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VOORREDEN.
£

iYAenfch!

wat u ontmoet, op uwe

Jevens

reizen,
Datzulks u altemaah, als tot een vingerzy,
Om uden rechten weg, tot uw Geluk te wyzen,

al geflaag uw Ongeluk voorby.
Want,zo uw eed'leHert op dingen quam te ruften,
Die altyd vlugtig zyn, en niet en bly ven flaan,
Die dreeven als een ftroom', met al uw Heil der
Zo gaat gy

luften,
Zo

ginguw herten leed, en ongeluk maar aan.
langs dekant van't water quam getree-

Indien gy

den,
Aan welkers groene boord', een fchoonen Ap'laar

ftond,

Wiens klaare fchaduw gy

heel duid'lyk zag be-

neden?

vrucht bekoorden uwen mond;
Wat zoud gy daar toe doen ? zoud gy de hand uitEn dat de rype

ryken,
Slechs voor uw voetenneer.en

taftenin deplas?

Gy liet die dwaasheid wel, maar zoud ftraks opwaards kyken,
Heel wel bewuft,dat daar het waare wezen was.
A 3

Daar

VOORREDEN.
Daar zoud'

uw

hand

,

uw

mond

,

uwfmaak

maag het vinden,
Waarom't de rechte luftdes levens is

te

en

doen;

Maar die zich deerfte greep, met haaft woud' onderwinden

,

Vond immers niet met al, om hand

of mond te

voen:

Zotaftenzydan, al, diedezeWereldlieveji,
Na fchyn en fchaduwen, en taften daarom mis;
Maar die haar oog en hand naar boven toe verhieven,

Dievinden'tWezen: God; entaftendaarom
wis.
Wei

dan, arme Menfeh, in't tegenwoordig
leven,
pie langs de waterkant van's werelds Spiegel
aan

gaat,
Waar in de waarezaakeenfchynfelkomttegeeven,

Die

voor

het

vlees'lyk

oog

ftaat,

als taft'lyk

Weeft niet als't domme Vee, om

kyken

wezen

voor u neer te

,

Pat flechts maar tot zich neemt, ftgeen't voor
£yn voeten

vind,

Qy

VOORREDEN.
Gy zyteenreed'lyk Menfch, en moetgeenbeeft
gelyken,
Verheft uw hertenoog, werd menfchelyk gezind.
A1

wat

A1

'er was,

ofis, van's Werelds welbehaagen,

waar uw

hert zyn

zin, zyn lull en ruft in

fchept,
En

uwen

wil n<t greep,

in al uw levens dagen,

Kyk eind'ling in uw hand, wat gy behouden
hebt.

Doch als gy eertyds waart,

door d'eene fchyn be-

droogen,
Verlokte u wederom een ander nietigding,
En trok uw werelds Hert, door fcheem'ring in de
oogen,
Tot dat u zulks dan mede

als't voor'ge ook ont-

ging.
Zo zal't ook zyn

aan't eind, van al uwgantfe

leven,
Met bitter naberouw, van eenen zwaaren
Dat gy uw

laft,

edel hert niet opwaards hebt verhe-

ven,

Maar

Dies is

zo

veel fchoone tyd na fchaad'wen hebt

getaft.
het tyd,
waaken,

om

uit den diepen flaap t'ontA 4

Eer

VOORREDEN.
Eer dat de klaare Zon van uwe

Alree

zo

levens Dag,

laag gedaald, de Kim begon te naaken,
laat, het quaad van deze misgreep

En gy te

zag.

Laat

ons

in dezen tyd als honingbytjes weezen,

Beluft, gelyk als zy, op'taangenaamezoet,
En over't Werelds Veld, uit alle Bloempjes
leezen,
Een Heil der leere, tot een

voedfef voor't

Gemoed.
A1 was't een

doorne haag, en diftel

fcherp

van

punten,
En

juift

geen

eetbaar, of een edel heelzaam

kruid,
E)e

Honingby, en Geeft, die't maar op honing
munten,

Die trekken overal de zoete

Want, zyn de dingen quaad,
ons

En zyn

honing uit:

haarvruchtleerd

het

myde,
de dingen goed

ons

,

haar vrucht leerd

de keur;

De wyze hand verfchuift het nadeel aap een zyde,

VOORREDEN.
J£n trekt het voordeel
6

van

Wigtig voordeel! Doel,

de Ziele
van

geere,
Waar is de Koopmanfchap,

altyd veur.
't wyzelyk be-

of 't Ampt, of

eenig ding,
aanbrengt, in getal van Goed, en
Eere,
Als deze, die van puds, verrykt ten Heme!
ging!

Dat

zo

veel

Die deze Wereld neemt,

in al

wat voor

mogt

kommen,
Die

plpkt

een

Bloempjen af, dat in

vergaat,
Maar die den Hemel neemt,

zyn hand

die zuigt uit alle

Blommen,
In zynes

herten Korf, een zoeten Honing-

raad.
Waar van Hy,naderhand,in eeuwigheid zal eeten,

Gefteld

,

in't midden

vloed

van

den Hof vol

,■

Als alle Werelds zoet voor Eeuwig
En zyn

over-

is verfleeten,

beminnaars maar met bit're na-fmaak

yoed.
5

Wech

VOORREDEN.
Wech dan

met

d'aardfe baft, die.'t naaften.is voor

oogen,
Men kraak de Wereld-noot
waare

een

eii

:
lieem het

Pit,

De fchaduw heeft 'er nuzo
Die als

/'
,

menigal bedroogen,
Werelds

Baak in Zee, op flrand des

zit!

Vaar heen dan Wereld

,

met uw

fchynfels

van

verdwynen,
Dingen, die't begeeren niet

Vaar heen, gy

vervuld,
En die geen
't

Dingen zyt, in'tWezen,

maar in

fchynen,

Vaar heen dan alles wat de greep
ontfuld.

der hand

God is het Wezen, en de

Goddelyke Dingen,
blyven Eeuwig, in het onbeweeg'lyk Ryk,
zochten alle, die den weg der Wysheid
gingen;

Die

Dat

Men

neem

aardfe

dan Kernels Goud

,

voor

onder-

Hyk.
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Na dat gy

*t aanlegt*

En ivy [ah] tnede arbeidende, bidden u ook dat
gyde
genade Gods niet te vergeefs en nioogt ontjangen bebben.
IVant by zegd5 in den aangenaamen tyd hebbe ik liverboord, en in den dag der zaligbeid hebbe ik it gebolpen:
ziet m is V de uoel-aangenaame tyd3 ziet nu is V de dag
der zaligbeid. 2 Korinthen VI: i}z.
Bied

desGEMOEDS,

i

Bicd zich uw Zielen welvaard an*
Maak gy een goedgebrmk daar van.

D

oor eene

Word de

wind,die 't noorden komt te geeven§

eene

Qoft en de ander' W eft gedreeven*

Na dat de koers der
Elks

Schipbeftierders ftrekt:
zeil-tuig vangt na fchikking en regeeren,

En zonder werk

van

wenden efide keeren

ftreek, na't voorftel is befteku
Tyd in't algemeen gegeeven,
Van Godes hand, aan't menfchelyke leven,
Gaat de eene wel en fnel ter Hemelwaard,
En de ander weer, in tegendeel ter Hellen ,
Na dat het Hert zyn koers komt aan te ftellen,
Loopt

Door

zynen

eene

In dezen tocht van's levens
De wind is

goed,

En koeld Vry op,
Zo iemant zyn

Wend

wenfen en behaagen,
by menigte van dagen;
verkeerden aanleg vind,
na

zeil,

alle

J

zaaken,
tyds een beter gang te maaken,

roer en

Om noch by

overvaart.

en

zyne

Door't goed gebruik van deze

levens wind:

Eer dat zy ftild van in zyn zeil te blaazen ,
Eer dat hy ftoot en breekt tor groot verbaazen,

Aan

0E
Aan

eenen

B

Y

K -O

hoek, daar

zyn

R

F

verkeerde keitf

En

quaade vvil hem onbedachtzaam voerden,
Terwyl't verderf, allengsjes op hem loerden
Voorzichtigheid komt groote quaade veur.
*

J

ezaiAs

Alzo

XLIX: S-

ze'ul de HE ERE
In den tyd des wel~
bebaagens bebbe ik u verhoort, en ten dage des Heils
hebbe ik u gcholpen: en ik zal u bewaaren, en ik
zal

ryk

u

,

geeven tot een verbond des volks, om bet aardncbten , om de verwoefie erfenijfen te doefi

op te
be-erven.

