
engtyzigheid daar
is, en verlaat my niet, o God; tot dat ik \dezen~\gcjlachtt
uerkondige uwen arm j alien ftafatyelittgen, uwe macht.

Pfalm LXXI: 18.

Den

W E R E L

der

Den boom die

Dat is

uw

377

waft , En worteld <vaft.

veele jaaren,
den Schat der deugd vergaart,
kroon der gryze haaren,

uderdom
Hebt gy

D.

,

van

Dan zyt gy wys,

en

wel bedaard.

Maar hebt gy al u Jange leeven,
Het veld van ydelheid geboud,
Zo zyt gy kinds, en onderbleeven,
Al waard gy honderd jaaren oud.
En in de plaats van't licht der eeren ,
Bevalt u duifternis van fmaat,

Gelyk de geen die niet en leeren,
Ter plaatfe daar me om wysheid gaat.
U w plaats , ter leering , was op aarde,
Uw tyd , vanuwe kindsheid af3

Daar gy zo menigmaal verjaarde,
Tot , met uw eene voet in't graf.

Gy hebt gedronken en gegeeten,
Gy hebt gearbeid , of befchikt,

En't recht beftel hebt gy vergeeten,
En onder't aards bedryf verftikt.

Gy hebt geoefend , en geleezen,
Gy hebt een vreemde fpiaak geleerd,
Op dat men immers wys zouw weezen,

eerd.

Een wysheid , die de wereld
Dat alles, mag de Ziel niet baaten,
Men noemd uw flach van wysheid

Wyl

gy 5

in al uw doen en laaten,
Aa f

lid:,
?t Begin

BESCHOUW ING
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't

Begin der wysheid hebt gemiii.
waardige Ouderdom der deugde,
Gy hebt een vette grond geboud,
Op dat gy oogft, een eeuw'ge vreugde,

Maar

Uw leeven wierd ter eeren ond.
Uw Ouderdom zal zich
verjongen,
Noch fchoonder als de fnffe
jeugd,
Zo dat u lof nooit word
volzongen s
o Nieuwe
fpruit , uit oude deugd!
Uw onvermogen zal verdwynen,
Den 1 impel uit bet
aangezicht,
Uw kromte, uw fwakten , en uw
pynen

5

Gelyk de Nacht voor't Morgen-licht.
6 Menfch ! tot
eeuwig Heil gebooren5
Maak dat gy in den ouden
dag,
Uw fchoone tyd niet hebt verlooren
Waar in men God
behaagen mag.
,

Psalm CXIX:

ioo.

voorzjchtiger dan de Oude,

om

bevelen bewaard hebbe.
Spr
De

vreeze

wysheid:

en

euk en

IX:

datikuwe

io.

des HEEREN is het

de

beginfel der
wetenjchap der heiligen is vcrfiand.

Prediker IV: 13.
Beter is

een arm en

wys

jongeling

,

dan

een

ond

der

W E R E L D,

Honing 3 die niet enweet

en

zjot

te

worden.
En

Kapittel XII:

379

van rneer vermaand

i, 2,3,4, f.

En gedenkt nan uwen Schepper in de dagen uwer
jongeling fchap, eer dat de quaade dagen homen, en
de jaaren naderen , van welke gy zeggen zult 3 /£, cn
hebbe geenen lull in dezelve.
Eer dande Zo'nne^en het licht,
de Sterren verduiftert worden > en

komen

na

In den

I en beeven

den regen.

dage
,

en

wanneer

de Jlerke

de wachters des hutzes zuH
mannen

haar zelven zullen

demaalftcrs zullen ftiile ftaan, om dat
minder geworden zyn : en die door de venfieren

krommen:
zy

end.eMaa.ne, en
de wolken weder

en

zien , verdmjlert zullen worden.
En de twee deuren na de jlraate

zullen gefloten

Worden, aWer is een nedrig geluid der madlinge,
eh by op(iaat op de Jlemme d.es vogelkens , en alle de

zWngereJfen neder gebogen zullen worden.
Ookjwanneer~\ zy haarvoor de hoogte zullen vrcezen 5 en d.at \r vsrfcbrikkjnge zullen zyn op den
weg , en d'amandel-hoom zal bloeijen , en dat de
fpringhaaneyi zich zelven een iafl zullen wezen , cn
dat de ltd (I zal vergaan : want de menfche gaat na
zyn eeuwig huis , en de roawklaagers zullen in der
Jlraate omgaan.

De

Daarom gelyk de

Heilige Gee ft Zegd

£y *yne flemme hooret, Zo

en

verbard

,

Heden indien

uive

herten nitt,

gelyk [bet gefchiet is~\ in de verbitteringe, ten dage der
verzoekinge, fa de wocjlyne. Hebr: III: 7, 8.

Wat

WERELD.

der

Wat

voordecl zy,
Gaa vrnchfloos niet voorby.
ons

ten

D ie

d'onbekende Rykdom heeft,
En echter in ontbiootheid leeft,
Wyl hy niet acht op 't rccht befteeden,
Wat voordeel trektmen daar dan van?

Hy's ryk , en blyft een arme man,
Bezyden't fpoor van rype reden.
Men hoord wel wat gezondheid zegt:
Maar deze vrucht is

Van't aards befchik
't Bezit der

ons te

en

vlees

goed'ren is

En dezen inkomft al

Men

moet een

Wat dan

:

behaagen ,

te groot,
fnood 5

hooger wind; bejaagen.'

Gaat

En hoord de

te

flecht j

voor

het doodbed flaan

jammer-klagten

aan

3

Van die haar

rykdom is ontnoomen;
fpyt'et haar , wat is't haar leed,
Dat die niet hooger is befteed,
Als aan een hoopen yd'le droomen.
Wat hoord gy uit de bleeke mond ?
Wat

Ach word ik

maar eens weer

gezond!

3$&

BESCHOUWING

lk

dien

rykdom uit te geeven ,
onwaardigheid 3
Der yd'le dingen dezer
tyd,
Maar voor het waard
Godvruchtig leven.
Daar hebt gy cen
getuigenis,
Hoe dierbaar't
goed geweeten is 9
Bezitter van gezonde dagen :
Terwyl gy daar mee zyt verrykt,
Ziet dat gy uit uvv
oogen kylct,
Om daar mee na dien fchat te
jaagen.
meen

Niet

voor

de flechte

Psalm XXXIV: 9,10,11.

c
LJ madkt, en zjct, dat dc HE ERE goed is: wclgeluk^alig is de man, \die~\ op hem betrouwt.
free]} den HEERE, gy zyne Heitigen ; want die
hem vreez^en en hebben
geen gebrelg.
De jonge leeniven tyden armoede
en honker en :
maar die den HEERE z.oeken
hebben geen gebrc!g
van
cenig goed.
,

Jezaias XLIX: 8,9,10.
Hlz.9 z.eid de HEERE

,

In den tyd des wel-

behaagens hebbe tk u verhoord, en ten dage des Heils
hebbe tig u geholpen : en tig z.al u btwaarcn
en Hg
,

zalugeeven

tot ten

verbond desvolks 5

om

het aard-

rjk

w

der

ryk^opte ricbten

,

om

be-erven:

E

R E

L D.

383

de verwoefe erjfenijfen te doen

Om te

die in
len op

z^cggen tot de gebondene, Gnat nit: tot die
duijiermjfe z,yn, Komt te voorfcbyn : zy sul¬
dc wegen weiden , en op alle booge plaatfen

z.al baare weide

weez.en.

Zy en sullen met hongeren , nocb dorfien en de
hitte, en de z.onne en z.alz.e met jleeken: want baaren
Ontformer z.alzje leiden, en by zalz.e aan de fprin tr¬
,

aders der

wateren

z^acbtkens d.oen leiden.

En

Kapitfel LV: 6.

Zoekt den H E E R E tcrwyle by te vinden is:
roept hem aan terwyle dat by naby is.
2

En wy

Korinthen VI: 1,2.

\_als~] mede arbeidende bidden u 00k dat gy
Gods niet te vergeefs en mooyt ontfangen

de genade

hebben.
Want

by zegt, In den aangen aamen tyd bebbe ik^tt
en in den dag der z.aligbeid bebbe ik_ u
geholpen: z.iet rrn is't dswel aangenaame tyd, zdet
verboord

nu

,

is 't de

dag der z.aligheid.
G

A LATEN

VI: 9, IO.