Romeinen XIII:

c

it.

En dit [zegge ik te inter] dewyle ivy
beid des tyds, wecten , dat bet de uure
nu uit den
Jlaap opivaak.cn i want de
ens nu

de gelegcntis, dat

wy

zaligheid is
naarder, dan doe wy [eerft] gelooft hebben.
Ephezen V: 15, 16,17.

Zict dan hoe gy voorzicbtelyk ivandeld:
enwyze, maar ah wyze.
Den tyd uitkoopende , dewyle de

niet ats

dagen boos

zyn.
Daarom

en

zyt niet

omerftandig,

ivelke de wille des Hetren zy.

maar

uerjldat
Kolos'

bES

fikif

$

-

Kolossensen IV: 5.

c

^
t

GEMOEDS

tVandeld

\oerden

met

■-

wysheid by de geene die buiten zyn9

beqwamen tyd uitkoopende.

ieveur

Hebreen XII: 15.

Toeziende dat niet iemant en verachtere van de
S€na^e Gods : dat niet eenige wortel der bitterheid
,^1,
opwaards fpruitende beroerte en maake , en door
,rdezelve veele ontreinigt warden.

[j i(i
r

7

itsk

wjtnltk

J A K 0 B u s III:

4.

Ziet 00k de fcbeepen, hoewcl ze zo groat zyn ,
van harde winden gedreeven, zy warden omme
gewend van een zeer klein roer, waar heenen oak
en

■jvhi!si

y(ii fat

de begeerte des Jiierders wil.

MtlM

2

P

e t r tj s

III: 17,18.

Gy dan, getiefde, [zulks'] te vooren weetende,
u dat gy niet door de verleidinge der grouwelyke menfchen mede afgerukt en word, en uitvalt
van uwe
vajligheid,
Maar waft op in de genade en kennijje onzes
Heeren en Zaligmakers Jezus Chriftns. Hem zy
de heerlykheid, beide nu, en in den dag der eeuwigwacht

0

heid. Amen.
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^ET

GEMOEDS.

des

W%t hier

blyft, als

Brengt de

arme

A is ik het Oud
Dan denk ik:

Ziel,

<wy heenen gaan,
geen voordeel aan*

Gebouw

o waar

7

aanfchouw,

zyn ze

nouwl

Die handen, die die alles maakten,
Toen 't in zyn eerfte fland geraakten!
Het werk bleef na zy gingen of,
En

leggen lang in 't zand en flof,
Verrot, verfchooven en verfmeeten,
Voor honderd jaaren lang vergeeten.
6 Hebben zy niet aars gedaan,
Hoe mag het met haar Zielen ftaan!
Waar mogen zy helaas gaan doolen,
In duifternis

en naare

holen!

Want

altyd ilond de meefte hoop 3
Na de algemeene werelds loop :
Maar hebben zy in haare dagen ,
Haar handen aan het werk geflaagen*
En't herte aan de wille Gods,
Zy bouwde muuren als een Rots.
Zo zynder veel voor ons verfcheenen*
En weder van't Tooneel verdweenen.
B

Na

DttBYK ORF

g

Nu is het uw' en myne beurt,
Dat doch de tyd niet heene lleurd,
Met maaken van

veel aardfe dingen,

Die bleeven als wy heene ginger),
Maar dat wy maaken in ons hert,

dat mee genomen werd >
eeuwig blyft, in't Eeuwig leven,
Waar toe ons aanflag is gegeeven,
Gelegentheid en piaats en tyd,
Een ieder doe dan zyne vlyt.
Het geen

En

Psalm XXXIX:

2fjiet
field,
is

een

6, 7.

gy hebt myne dagen een handbreed gc*
en myn leeftyd is als niets voor u ; immers
ider menfche , [hoe'] vafi hy fiaat , enkel
,

idelhe'ul, Sela!
Immers wandeld de menfche [als] in een beeld,
immers woelenze idelyk : men brengt by een , en
men

weet

niet

me

het

na

zich

neemen

zal.

En Psalm XC: 5.

Gy doet den menjche weder keeren tot verbryzelinge : en zegt , Keerd weder gy menfchen kinderen.

En

GEMOEDS.

des

9

En Psalm CXLIV: 4.

De

zyn

menfche is de idelheid gelyk :
ah een voorby gaande fchaduwe.

zyne

dagen

JEZAIAS XL: 6,7,8.
Een

: Roept , en hy zeid, JVat
Alle vlees is gras, en alle zyne goe-

fiemme zeid

zal ik roepcn ?
dertierenheid ah

een

bloeme des velds.

verdord de bloeme valt af, ah de
Geefi des HEEREN da.ar in blaafl: voorwaar
Het gras

,

het volk is gras.
Het gras verdord, de
woord onzes Gods beflaat
I

bloeme valt af: maar het
in der eeuwigheid.

J OANNES III 17.

En de wereld gaat voorby, en haare begeerlykheid: maar die den mile Gods doet, blyft in der

eeuwigheid.

B

2

D

GEMOEDS.

des

Overgang bercid,
Zo maar, uw weg, u daar toe

Daar is

een

Jeid.

Voorzichtigheid heeft ondernomen,

flaan,
Om over't watertje te komen,
Waar voor men aars moeft blyven flaan.
Zo is aan't menfchelyke leven ,
Dat wand'len moet door deze tyd,
Uit gunfl van hem die't al moet geeven,
Aldus

een

middel op te

Een heilzaam middel

Een overgang van
Tot in het zalig
De Menfchheid

toebereid;

dezer aarde,
Hemelryk;

Chrifhi, hoog van waarde,

By wien geen waarden is gelyk.
pad j om daar op uit te komen,

Maar't
Is

doornig, homp'lig, hard en final,
een onophoud'lyk fchroomen,

En eill

Om niet

te

komen tot den val.

Doch

veele, die't zo naauw niet
Gaan liever over't ruime veld,

mikken,

ze haar uitfpoor niet beftikken 3
En alles dat na vryheid held.

Op dat

B 3

DeBYKORF

n

Zo komt

men

dan

ten

langen lefte,

Het toebcreide middel mis,

Gefcheiden
Voor't
Dan zal

het alderhefte,

van

water

men

onderflaan

Maar't heeft
Die zicli

daar geen
te

Brug

is.

en

waaden

,

diepe, diepe grond,
geduurig wil verzaaden,
een

Met hem die't waaden onderftond.
6

Diepe grond van Dood en Helle;
Wy moeten gang op beter ftelle.
,

Psalm XXV: izy 15,14, if.

W

ie is de man , die den HE ERE
vreeft ? Hy
zal hem onderwyzen in den wcg, [dien] hy zal hebhen te uerkiezen.

Zyne ziele zal vernachten in het goede: en zyn
zaad zal de aarde be-erven.
De verborgentheid des HE ERE N is voor de
geene die hem vreezen ; en zyn vcrbond , om hen
[die'] bekend te maaken.
Myne oogen zyn geduuriglyk op den HE ERE;
want hy zal myne wet en nit het net uitweren.
En Psalm LXXXVI:

ii.

Leerd my, HE ERE, uwen
meg, ik zal in
uwe ivaarheid wandelcn
vcreenigd myn herte tot
de vrceze uwes Naams.

Spreu-

GEMOEDS.

des

13

Spreuken XI: 5.
De
recht:

gerecbtigheid des oprechten maakt zynen meg
maar degodlooze valt door zyne godloosheid.
En

Kapittel XVI: 25.

fchynd: maar
doods.

Daar is een meg die iemant recht
bet laatjle nan dien, zyn megen des

Joannes X: 9.
Ik ben de deure : indien iemant door my ingaat,
die zal behouden morclen : en by zal ingaan, en

uitgaan, en meide vinden.
En

Kapittel XIV: 6.

Jezus zeide tot hem, Ik ben de meg, en de maaren bet leven.
Niemant en komt tot den Fa¬
dan door my.

heid
der ,

,

H

ebreen

XII

:

24.

Ende tot den middelaar des Nieumen

"Jezus, en bet bloed der befprenginge
dingen fpreekt dan Abel.
Op

enba a ring e

,

Testaments

dat bet ere

XXII: 14.