Docb en laat onsgoet doende

niet vertraagen

: want

tyd zjtllen wy maaijen^zo wy met enverfappen.
Zo dan terwyle wy tyd hebben , laat ons goed doert
aan alle, maar meejl aan de
baisgenooten desgeloofs. ■

te zyner

De
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Z

Sloft niet

I
tot

E

K

hier

E.

toe.

Daar

na vond hem
Jeztis in den T'empel , en Zcide
hem, Ziet, gy zyt gezond gevjorden : en zondigd
niet meer , op dat u niet wat
ergers en gefchiede.
Joannis V: 14.

tot

Ver-

Dsn

WERELP.

Verzuimde tyd,

Baard wee van fpyt.

D ic onlangs blies en moedig fnoof,
Leid zuf en duf ter

neer

geilaagen;

Zyn gloed word bleek, zyn glans word doofj>
gezonde dagen.
Waar is de vrucht van d'aardfe vreugd ?
Of beefcze ftroo
en kaf gedraagen ?
Dat's mager voer , dat niet en deugd ^
En laat zyn Zaycr droevig klaagen.
Een vrucht, die nict alleen , niet voedg
Maar giftig zynde van natuure ,
Een nafixiaak geeft, als bitter roet 9
Verdweenen met

,

Dat

moet

de wereld-luft bezuurcn.

't Verddofde

vonkje krygt nu lucht,
gelegen,
Een arbeid cift ter goede vrucht,
En wyft het fpoor van beter wegen.
Nu't grove vlees in onmacht zinkt,

Dat onder d'as van't vices

Verheft zich't eed'le meegeweeten ,
Dat dag aan dag ten goede dringt.
En jaar op

jaar, word wech gefmeeten,
B b

N

$85

B E S C H O U W I N G

Nu

En

fpeurd men't fchandelyk verzuim,
zich

neemt

voor een

beter leven

5

Maar
De

krygt het vlees , het weder ruim,
geeft word wederom verdreeven.

Gezondheid neemt het huis weer in
En vt goed befchik word weer

,

verfchooven,

By 't onderdaanig huisgezin
On-order krygt het hooft weer boven.
't Is zo
gelyk men't eertyds zag,
De nacht van
droevigheid ten goede,
Vcrdwynd we£r in gezondheids dag,
,

,

,

Om d'oude Juften

weer te

voeden.

Oat, als de kranke weer genas,
Zo was hy , na het woord der
oude,
Noch erger als hy
eertyds was*
Waar is hy die het aers aanfchoude?
Bekeerd u dan ter
goeder tyd,
By goede en gezonde dagen,
Op dat gy beter grond bereid,
Die nict en zinkt door
quaade vlaagen,
Zict, wilt gy wys zyn en bedacht,
Zo leert dien vaften
regel weeten
Dat gy, 00k in u voile
kracht.
,

\v E R E L D.

der

Altyd
En

ziekten zyt bezeten.

met

zelfs,

Tot dezer

geboorten af,
neigt tot flerven 3
vallen in het graf,

van u

uure

Om wech

te

,

Na't recht, dat alle vlees rnoet
Dit leven dan

,

van

erven.

dezen Tyd,

Is geen

gezondheid , zo \vy't achten 5
d'onvolkomenheid,
wel betracbten
By 1 leven , dat 'er word belooft,
En dat ons Goduit gunfl; wil geeven,
Daar niets de Temperantfi roofd,
Dat is het recht gezonde leven.
Wy zyn dan ziek , na Lyf en Ziel$
Van wegens,
Zo \vy dat zelve

Laat

ons

,

door boete heil verwerven,

Op dat ons leven niet en viel ,
eenwig fterven.
Zo ziekte tot bckeering nood,

Door deze dood in't

Zo laat zich icder een
Eer

hy verraft werd van de dood $

Dat elk zyn

ftaat

Want die zo in

En

zo

bekceren,

zyn

en

Hand dan leere:

het euvel wend

zclven heeft vergeeten,
Bb

z

5
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Dat

hy zyn krankhcid
Die is wcl deerlyk diep
Zo is de ziekte

Behalven
Die

voor

een

ftant

van

nood ?

den ftand dcr vroomen,

hoopen door de

In beter ftand

niet en kend,
bezeten.

en

land

poort der dood,
te komen:

Die hebben haar als ziek

geacht,

Als and're

blyde en luftig waaren
En na een mcdicyn getracht,
Die haar voor narouw
mogt bewaaren.
Als

nu

,

het lichaam haar

ontzakt,

Bcgint het vOorjaar van genezen,
Wyl't geeft'lyk leven word ontpakt,
Om eindeloos gezond tc weezen 5
In 't leven daar men zich vemoegd5
En zich

ten

vollen kan verzaade,

Daar alles

pad en alles voegd,
Verheven boven al het quaade.
Psalm XXXIX:

H
EE RE
ke de

,

maakt

maate myner

my

dagen zjy

gankelyk. ik. £.7.
Ziet ^gy hebt mj/ns dagen

y,6,7, 8.

bekent myn einde, en wtl
j dat
weete, hoe ver
een

hand breed geftclt,

\

d e r
en

myn

ieder

leeftyd is als nicp voor n
[hoc~_] vaji hy flaat

menfche

Seta !

W E R E L D.

,

immers is

5
,

389
een

enkel ydelheid 9

Immers wand eld de menfche
fals~\ in een beeld,
immers woelenze ydelykj men
brengt by een, en men
weet niet wie het na z.tch neemen z.al.
En

pe

nu ,

d:e

5

verwacht

wat

0

Heere

myne

boo-

is op tt.
Psalm XL!: 2,3,4.

Welgelukz.alig is hy, die z.ich verflandiglyk^draagt
elendigen: De H E E R E z.al hem bevrydage des quaads.
De HEERE zal hem bewaaren, en zal hem by
V leeven behouden, hy zjtl op aarden geluksalig
gemaakt warden: En geeft hem 00^ niet over m zyner
vyanden begeerte.
De HEERE z.al hem onderjleunen
op het ziek^
bedde j in zyne krankheid veranderd hy zyn gantje
\egen etnen
den

ten

leper.
&

>

Jeremias II: 27.
Want z.y

gezjchte
Siaat

op en

heeren my de nckka toe 5 en n*et het aanmaar ter tyd haars quaads zeggen zy 5

verloft

ons.

Bb

De

390
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KREUPELE,

e

Maar

voor ecn

tyd,

hand of wwe voet u ergert, houwtze
Hetl u bet tr tot den lev en rate
gaan, kreupel, of verminkt [zynde, ] dan twee han~
den of twee voet en hebbende in het eeuwlge vuur geworIndien dan

wwe

af en werpt ze

van u.

fen te worden,

Match: XVIII: 8.

w E R

DER

Getroojl

u

't derven

,

Om meerder te erven.

D

kreupel van natuur,
ander, wegens't helfe vuur,
Teweeten ; dat hy 't poogd te myden,
Terwyl hy? wyflyk, en bedacht,
Den raad der wysheid neemt in acht,
en een

gaat

Een

Van hand

en voeten

af tc fnyden.

wclgcdaan 9
die wyze kreupel gaan.
En niet op vleeflykheden ruften j
Verfmytende van haar gemoed,
'c Verkeerde Oog, de hand en voet
Der fnoode en fchaadelyke luften.
Zo hinken zy , in dezen tyd,
Voor't werelds oog der ydelheid9
Wat zyn ze

fris

en

Die op

Maar

aan

Voor

het eind der aardie

dingen

9

eeuwigheids ontfloten deur,
men op de hoogfte keur ,
voor God , rechtfchaapen gingen.
weg die na het Heil-land leid,

Dan vind

Dat zy
Den

,

Eift dezen gang van

kreupeiheid ,

B b 4

Wat
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yjz
Wat

hielp het loopen

Het vafte Ileunfel

Op

daar

mee

Mark
n

des vleefes luft,
ter hellen gingen!

voeten van

Zo wy

'1^,

en hep ipringen 3
de ruft3

en

indien

us

uwe

IX: 43,44,45-, 46,47,48.

hand

h

ergerd houwdx,e af: het is

beter verminbt tot het I even in te gaan , dan de
twee handen htbbende heenen te
gaan tn de hclie, in
dat onuitblujfeljk^vuur:
Daar haaren worm met en ferft, enhetvmrniet
»

uitgebluft

en

word.