Zalig zyn ze die zyne geboden doen, op dat baare
macht zy aan den Boom des levens, en zy door de
pool ten mogen ingaan in de Jtad.
B 4
D f/

DeBYKORF
De

z e e b a a k;

Tot my ding, en

leiding.

4

Dit

gebod bevecle ik

u,

\_myn\

zoone

Timotbeus

,

dap

ry na de Propbetien die van it voorgegaan zyn, in dezelve
den goeden ftryd Jlrydet; boudende bet geioove , en een
goede konfcientie, welke zommige verjlooten bebbende van
bet

geioove Scbipbreuk geleeden hebben.

yets 18,19*

i

Timoth: i:

GEMOEDS.

des

Het Voorlicht is wel nut en goed,
Zo gy uw Oogen open doet,

De BaaIt,
Om

voor te

den Oever flaat,
quaad ,
voorzichtig myde;

die

aan

komen droevig

Door toezien en

Op dat de Schipper met zyn vracht,
By donker in de holle nacht,
Met

man en

al geen

Schipbreuk lyde:

Die

wyfl ons ook met
Hoe veele Baakens dat

Aan d'Oever

van

eenen aan
'er flaan:

*

,

leven,
koft'lyk goed,

het menfch'lyk

Daar ider met een

Schip van vlees en bloed
Op's werelds Zee, voorby moet ftreeven.
In't breekbaar

Hoe veele Baakens
Aan't

En

van

verdriet!

hoekje daar het vaartuig ftiet,

ging met man en goed te gronde;

Dies zie

een

ider beter

toe

,

Op dat hy wyzelyker doe,
als and're werd verfionde.

En niet,
Ook

Om

zynder Baakens die daar flaan,
veiliglyk op aan te gaan,
B 5
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Tot in des Hemels fchoone haven,
Door Gods Geboden toebereid ,

Die, al voorlang, van ouden tyd,
In's Werelds Zee haar lichten gaven.
Hebreen X: 19,20,21,22,23,24,25.

D ewyle ivy dan, broeders,
om

in te gaan

vrymoedigheid hebben
bloed van

in 't Heiligdom door bet

Jezus,
Op eenen verfen en levendigen weg , welken by on?
ingewyet heeft door bet voorbangfel, dat is [door]
zyn vices:
En [dewyle wy bebben] eenen grooten Priejler over
bet Huis Gods:
Zo laat ons toegaan met een
voile verzekertheid des geloofs,
'

ivaaracbtig berte, in
\onze~] berten gerei-

nigt zynde van de qnaade konfcientie, en bet lichaam
geivajjen zynde met rein water:
Laat ons de onwankelbaare belydenijje der hoope
[vaft~\ houden ' (want die bet belooft heeft is gc~
trouw.)
En laat ons op malkanderen acbt neemen, tot opfcherpinge der liefde en der goede werken:
En laat ons onze onderlinge by-cen-komften met
nalaaten, gelyk zommige de gewoonte hebben, maar
[malkanderen] vermaanen: en [dat] zo veeltemeer
ah gy ziet dat de dag nadert.
En

desGEMOEDS.
En

Kapittel XII:

Daarom dan 00k

,

17

i, 2.

alzo wy zo groot een

wolke der

getuigcn rondom ons hebben liggende, laat ons af~
leggen alle laft , en de zonde die [ons] lichtelyk om-s
ringd, ew
ons met lydzaanWeid loopen de loopbaane, Jz'e otzj voorgejield is:
Zicnde op den OverJi en leidsman en voleinder des

geloofs Jezus , dewelke voor de vreagd die hem
voorgejield was , het kruize heeft verdraagen en
de fchande veracht, en is gezeten aan de rechter[hand"] des troons Gods.
En

Kapittel XIII:

Gedenkt uwcr voorganger en ,
Gods gefprooken hebben: [elide]
na

,

7.

die

u

het woord

volgt haar geloove
aanfchouwende de uitkomjle [haarer] wande-

linge.
2Pf.trus 11:6
En de Jleden van Sodoma en Gomorra tot ajjen
verbrandende
met omherihge veroordeelt heeft,
en tot een exempel gezet den geenen die
godloozelyk
,

zouden keven.

D

E

IS

De
De Molen

B Y K O R F
door

water

beweegd,

Leeven, doet leeven.

Gelykerwys my deleevev.de Vader gezonden he eft, en ik
leeve door den Vader, [alzo] die my eet, dezelve zal leeven
door my. Dit is het brood dat nit den Bern el neder gedaald
is. Niet gelyk uvoe vaders het Mannagegeeten hebben, en
zyn geflorven: die dit brood eet zal in der
leeven. Joannes VI: 57, j8.
Daar's

eeumgheid

des

GEMOEDS.

Daar V wel em Dryving, die u raakt 9
Is *t levens Rad maar los gemaakt.

Het

watertje dat dadig dryfc,

Kan't zwaare Molen-rad doen

draaijen,
onbeweeg'lyk blyft,
En van zich geen gebruik laat maaijen.
Een ftadige gedachten vloed,
Van 't eeuwig goed, op't hert gedreevenP
Beweegd de Molen van't Gemoed,
Dat anders

En doet de zucht in Gode leeven.
Zo maald de Geefl: het

Zielenbrood,
gewigtig ftadig vryven;
Ontfangt de bloem in zynen fchoot,
En laat de bolfler buiten blyvtn.
Dien bolder aller tyd'lykheid,
Die niemants honger kan verzaaden,

Door't

zwaar

Dies hem de lull des hemels fcheid

,

En alle wyzen

hem verfmaaden.
Op dat zy't allereelfle pit,
(Waar van de bolder is verfmeeten}
Dat onder hem verborgen zit,
Als zuiver brood voor eeuwig eeten.

6 Bron!

DeBYKORF
o Bron ! des leevens voor de Ziel,
Dopr Jezus Chriftus heen gedreeven,
Valt ftadig op ons hcrten wiel,
Op dat wy ftadig door u leeven.

20

Handelingen

XVII: 17,18.

Op dat zy dsn Heere zouden zoeken,
immcrs

tajlen

en

of zy hem
vinden mogten : hoewcl hy met

en is van een igelyk van ons.
Want in hem leeven wy, en bewecgen

verre

zyn wy : gelyk 00k eenige van uwe Poeten
hebben, Want wy zyn 00k zyn gejlachte.
R

Doch

omeinen

gy-lieden

en zyt

VIII:

ons, en

gezegd

9, io,ii.

niet in den vleefe, maar

Geejl Gods in ivoond.
heeft,

in den Geejl, zo anders de
u
Maar zo iemant den Geeft van Chrijius niet en
die en komt hem niet toe.
En indien Chrijius in ulieden is , zo is
Uchaam do'od om der zonden wille: maar de
is leven om der gerechtighcid wille

wel 'f

geejl

Geeft des geenen die Jezus uit den
,
in u woond, zo zal hy die
Chrijius uit den dooden opgewekt heeft , 00k uwe

En indien de
iooden opgewekt

heeft

Jierfelyke lichaamen leevendig maaken, door zynen
Geejl die in u woond.

GEMOEDS.
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20.

Ik ben met Chriftus gekruift. En ik leeve, [doch~]
meer ik , maar Chriftus leefd in my : en het
geene ik nu in I viees leeve: dat leeve ik door het
geloove des Zoons Gods , diej my lief gehad heeft,
en hem zdven voor my over gegeeven heeft.
niet

En

Kapittel III:

n, 12.
#

En dat niemant door de JVet gerechtvaardigt en
word voor God, is openbaar: Want de rechtvaar-

dige zal uit den geloove leeven.
Dock de Wet
de

en

is niet uit den

geloove:

maar

menfche die deze dingen doet, zal door dezelve

leeven.
1

Joannes I:

2.

het leven is geopenbaard
en wy hebben
gezien , en wy getuigen en verkondigen ulicden dat eeuwige leven, het welk by den Voder was,
en ons is
geopenbaard.

Want

het

,

,

Di

r>e
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WILGE BOOM.

tyd brengt Lelien en Roozen.
~

Zalig is de man die verzoekinge verdraagt: want ah
by beproefd zal geweejl zyn, zo zal hy dekroone deslee*vens

de Heere beloofd heeft den geenen
Jakobus I: 12.

ontfangen, welke

die hem lief bebben.

DES

GEMOED8.

sj

Een

onaanzienelyk Vertoon>
li'erd, door verandering welfchoon,

D

dikmaal afgehouwen,
bonkelige knoeft,
Is ongedaan en haac'lyk in't aanfchouwen,
Verouderd, hoi gefchilfert, dor eh woe!!.
Doch, als den tyd de vroeg'ling zal ontfluiten,
Uit zyne deugd , die heim'lyk in hem woond,
Maakt hy fieraad van jonge groene fpruiten,
Waar mee zyn kruin behaag'lyk werd gekroond4
Schep rnoed , o menfch! in veelderly elenden,
Gebukt, gekromd, verouderd en verfchroeid,
De rype tyd des Heeren zal het wenden,
Op dat de kroon op uwen foheedel bloeid.
e

Water-wilg,

Geworden

nu

tot een

,

dan door niehiant afgehouwen,
fieraad en eindelooze vreugd
En eer voor God, zult gy ze eeuwighouwen.
En uit haar kracht werd gy geheel verjeugd,
o! Oude flruik van't menfchelyke leven,
Houd u terwyl aan vroomheids waterkant,

Die werd

u

Maar tot

Die uwen dorfl geftadig
Tot dat gy werd in't
C

vocht kan geeven,
Paradys verplant ,

Wan-

DeBYKORF
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Wanneer gy hebt in hoopen
De dorre tyd des winters
En

en vertrouwen 9

door geftaan, ■

behouwen,
t'zyner tyd in groenheid op te gaan.
kracht, ter uitwas zo

uwe

Om

Job V: 17, 18.

,

ftraft

:

gelukzalig is de menfche, den welkin God
daarom en verwerpt de kaftydinge des Al-

machtigen niet.
Want by doct finerte aan , en
doorwond, en zyne banden beelen.
Spreuken

by verbind; by

III: 11,12,

des H E E-

Myn zoon , en verwerpt de tucbt
REN niet : ende en weeft niet verdrietig ever
zyne kaftydinge:
Want de HE ERE

kaftyd den gcenen die by
kief beeft , ja gelyk een vader den zoone [in den
welken] by een welbehaagen beeft.
R

om e i n e n

V: 3, 4, 5.

alleenlyk [dit, ] maar wy roemen 00k in
verdrukkingen: vveetende dat de verdrukkinge lyd-

En niet

de

zaambeid werkt:
En de

hoops:

lydzaambeid bevindinge, en de bevindinge
hn

GEMOEDS,

des

2?

En de hoope en befchaamd niet, om dat de liefde
Gods in onze berten uitgejiort is door den Heiligen
Geejl, die ons is gegeeven.
Hebreen XII: 5, <5, 7*
En gy hebt vergeeten de
vermaaninge, die tot u
ah tot zoonen fpreekt , Myn zooiie , en acht niet
klein de kaftydinge des Heeren, nocb en
bezwykt niet
als gy van hem gcjlraft word.
IVant dien de Hesre lief he eft,
kajlyd by: en

by

geejfelcl

eenen igelyken zoone dien by aanneemt.
Indien gy de kaftydinge verdraagd, zo
draagd
hem God tegen u als zoonen: (want wat zoone is 'er
dien de Fader niet en

kajlyd?)

1

Petrus

1:6,7.

In well'en gy u

verheugd, nu een weinig [f-yij
(zo bet noodig is) bedroeft zynde door menigerly ver-

zoekingcn:
Op dat de beproevinge uwesgeloofs, die veclkojle~
lyker is dan des gouds, bet welk vergaat, en door
bet vuur beproeft word, bevonden worde te
zyn tot
lof, en cere en beerlykheid , in de openbaaringe
van
Jezus Chrijtus.
,

Openbaaringe III: 19.
Zo wie ik

lief hebbe, die beftraffe
weejt dan ivsrig, en bekeerd u.
C

2

en

kajlyde ik:
De
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De

SCHILDPAD.
Nooit

van

huis.

Ziet, des HE E REN ooge is over de geene

die hem
boopen;

op de geene die op zynegoedertierenheid
Om haare ziele van den dood te redden, en om haar by V
leven te houden in den bonger. Onze ziele verbeid den
HE ?RE ,• by is onze bulpe , en onzeJebild. Pfalm
XXXIII: iS, 19, 20.
Die
vreezen,

desGEMOEDS.
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Die zich, in Codes hand bejluit>
Is altyd Ibins, en mmmer uit.

fJ

vafte Schild dat hem

et

verfchoond,

Is 00k
zyn
Dat draagt

huis, daar hy in woondj
hy t'aller plaatfen mede,
Haald hy het hoofd enjiootenin
Zo rufb hy wel na zynen zin,
En fchuild voor ongeval in vrede.
o! Dat de fchuttende
Ons 00k
Die wy
Maar

zo tot een

rondas,

wooning was!

doch mmmer van ons lieten,
altyd droegen heen en weer,
voerden, op en neer,

En mede

Dan mogt

de Vyand pylen fchieten.
Schild, aandachtigheid,

Dat vafte

Daar't herte in

belloten leid,

onder en van boven,
En kroopen daar mee in het dal,
Om niet te barften door een vai,

Gedekt,

van

Dat was te pryzen en te looven.
o Bloote menfch! die fchuilen

Zet uwe

wild,
woonifig onder't Schild,
C 3

Van

bykorf

De

o8

Van in de vreeze

Op dat

gy

Met werd

Gods

te

leeven,

in de tyd van nood,
gevonden, naakt en bloot,

Maar met een Ziels befchut omgeeven.
Veel fchuilen onder werelds goed,

potaard voor de voet,
Vyands harde en zwaare treeden;
Maar dat hier vooren is gemeld,
Is machtig tegen zyn geweld,
Zo blyft het binnendeel in vreden.
Doch dat is

Van's

Psalm XVIII: 31.

CjlTods weg is volmaakt;
is door lout ert;

by is

een

de reden des HE EREN
/child, alien die op hem

betrouiven.
En Psalm XXXV: 1,2.

HEERE , met myne twijlers; Jlrycl
hejlryders.
Grypt den /child en rondaj/e , en Jlaat op tot myTwijl

met

myne

ner

hulpe.

,

En Psalm LXXXIX;

16,17,18,19.

Welgelukzalig is het volk , yt welk het geklank
1
0 HE ERE, zy zullen in het licht WWes

kent

aan/chyns voandelen.

Zy

d e s
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Zy zulkn haar den gant/en dag vcrheugen in
uwen Naame : en door uwe
gerechtigheid verhoogt
worden.
Want gy zyt de heerlykheid haarer fterkte : en
door uw welbehaagen zal onzen boom verhoogt war¬
den.
Want onze /child is van den HEERE: en on-

Honing is

ze

van

den Heiligen IJraels.

En Psalm CXIX: 114.

Gy zyt myne fchuil-plaatfe, en myn /child, op
woord hebbe ik gehoopt.

uw

Ephezen VI: 10, 11.

Vorders, ?nyne Rroeders, wordct krachtig in den
Iieere, en in de /terkte zyner macht.
Doet aan de geheele wapenn/tinge Gods, op dat
gy konnet ftaan tegen de UJ'tige omleidingen des Duivels.

En Vers 16.
Boven al aangenoomen hebbende den /child des gegy alle de vuurige pylen desboozen
zult konnen uitbluJJ'en.

loo/s, met welken

HET

,

30
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Het

VERSCHIET.

Geduurig nader.

HEERE, maakt my bekend myn eitide, en voelke
maate myner dagen zy ; dxt ik weete, hoe vergankelyk is zy, Ziet, gy bebt myne dagen een hand breed gede

jleld
ider

,
en myn leeftyd is ats niets uoor u ,• immers is een
menfcbe, [hoe] vail by flaat, enkel idelhcid, Sela!
XXXIX: 5, 6,

Hoe

des

GEMOEDS.
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Boe ver y Verdriet, of Slvdfchap zyy
Bet komt toch eindeling naby.

De wiffe dood,
't

is ider eens verfchiet,
Terwyl hy gaat op's levens wegen,
Geen hy van ver en fiaauw voor oogen ziet,
Recht op zyn

wandelfpoor gelegem
hy zich bevind,
Heeft Reeds het oog daar op geflagen,
Terwyl hy merkt hoe dat de naad'ring wind,
Zo fchept zyn hert een welbehaagen.
Maar die de weg waar op hy Raat en gaat,
Heeft tot zyn luR en ruR verkooren
En aan diens eind te moed ziet, leed en quaad,

Die beter wacht als daar

dreigen komt te vooren :
Die is bezwaard wyl't fcheemerd voor 'c gezicht,
Veel liever wil hy dat vergeeten ,
En maaken't hert door achteloosheid licht,
't Geen hem met

geen laR voor af te weeten.
Hy draaid het oog, ofrechts, oflinks daar van 3
Of voor zich neder, met de dieren:
Doch die zo doet, helaas wat gaat hem an '•
Wyl hy die klip niet mis kan Rieren.
Om

van

C 5

Wy
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gaan fleeds onvermyd'lyk voort,
Dies komt het ver verfchiet ons nader,

Wy alle

Tot wy het oog opheffen voor de poort,
En gaan tot beter of tot quaader.