En indien

ergcrt , houwd hem af;
het leven in te gaan , dan
de twee voeten hebbende,
gtworpen te warden in de
helle in dat onuitbluffelyh vuur:
Daar haaren worm met en
ferft, en dat vuur nict
uitgebluft en word.
En indien uwe
ooge u ergerd » werptze uit : het
is u beter m^ar een
ooge hebbende in het Koningryke
Gods in te gaan , dan twee
oogen hebbende in het
heije vuur geworpen te wordm:
Daar haaren worm met en
fterft> en het vuur niet
uitgebluft en word.
het

is u

beter

uwe voet u

kreupel

tot

,

Lukas IX: 24.

Want
"

zo
"

wit zyn leven behauden wil,
•

die zal
b»

WERELD.

d E R

het

ver

cm

mynent

lichen:

maar z.9 wit

wills

,

zyn

leven verliez.cn zal,

die zal hep behottden.

Joannis XII: 15.

en

Die zryn leven lief heert zal ?t zelve verliezen;
die zyn leven haat in deze wereld , z.al V zdve

bewaaren

tot

het

eeuwige leven.

En

Kapittel XVI: 33.

Jfleze dingen hebbe ik^ tot u gsfprooken, oj> dat gy
my vrede hebbet.
In de wereld zult gy verdruk?
kivgc hebbtn : maar hebbet goeden moed p ik. hebbe
de wereld overwonnen.
in

(;

j:>

■

• jV $?'.■ -■

-

-V'C

•

Romeinen VIII: 18.

Want

ifhoude het daarvoor, dat het lyden dtz.es

tegenwoordigen tyds, met en is te waardetren ttgms
de heerlybhetd , die am ons z.al geopenbaart war¬
den.
1

Petrus IV: 13.

nelyk^gy gemeenfchap hebt am hct Lyden
Chri/lus, [alz.o~\ vtrhlyd u: op dat gy
di
openbaaringe zyyier heerlykheid u woogt vsrblpdiH tM
214aar

van

verhetigen.

B b $

E>*

'

BES CHOU W IN G
A

De

Zq

uw

Hoard wy»e geliefdc

M

R

herte

tot

breeders ,

God.

bee ft God met uit[om'j ryk [tezyn~\ in
Kontngryks , h welk
die hem lief hebben ? Jakobus II:

verkobren de arme dezer wereld,
*6 geloove, en de erfgenaamen des

by belooft den geenen

E.

en

vers j,

ft

W E R E L D-

DE R

op Aarde bange>
Laat u den Hemel vange.

Is 9t

u

cA rmoed, waard gy wel bedacht

5

Wat

Rykdom mogt u a\ gebeuren!
Terwyl de welfland op u wacht,
Met Heil van opgeflote deuren.
Maar doch
hct is geen geld en goed
't Geringe voorwerp uwer zinnenj
Maar een oprecht en vroom gemoed,
Waar door men meerder kan gewinnen,
Dan al het aards onwaardig flyk 5
Want wie zich fchikt ter hoogfter Erven
Van God en't zalig Hemelryk,
Die's ryk , in leven en in fterven.
,

,

Al had gy gaaren htiis en hof,
En geld , en goed , en veele dingen 9
't Geluk dat flaat u

XJw ftok

zulks doch of 9

laat dat niet befpringen.

en

Maar zoekt gy meer

Als

als dit, en't al 3

Monarchy der Koningryken ,*
dat u ontmoeten Zal,
de kroon van alles ftryken.

't Geluk

Gaat met

,

BESCHDfJ WING

30

Armoed ! weefl: dan wel

o

gezind
llooven,

onder druk en
allergrootften Rykdom vind
alle rykdom gaat te bovem

Op dat

gy

,

Dien

Die

Spreuken XIX:

,

,

i.

D

e arme in zjne oprecbtigbeid wandelende , is
beter dan do verkeerde van lippen, en die een z,ot is.
En

Kapittel XXVIII: 6.

De arme, wandelende in zjne

beter

,

oprecbtigbeid , is
dan die yerkeert is van tvegen, al is bp rpk^
Mattheus V: 3,4.

Zalig [*,?«] de arme van geefie
Konwgryk^ der Hemelen.
Zalig [_z.y>f\ die treuren : Want

is bet

:
ty

Want baarer
z.nllen

ver-

troojl worden.
En

De blinds worden

Un

Kapittel XI:

z.iende,

en

y.

de krcupele wands-

de melaatfe worden gereinigd , en de dooven
hooreny de dooden worden opgewekt 5 en dsn armen
word bet Evangel turn
verkpndigd.
,

Lukas

wereld.