Dies is het
Dat elk

goed, en't

van ons een

moet
vveg

noodwendigzyn

,

verkieze,

Daar 'tver verfchiet

hemzoetind'oogen fchyn,
Tegenwoordige doet verlieze,
oWiiTe dood! en groote Eeuwigheid,
Weefh gy naby, als of gy voor ons leid.
En't

Psalm LX11I:

O God

2.

gy zyt myn God, ik zoeke u in den dageraad , tnyne ziele dorjlet na u, myn vices verlangd na u : in een land dor en mat, zonder
,

,

,

water.

Daniel XII:- 13.
Maar gy , gaat becncn tot bet einde, want
gy
znlt rujlcn, en zult opjlaah in uw
lofy in't einde
der dagen.

Romeinen VIII: 24,2$*.
Want wy zyn
pe nu
gcene

in hoope zalig geworden. De hoodie gezien word en is gecn hoope: want bet
iemant ziet waarom zal by het 00k hoopen ?
Maar

GEMOEDS.
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Maar indien wy
ZO verwachten wy
K

i
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hoopen bet geene -icy met en zicn,
bet met lydzaamheid.

or i nth en

V: 1,2.

, dat, zo onz aardfe huh detqberhakels gebrooken ivord, wy een gebouw van
God hebben
een huh met met haitden gemaakt,
J maar] eeuivig, in de Hemelen.

Want ivy iveeten

zes

,

Want

met

onze

verlangende
die uit den Hemel h, over-

ook in dezen zuchten ivy,

woonjiede

,

kbed te warden.
En Vers
Maar wy

8,

p, io.

hebben goeden moed,

en

hebben mecr

behaagen om nit bet lichaam uit te wuonen, en by
den Heere in te woonen.
Daarom zyn wy oGk zecr begeerig, bet zy inivoonende , bet zy uitwoonende, om hem welbehaagc-

lyk te zyn.

alls moeten geopenbaard warden voor
rechterjloel van Chrijlus, op dat een igelyk weg
draage bet geene door bet lichaam [gefchied, ] na dat
by gedaan be eft, bet zy goed, bet zy quaad»
Want wy

den

Hebreen IX: 2,7.

gelyk bet den menfche gezet is eenmaal t$
Jlerven, en daar na bet oordeel. .
En

De

34
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TREKSCHUIT.

Zo gy

los legt,

en

vafl hecht.

Zo iemant my diend, die vol%e my: en daar ik ben,
aldaar zal ook rnyndienaarzyn. En zo iemant my diend,
de ader zal be?tt eeren,
En ik, zo wanneer ik 'van der aarde zal verhoogdzyn,
zalzs alle tot my trekken. Joannes XII: 26 en 32.
Gods

jes

GEMOEDS.
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Gods Hand, die tvekt u ; houd maav
vajl 9
Zo gaat gy voort 9 met

Is't lyntje vaft,

al

uw

laft.

gelyk het hoord,

Zo gaat de laft gemak'Jyk voort;
Maar't Schuitje moet in't water leggen,

Zo't op
Zo

was

het land en zandgrond fling,
een ondoen'lyk ding,

het

Het geen men niemand hoeft te zeggen:
Zo ook, o menfch! zo zeer bezwaard,
Die gaaren
Daar's wel

Dreef

een

maar

licht en verder waard,
hand die voort zouw trekken;
de fchuit van vlees

en

bloed,

Op't water van een week gemoed,
hier na huis te ftrekken :
En hechten't herte met een knoop,

Om zich van

Door't

lyntje van geloof en hoop,

wille,
Zo ging de reis uw's leevens voort,
Na de aller-aangenaamfle oord,
Al fliep gy, en al zat gy flille;
Gelyk de man in't Schuitje doet,

Aan Godes macht en zynen

Die zittende zyn voortgang

fpoed,

Z>»

5<5
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de nachten en de dagen,
Schoon ongemerkt, doch fnel na't End,

Zo gaan

Waar door

GeHaag

na

een

Ziel,

tot

God gewend,

Hem werd voort gedraagen.
Psalm LXIII: 9.

M yne
hand

ziele kkefd u achter aan: time recbtcr*
ondcrfteund my.
Hoogelied I: 4.

,
wy zullen u na loopen : de Honing
gebragt in zyne binnenkameren, my zul¬
len ons verheugen , en in u verblyden ; my zullen
ume uitneemende liefde vermelden
meer dan den
wyn : de oprechte hebben u lief.

Trekt my

heeft

my

,

Joannes VI: 44.
Niemant en kan tot my komen , het zy dat
Fader die my gezondcn heeft , hem trekkc : en
zal hem opwekken ten uiterften dage.
Ro

Be

Befde

Tt booze, en

zy

mei n en

XII

:

ongeveinft. Hebt

hangd het goede

de
ik

p.

eenen

afkeer

van

aan.
1

Ko-

D e s

i
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Korintiien VI: 17.

Mda* die den Heere

aanbangt

,

.

is

een

[met hem.]

geeft

Galaten I: 4.
Die hem zehen gegeeven he eft voor onze zonden , op dat by ons trekken zoude uit deze tegen-

woordige booze voereld
en

,

na

den mile

onzes

Gods

Vaders.

Kolossensen I:

10.

gy moogt rJoandeIen ivaardiglyk den Hee¬
alle behaaglykheid , in alle goede werken

Op dat
re

tot

vrucht
Gods.

draagende

,

en

uoqjfende in de kennijj'e

En Vers 13.
Die

nifje
Zoons

,

getrokhn heeft uit de macht der duifterheeft in het Koningryke des
zyncr liejde.
ons

en overgezet

He*

38

DeBYKORF
Het KOOPVAARDY SCHIP*
Het geen

naby is, zoekt men ven

TVelgelukzalig is de menfche [die'] wysheid vihd$

ende

tnenfcbe [die] verjlandigbeid voortbrengt. Wxnt baaren
koopbandel is beter dan den koopbandel van zilver; en
iaare inkomjlen dan bet uitgegraaven goud. Spreukea
HI: .3,1*

GEMOEDS.

des

!Die mtvaard
Haald

39

het

befie land,
befte IVaar, na zyne kant.
na

Zo gaat het fcheepjen heene vaaren,
Na't vreemde

vergelegen land,
Koopmans Waaren,
Te brenge aan geene en deze kant.
Daar durft men part en deel aan houwen,
Op hoop van makkelyke wind,
Na Koopmans oordeel en vertrouwen,
Die veeltyds niet en oogt op't mind.
en

Om veelderhande

Al word het

van

gevaar

bedreeden,

VanBaaren, Roover, zand en klip,

Gedreigd

van
Noch vind

boven en beneden,
Reeders tot het Schip.

men

Zy durven't lieve geldje waagen,
Allchoon op zulk een hazard aan,
Zo trekt het zoete welbehaagen,
Zo word het al om wind gedaan:
Maar't Schip dat Chridus aan bedeeden,
Van zyne arme

broederfchap,

Daar lud fchier niemant aan te
En

zo

het

.

komt,

zo

is't
D

reeden,

maar

krap.

II ei
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gelegen,
diep en wyd,

Het land is hem te ver
De Zee is hem te

Hoewel tie wind en groote zegen

,

duidelyk is toe gezeid ;
En niet zo hach'lyk als het ander,
Daar't hangt aan 't Ink of ongeluk *
Hem

6 Gaauwe man, al zyt gy fchrander,
Hier blykt het redenlooze ftuk:

Gy durfc het aan't Geval wel waagcn,
En niet met d'Aldertrouwlle God ,
Denkt hoe't 'er eenmaal op zal daagen,
Als dezen handel werd befpot.

job XXVIII: 12,13,14,15.

M

aar de wysheid , van waar zal ze gevonden
warden ? en waar is de plaatfe des verflands 1
De menfche en weet haare waarde niet: en zy en

gevonden in het land der levendigen.
afgrand zeid, Zy en is in my niet: en de zee
zeid, Zy en is niet by my.
Het gcjlooten gaud en kan voor haar niet gegeeven warden :
en met ziher en kan haarcn prys niet
word niet
De

warden opgewoogen.
En Vers 20,21,22,23.

Die wysheid dan , van waar
is de plaatje des verjlands ?
-'

komt ze ?

en waar
Want

bE§
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Want zy is verho&kn voor de
oogen alter Uveiidigen ; en voor bet gevogelte des Hemels is zy ver-

borgen.

Het verderf, en de dood
zeggen; Haar gerucbte
hcbbcn vpy. met onze Ooren
geboort.
God verjlaat baaren
voeg : en by iueet haare

plaatfe.

En Vet's 28.
Macir tot den menfche heeft
by gezeid; Zlet, de
vreeze des Heeren is de
wysbcid : en van bet qnaadc
te

1vykeiiy is bet verjlund.

Spreukejsi XVI: 16, 17.
Hoe veel beter is bet
vjysbeid te bekomen, dan
tiitgegrdaven gond ? en uitneemender , verjland te
,

bekomen, dan zilver?
De baane der oprechten is, van het quaad
af te
toy ken : by behoed zyne ziele, die zynen vveg be-waard:

...

'

M
.

•:■.(.

ATTHEUS
.

•

•

XVI: 26.

'

-

Want avat baatet een menfche , zo by de gebeele
wereld gewind, en lyd febaade zy net ziele? Of :voat
zal een merlfcbe geeven tot loffmge van zyne ziele ?

Eii

Kapittel XXV: 45.
by baar anPivoorden en zeggen, Voor•waar
zegge ik u: voor zo veel gy [fit ] een van deze
minjte niet gedaan en hebt, zo en bvbt gy bet my
cok niet gedaan.
Dan zal

D

2

D £
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D

E

De

BYKORF
P L

Verbrooken

tot

O

E

rechte

G.

heeling.

Want onze. lichte verdrukkinge, die zee? kaajl voorby [gaat, j iverkt ons een gants zeer uitnecmend eeu*
wig gewigte der beerlykbeid, a Korinthen IV: 17.

N*

Des

G E M

Na 't breeken

Engeeft

zyn

O E D

S.

43

volgt een beter Heel,
Meefter V befte I)eel.

G elykhet land doorfneeden werd,
Zo

fnyd Gods hand door's menfchenhert,
Op dat het voor hem open legge;
En dan, na dat het is bezaaid,
De geeft zyn eed'Ie vruchten maaid,
En lof en dank, den Hoogflen zegge.
Wat's dan de Ploeg die't hert doorfnyd?
Dat's 1yd, en ltryd en bitterheid.
Wat's dan de vrucht, die zulks zal geeven?
Geloof en hoop op't hoogfte goed,
In Ziel

en

Geeft

een

vreedzaam zoet,

eindeling het eeuwig leven.
een koftelyke vrucht,
Wei waardig onzer Zielen zucht,
En om verbrookenheid te lyden,
En

Dat is

geduld,
Tot dezen Oogft-tyd werd vervuld,
En ons die eed'Ie vrucht laat fnyden.
Zo blyft men niet als't woefte veld,
Dat ongeploegd en ongefteld,
En

om

te

wachten in

D 3

Na

DE
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Na

eigen zin en welbehaagen ,
Uit zynen onbereiden aard ,
Een wilder.nis van onkruid baard,

£n veele dift'len komt te draagen,

Gelyk het onbereide here,
VoorGod, helaas! beyonden werd.

Job V: 17, 18.

rj

M-j'ict

Jlraft

;

,

gclukzalig is de menfehe , den welkcn Gg$
daarom $11 verwerpt de kdjlyd'mge des Al-

machtigen niet.
Want by doet fmeyte aan , en by verb hid; by,
doorwond, en zyne ban,den heclen.
Romei

n en

VIII: 18.

dat bet lyden detegenwoordigen tyds , niet en is te viaardeeren
Hegen de beerlykheid, die aan oris zal geopenbaard
Want ik houde bet daar

voor

,

zes

worden,

Jakob us I:

12.

Zaltg is de man die verzoekinge. verdraagt : want
by beproeft zal gewcejl zyn , zo zal by de kroone des levens ontfangen
welke de Heere belooft
als

,

byeft den geenen die. hem lief hebben.

GEMOEDS.

d e s

En
Zo zyt

Kapittel V:

dan langmoedig

komlle dcs Heeren.
de

Ziet

,

45

7, 8-

breeders

,

de toe-

tot

de landman verwacht

,

kojlclyke vrucht des lands, langmoedig zynde over

dezelve,

tot dat het den vroegcn en
zal hebben
ontfangen.

Weefl
Want

de

Jpaaden

gy 00k langmoedig, verfterkt
toekomjie des Iieeren genaakt.
I

P

F. TRUS

ime

regen

berten

$

IV: 12, 13

Ccliefde
en hoitd u niet vreemd over de hitte
[dcr verdrakkinge] onder u die u gefchied tot verzoekinge, als of u [lets'] vreemds over quame:
Maar gelyk gy gemeenfchap hebt aan bet
Jyden
van
Chrifius, f alzo] verblyd ii: op dat gy 00k in de
openbaaringe zyner hccrlykheid u moogt verblyden en
verbeugcn.
,

,

Openbaaringe III: 19.
Zo

ik

lief hebbe, die bcjlraffc
weefl dan iverig en bekccrd it.
me

en

kajlyde ii:

,

D 4
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DES

Is V hier niet wel
Daar is noch

wel

voor onze

een

koude winter,

een

47

ftand>

ander land.
fcherpe lucht,

Wy kunnen u wel niet ontloopen.
Maar't Oyevaartje neemt de vlugt,
Want mime lucht is voor hem open.
op zyn wieken door,
welke vreemde landen!

ftrykt hy

Daar

Wie weet

Noch

na

berg, nochdal, belet zyn fpoor,
noch water zyn hem banden.

Noch bos,

o! Die ook ztilke
En

van

vleugels had ,

de lucht wierd opgenomen,
een onverhinderd pad,

En vond

koinen!
Voor elk, die zo van herten zeid,
Is open uitvlugt, door 't geloove,
Hem worden vleugels toebereid,
Die heffen hem gewenft na bove:
Om in

een

beter land te

Zo dat hy geen beletfel vind,
Van waat'ren
bergen, boflen ,
,

dalen,

dingen die het hert bemind ,
Zo lang hy gaat op aarde dwaalen.
Der

D 5

Men

DeBYIvORF

4*
Men

Te

neeme

zaam

Waar
Een

clan die

gezet van
mee men

zalig land

En zo, met

vleugels

fchoon

van

an

,

alle deugden,

bevliegen kan,

alle vreugden

:

de Oyevaar ontgaat,

Niet, ilechts, alleen,

tyd'lyk lyden,
dreigen van een Eeuwig quaad,
boven alle quaad te my den.
een

Maar 't

Ver

Jeremias VIII: 7,8.

Zelfs een oyevaar aan den Hemel,
zctte

luwe
maar

,

weet zyne ge-

tortclduive , en kraan, en zwancemen den tyd haarcr aanlmjle waar :
myn volk en vveet bet recht des H E ERE N

tyden,

en een

niet.
Hoc zegget gy dan , vvy zyn wys
des HE EREN is by ons ? Ziet ,

,
en de Wet
waarlyk te
vergeefs wcrkt de valjc pcnne der Scbriftgeleerden.
,

HebreenXI: 3, 9, 10.
Door bet geloove is Abraham geroepen zynde, gehoovzaam gewerji om nit te gaan na de plaatfe die

by tot een crfdecl ontfangen zoude : en by is uit gegaan niet weetende waar by kornen zoude.
Door bet geloove is by een inwoondcr gewcejl in
het land der belofte , als in een vrcemd \_ Iand, J en
be eft

p e s
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heeft in Tabcrnakehn gewoond met Izaak en Jakob,
die mede-erfgenaqvien ivaaren der zelver behfie.
Want

heeft

,

hy zerwachte dc Stad die fondamenten
toelker konjlenaar en bouwmeejler God is.
En Vers 14, 15, 16.