£)er

39 7

lukas iv: 18.
Be Geeft

des Heeren [«]] op iny, daarom heeft hy

gez.alft: hy heeft my gcz.ond.en om den armen het
Evangelism te verkondigen , om te genezjen die ge~

my

brooken

z.yn van

herten.
En Kapittel

VI:

20.

hy

zjyne oogm opflaande over zjyne Bifcipelen,
Zalig z.yt gy armt: Want uwe is het Koningryke Gods.
'

En

zeide,

1

Korikthen I:

26,27,28,29.

zjet swe roepinge breeders, dat [j?y] niet
[en zyt] na den vleefe, niet veele machtige, niet veele edele.
Adaar het dwaaze der wereld heeft God uitverWant gy
Veele ivyzc

kooren

,

op

dat hy de

wyze

befchaamen zosde :

en

het zjwakjye der wereld heeft God uitverkooren , op
dat hy het flerke zosde befchaamen.
En het onedele der wereld, en het verachte, heeft
God uitverkporen, en het geene niet en is y op dat hy
't geene [ief] is te niette zosde maaken.

Op dat geen vlees en zoude roemen voor hem,
2

Korin

then

VI:

10.

udls droevig zjynde, dock altyd blyde: als arms t
doch veele ryk_ maakende: als niets hebbende} en [ nochtans1 alles bezittende.
De

3P3

BESCHOUWING
De

R

Onvolmaakt

Y
en

IC

E.

vluchtig.

Want wat baatet een menfcbe, zo hy de gebeele were Id
gewind, en lyd fchaade zyner ziele ? Ofwat zal een menfche geeven\ tot lojjingevan zyne ziele ? Want de Zoone des
menfehen zal komen in de heerlykheid zyns Vaders met zy¬
ne Engelen, en ah dan zal hy een iepelyk vergelden na zyn

doen.M.tt,(i\\X.V\\

"

diet

der

W

E R E L

D.

Het rechte Goed* Leid in *t Gemoed.

De Rykdom daar het vlees op ziet
Dat is de

5

rykdom niet,
Metaal der aarde,

waare

Beftaande uit
En allerlei

behaag'lykheid,
yd'le dingen dezer tyd9
Hoe aangenaam en hoog van waarde.
Want wat verdryft gelyk een ftroom*
En wat verdwynd gelyk een droom 9
Wat zyn die dingen veel te achten!
Schoon dat de lull der Rykdom zeid 5
Zy dekt het Leven dezer tyd:
Maar 't is een dak van ftrooje krachten.
De dorm-wind, uit de hoek der Dood s
Die veegt het wech 9 en laat ze bloot,
Die veilig onder st zelve zitte.
Dan is de ftoute moed verfaagd 9
Zo bloot bevallen
en geplaagd5
Van doodclyke koude en hitte.
Waar is de bcter Rykdom dan?
Doet d'oogen op en ziet hem an:
Dat is den eed'len itand der deugde.
Der

,

,

BESxCHOUWING

4oo

goud en zilvcr wordc docf,
By't glinft'ren van het ryk Geloof,
En Hoop , op God, en d'eeuw'ge vreugde.
Tervvyl hct wel vernoegd gemoed,
Bevriend met God, het hoogfte goed,
Zit onder den gewenften zcgen,
Der gunft van d'Opper-Majefteit,
Een Rykdom , die in ecuwigheid,
Geen los geval hem zal ontveegen.
Hct

Spr.euken XI: 28.
ie op zynen
ma-.tr

de

rykdom vertrouwd, die zal v allen :

rechtvaardige sullen groenen als loof.
Mattheus VI: 19,20,21.

de

fergdderd
motte en

u geen

fchatten

roeji verderft

9

der aarde , daar ze
daar de dieven door-

op

en

graaven en Jieelen.
Maar vergadert u fchatten in dtn hemel, daar ze
noch motte noch roefl en verderft, en daar de dieven
met en

doorgraaven, noch en fieelen.
waar uwen fchat ts
daar zal ook^uw* herte

Want

,

Zjn.