Want die znJkc

dingen zeggcn,
zy cen vaderland zoeken.
En indien zy dies [ vaderlands]
man wclk zy uitgegqan waaren,
zy
had hebben om weder te her en:

betoonen klaar-

lyk dat

begeerig na cen betcr, dat is
Daarom en fchaajnt hem God haaniet, ombaaren God genaamt te. worden: want

Maar
na
rer

gedacht hadden
zpuden tyd ge-

bet

nu

zyn zy

,

Hemelfe.

by hadde haar ecu Jtad beveid.
En

Ivapittel XIII:

14.

1

Want TO.y en hebben bier g.c en bjyvendeft ad, maar
yoy zoeken de toehmcjide.

ill
l!

ip;

De

\

d e s
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Een Ding dat doch verand'ren moet,
Veranderd befl, van quaad in goed.

De Ryp gaat eerft} gelyk een Worm der aarde
En weid het blad der boomen in de

gaarde,
hy zich ten laatfte zelfs begraaft,
Een lange wyl, als in een kleed gebonden,
En met een kiffc van Spinrag dicht omwonden,
Als doodendoen, gefpyzigt> nochgelaaft.
Dan komthy weer, als uit het graf te vooren,
Heel aars gefteld, veranderd > enherbooren,
Gevlekt, geplekt, met veelerly fieraad;
Breid vleug'len uit, om in de lucht te zweeven,
En niet gelyk een worm op aard te leeven,
Werd 00k niet meer met groove fpys verzaad:
Tot dat

Maar gaat ter vlugt in allerleije hoven,
Bevalt de bloem, die hem behaagd van bo ven,

Uit de Een in d'Aar,
Om

gelyk het By tjedoet,
fyn genot van't bloeifel af te weiden,

(By zonnefchyn van zoete Zomer-tyden)
Waar door hy dan onzichtbaar werd gevoed.
Zo is de Menfch, 00k als een Worm op aarde,

Enzoektzynkoft, diegrofis, inonwaarde,

E
B Y K O R F
hy fterft en valt in't duilter graf.
leid hy dah, tot aih des wereldsEnde;

D
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Tot dat

Daar

Wanileer Gods hand het leven

weer

zal wende ^

Deugd tot loon , en d'Ondengd tot een ftraf.
hy we£r, (indien hy was een vroomen,)
Veranderd en vernieiiWd to voorfehyh komen j
In heerlykheid de Eng'len Gods gelyk;
De

Dan zal

En niet

meer

aarde

,

ofhaaf gebobrte eeten,

MaarEng'len brood,waar van wy hier niet weeteri,
Eh zweeven in Gods heer'lyk Hemelryk.
Maar is hy niet vooi* heen hit God gebooren,
Zo werd zyn ftand noch erger als te vooren.
r

Korinthen XV: 42,43,44.

A ho zal 00k de opftandiHge de)• dtiod'en zyn. Ilct
['lichaam] word gezctaid in verderfelykbehl, bet word
Opgewekt in onverderfclykhe'uL

Het word gezaaid in oneere, het word opgewekt in
heerlykheid. het word gezaaid in zwakheid het
word opgewekt in kratht.
Een natuurlyk lichaam wotd'ergezaaid, een geeftelyk lichaam word 'cr opgewekt. Daar is een natuur¬
lyk lichaam, en daar is een geejielyk lichaam.
,

2

Korinthen V: 1,2,3,4.

Want wy

Mien , dat,

zo onz

aardfe huh dez&s

G E M O E D S.
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tabernakels gebroohen word,
wy een gebouw van
God hebben , een buis. niet met handen
des

zes

gemaakt

[maar] eeuwig, in de Hcmelen.

9

Want ook in dezen ziichten
ivy . verlangende
woonjteede , die nit den Hernel is, over-

met onze

bleed te Warden.
ZsO ivy ook bekked gen'] niet naakt en znllen
gevonden worden.
Want ook ivy, die in dezen tabernakel
zyn, ziich¬
ten bezwaart
zynde , nademaal ivy niet en willen

mtbleed,

maar

lyke

bet leven veijlonden worde.

van

overkleed worden, op dat bet Jterfe-

philippenzen iii: 20,21.
Maar

ivy
den

onze

wandel is in de

Hemelen, waar uit
ook den Zaligmaker verwachten [namelyk]
Heere Jezus Chrifius:
,

Die onz' vernederd lichaam veranderen zal,
op
dat bet zelve gelykformig worde
zynen beerlyken
lichaame , na de werkinge waar door
by ook alle

dingen hem zelven kan onderwerpen.

Kolossenzen III: 3, 4,
Want gy zyt
ius

gejlorvcn,

verborgen in Code.

en nw>

leven is met Chrif¬

Wanneer [mi] Chrifius zal geopenbaart
zyn, die
onz' leven is, dan zult ook gy mst hem
geopenbaard
ivorden in heerlykbcid.

PE

54

De
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De

k l I m o p.

Iielpt

u

De weg des /evens is den
dat
vers

by ajwyke
24»

van

de belie

zelven.

verffandigen tta boven; op
beneden4 Spreuken XV.'
,

Een

des
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Een ider die
op Aarden waft.
Die houw zich aan den Hemel

vaft.

"Pi
J~-^e

Klim-op hoeft geen heffingen noch banden *
met zyne
eigen handen.
I-Ioewel hy doch, ter plaatfe daar hy
flond,
Na zynen aard , moeft
kruipen by de gronda
Om't lang gewas van dunne teerigheden,

Maar houd zich vafl;

Zo dat de
Maar

Voet

zyn groente zouw vertreeden:

wyl hy nu zich hecht en opwaarts gaat,
hy fchoon de plaats die hy beflaat;

Verfierd

En houd geen maat van ranken op te leiden ,
A1 hooger aan en breeder uit te breiden:

Zicctraagemenfch, die't veelzolicht'Iykleid*
Op kleine kracht, en zwakke menfchelykheid,
Zult gy voortaan noch op der aarde blyven ?
Daar't fiomme kruid U voor gaat met bekly vert 9
Dat met, als gy, begaaft is met verftand,
En echter zich zo opbeurd met zyn hand.
Wilt gy ook niet vertreeden zyn met voeten,
Zo zult gy mee, u

zelven redden moeten.

zelfs

flaan,

gy te teer, om op uw
te
Slaat met de Klim , uw handen ergens aan,
E

Zyt

DEBYKORF

5(5

Uw handen van oprecht'lyk
En vat de flam van

Klim daar

by

Chrillus

God-begeereii

,

Heere

;

onzen

aller Eng'len vreugd,
allerlye deugd,
van't geen Hy heeftgebode,

op, tot

En maak fieraad van

Door onderhoud

,

ftaan tot heerlykheid voor Gode.

Zo zult gy

JEZAias XXXV: 3, 4.
erfterkt de Jlappe handen , en Jlelt de flruik.6vaji.
Zegt .den onbedachtzaamen van herten , IVeefl

lende knien

fterk

en

,

vreejl niet , ziet u-Iieder God zal [ter]
[met] de vergeldinge Gods

wraake komen

komen, en u-lieden

,

hy zal

verlojjen.

Ephezen IV: i4) 15,16.

Op dat ivy niet nicer kindercn en

zouden

Zyn,

die als de vloed bcweegt en omgevoert voor den met
alle wind der leere , door de bedriegerye der men-

fchen
te

,

door arglifiigheid om lifielyk tot dwaalinge

brengen '
Maar de waarheid

zins

betrachtcnde in liefde, alle-

zouden opwajjen in hem die

bet Hoofd is,

jjnamelyk] Chrijtus:
Uit welken het

men

gevoegd

,

en

geheel lichaam bequaamelyk fzaa-

fzaamen vajt gemaakt zynde,

dm

des
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"uoegfelen der toebrenginge net de werkinge nan een igelyk deel in [23me] maate, den wasdom des lichaams bekomt
tot zyns zelfs opbouwin,

,

ge

in de liefdeiKolossenzen III: i,-2i
Indien gy

dan met Chrifius opgewekt zyt, zo zoeH
dingen die boven zyn, daar Chrifius is zittende
aan de
rechter-Vhand] Gods:
Bedenkt de dingen die boven zynniet die op de
de

aarde zyn.

HEBREEN XII: 12, 13, 14.

Daaront recht

weder

op

de traage handen

en

de

op ddt

hei

3

fiappe knien:
En maakte rechte

paden voor uwe vocten,

geene kreupel is niet verdraaid en worde, maar
bet veel meer geneczen worde.