L tr
Maar

wech.

wee u

gy

k a s

rykc

,

VI: 24.

want gy

heht

uwen

troejl

W E R E L D.

df. r

En

Kap: XVI:

401

2?.

Jidaar Abraham

z.eide, Kind , gedenkt dat gy uu/
goed ontfangen hebt in u leven, en Lazarus desgelyky
bet qua*de : en nu word
by vertroojl , en gy leid

fmerten.

i

Timotheus VI: 9.

Doch die

rjb_willen w or den v alien in verzoe*
\jn\ den jlrik^, en [in~\ veele dwaaz.e en
fcbaadelyke begeerlykheden, welke de menfchen docrt
verztinken in verderj en
ondergang.
binge

,

en

Jakobus V: 1,2,3,4,5*,6*
Wei

aan nu

gy

elendigbeden, die

rjke

,

over u

weent en

built

over uwe

komen.

Uwen

rykdom is verrot, en uwe bleeder en zyn van
gigeeten geworden :
Uw'goud en silver is verroejl: en baaren roejl zal
ts zjyn tot een
getuigeniffe , en z.al uw' vlees als een
vuur verteeren :
gy hebt fcbatten vergaderd in de
de

motten

laatfte dagen.

Ziet, de loon der werl^lieden die uwe Ian den gehebben, welke van u verkort » , roeyt: en bet

maait

gefcbrei der geene die ge oogSl hebben is gekomen tot in
de

ooren des Heeren Sebaoth.
Gy hebt lekjterlyk, geleeft op der aarden

,

„

,
en wellujlen gevolgt: gy hebt uwe berten gevoed als in eenen
dag der Jlacbtinge.
Gy hebt veroordeeld 5 gy hebt gedood den rechtvaardigen: [en\ by en wederjlaat u met*

G

c

l)g

401
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heele wereld,
Anders als Elk.

Och dat zy een zulk herte hadden , om
my te wee*
cn alle myne geboden fallen dagen te onderhow
den
op dat het ha<ar en haaren kindercn we I ginge in
len

,

■

eeftfvigbeid ! Deuter: V

: 20.
'

Elk

WERELD.

der

405

Elk

breng zyn Ziel daar nit,
Gelyk een grooten buit.
wy de Wereld overzien,
Men vindze vol van arme lien,
Zo wel in

Koninglyke hoven,
algemeenen ftaat,
Van hoogen , en van laagen graad,
Den ledig-gang , en't moeilyk flooven.
Hoe zoo ? Wel hoord: Die in zyn kift,
't Metaal van goud of zilver mift,
Door wien geen dingen zyn bezeeten 5
Als in den

Van

land,

zand,

huis

hof,
prys en lof j
Die goed'loos is 5 word Arm geheeten :
Maar Goddeloos, of bloot van God,
van

Van ftaat, van eer,

van

en

van

Dat trekt des Armoeds

hoogfte lot,

Schoon dat deszelfs bezitters

queelen 5

als door tovery,
Droomd, dat men lyk en weelig zy,
Zo ziet men't kind met fchelpen fpeelen.
Dewyl

men

,

Men denk het

maar

bedachtzaam na,

Cc

2

Op

BESCHOU WING

404

Op dat

beter wegen gaa :
van d'oorfprong aller goede!
Hoe kan die ryk zyn ? Ichoon hy't fchynd;
Een wort'loos weezen dat verdwynd,
Wyl't af is, van't oneindig voede.
En dag, aan dag verfchynt het klaar,
Dat's werelds goed geen rykdom waar,

Ontbloot

men

,

Wanneer de Dood
Met fchrik

van

tot

het al

,

ftaaten,

geftrenge hand ,
tyd verband,

zyn

Het leven uit de

Daar elk

allc

moet

acliter laaten

:

Wiens
De

onwe&ftaanelyk geweld,
Rykdom die 'er geld,
zyn bezitter kan ontdraagen 5
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Nooit
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Van God
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hebben
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De

onzjnnige cn sullen voor awe oogen niet be*
haat alle workers der ongercchiigheid.
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En Vers 35", 36.
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dien tvd waard zonder Chri/htsy vervretmdelm -

bet Burgerjchap Ifraels, en
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i
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ligt in bet booze.

wer&ld

PR

ediker
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