\_dat~y

Jaagd den vrede na met alien, en de heiligmaakmv
zonder welke niemant den Heere zien en zah

ge,

1

Petrus III: 17, 18.

Gy dan, geliefde, [zitlks~\ te vooren weetende ,
u dat
gy niet door de verleidinge der grouwelyke menfehen mede afgerukt en word, en uitvalt
ikacht

vafiigheid:
waft op in degdnade en kemifje bnzes Jleeren
en Zaligmaakers
Jezus Chrifius. El em zy de heerlykheid, beide niij en in den dag der eeuwigheid. Amen.
van uwe

Maar

E

.2

DE

l>
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N

e

'c Is

om

O

O T.

het binnenfte.

kan twee Heeren dienen t want
, en den underen lief bebben:
aanhangen, en den anderen "jeracbten.
Gy en kond Gode met dienen en den Mammon*
Lukas XVI: ij.
Geen buisknecbt
of by zal den eenen
of by zal den eenen

en

baaten

Een

des

GEMOEDS.
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Een idler die bedenk zich wel.
En neem het wezen voor de Schel.

De mond die't Pit begeert

te fmaaken,
Noote-dop eerfl kraaken;
Word die verworpen op de grond,
Zo komt het pit in uwen mond.

Die

moet

de

Die 't binnenfte beftaat

Die

moet

te

kiezen

,

het buitenfte verliezen.

Het buitenfte van't
Is't grove

deel

van

waare

vlees

goea,

en

bloed

En al de wereld met haar zaaken

,

,

Die't leven der natuur vermaaken.

Als gy

die breekt met haare luffc,
krygt gy't pit der Zielen ruft.
Dies kraakt en werpt maar doppen neder,
Gy krygt daar voor het befte weder,
Terwyl uw Hert de zoetheid fmaakt,
Van't geen dat gy om God verzaakt,
Maar als gy't beide woud behouwen,
Zo koft gy't buitenfl' maar aanfchouwen s
En't binnenfl dat het oog niet ziet,
Dat bleef voor u, als was't 'er niet,
Dan

E 3

Hoe

bykorf

De

go

Hoe leeren ons zo

veele dinge,

(Schoon klein van aanzien

geringe)
qndergang van't een,
Een ander beter ding verfcheen!
Dies moeten wy't op 't grootfte wendens
en

Dat uit den

En daarom kraaken ende fclienden,
De harde

Wereld-noot,
Op dat wy krygeij 't henaels brooda

en

groote

Korinthen III: 14,15,16.

aar
haare zinnen zyn verhard geworden.
IVant tot op [den dag] van beden blyft bet zehe

dekfel in bet leezen des Onden Tejlaments, zander
: bet welke door
Chrijliis te niete
gedaan word.
Maar tot den buidigen [dag] toe, wanneer Mozcs geleezen word, ligt een
dekfel op haar herte.
ontdekt te warden

4

Doch

zyn,

zo

wanneer

bet

zo-word bet dekfel
En

tot

den Hcere zal bekeerd

weg genomen.

Kapittel IV; 16,

17, ig.

Daarom

en
vertraagen wy niet : maar hocwel
uitwendige menfche verdorven word, zo word
r.q:btans de inwendige vernieuwt van dage tot dage.

enze

fVant

*4.
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verdrukkinge die zeer haaft
voorby [_gaat, ] werkt ons eengants zeer uitneemend
eeuwig gewigte der heerlykheid:
jDewyle wy met en aanmerken de dingcn die men
ziet, maar de dingen die men met en ziet. Want
de dingen die men ziet zyn tydlyk, maar de dingen
die men niet en ziet zyn eeuwig.
lichte

onze

,

■

En

Kapittel V; <5,

7, 85 9>

Wy hebben dan altyd goeden moed, en weeten
in 't lichaam, uitwoonen van

dat wy inwoonende
den Heere:

(Want wy wandelen door geloove

,

[en] niet door

aanjchouwen.)
Maar wy hebben goeden moed , en hebben meer
om uit hct lichaam nit te woonen, en by
den Heere in te woonen.

behaagen

Daarom zyn wy 00k zeer begeerig
woonende , het zy uitwooncnde , om hem

lyk te

het zy in¬
welbehaage*

,

zyn.

E

4

D

e

des

GEMOEDS.

Daar zit wel wat verholen;
IVaar is de Modder-molen ?
o

Was de menfch

zo van

praktyk,

Om uit zyn

hercen grond te haalen,
flyk,
Dac waar een wens'Jyk modder-maalen.
Is't bagger-net hem te gering,
De. aardfe modder ende

Om door den

arbeid heen

te

raaken,

Hy bouwd een wonderbaar'lyk ding,
Op dat hy beter gang zouw maaken.
Waarom ook niet in's herten gracht,

(Vervuild, door lang getal van jaaren,)
Praktyk tot zuiv'ring voort gebragt,
klaaren ?
by beetjes te gelyk,

Om't Zielen-water op te
En niet

Den drek des werelds

uit

Maar fchuiten vol van

In't kort

en

mak'lyk uit te maalen.

Men tafle hier dan

Een t'Zaamen-ftel van
Die zien

En al wat

te haalen,
zulke flyk,

oo.k niet mis:

zulke dingen,
dat zienloos is,

op't geen
zien'lyk is, verdringen j
E 5
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Molen van geweld,
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Dat

was een

Daar't Jeven

Geloof

Hoopen,
AIs llerke paarden voorgefteld,
Het fchep-rad zouden om doen loopen,
o Menfch! begeeft u tot praktyk,
Om leeg te worden van uw flyk,
van

en

Jezaia s I; 16,17, 18,
ajjet it reiniget u , doet de boosbeid uwer
handelingen van voor myne oogen weg, laat af van
quaad te doen.
Leeret goed doen, zoekt bet recht, helpt den ver~
,

drukten: doet den Weezen recht, bandeld de tw'tft*
zaake der Wednwen.
Komt dan , en laat om fzaamen recht en, zeid
de HE hRE: Al waaren awe zonden als fcbar-

Iaken, zy zullen wit worden ah
ren

zy

fneeuw, al waa-

rood, ah karmozyn, zy zullen worden ah

[witte~] wolle.
2

Timoth:

II,

19,20,21.

Evenwel bet vajle fondament Godsftaat
de dezen zcgel; De Heere kend de geene

zyn: en

,

hcbbendie zyne

,

Een igelyk die den naame van Chrijtus

noemd, (la af van ongerechtigheid.
Doch in een greot huh zyn met alleen gonden en
ziU

G E M O E D S.
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g',ilvere vaten, maar 00k houten en aarden [vat en :]
en fommige ter eeren, maar fommigc ter oneeren.
hidden dan iemant

hem

zelven

van

dezen rci-

nlgd, die zal een vat zyn ter eeren, geheiligd en
bequaam tot gebruik des Heeren, top alle goed work
toebercid.

Jakobus IV: 8•

Naaket tot God

nigt de handen
pen, gy

"

•.

•

,

en

,

gy

.

.

hy zal tot

zondaars

,

f

„

naaken. Reu
en zuivert de hen
u

dubbelhertige.
1

Joan nes IJ: 15.

En hebt de wereld met lief,
wercld is: zo iemant de veer eld

de des traders

en

noch '? geene in de
lief \:eeft, de lief?

is niet in hem.

En

Kapittel III:

3.

Fn een iegelyk die deze hoope op hem hceft, die
Xeinigt he pi zelven gelyk hy rein is.

De
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Men zegt: het beter is
gepweegen,
Als huider door de fraat
gekreegen*
o

Waarender

wat

veele

monden,

In 't groote roc van't menfchelyk
geflacht,
Die 'c doen der Ganzen wel verftonden,

En

Een

naamen

dat,

zo

wel als zy, in acht!

fteentjen in de bek

genomen,

Op dat het hem bedachtzaam zwygen doet,
Om zo in ftilheid door te komen,
Den flreek daar hy den Adelaar vermoed.
o Dat 'er veelen 00k zo
deede,
En droegen een erin'ring in haar hert,
Zo dat de Ziel geen fchade leede,
En niet zo zeer daar door gefchonden werd!
Maar dat ze in fbilte en met fchroomen,
Van

en dreigende gevaar,
fnavel mogt ontkomen,

wegens't zwaare

Den klaauw

en

Van't wreed

geweld der helfen Adelaar.

Maar neen, men laat zich al aan hooren,
En denkt niet dat de groote vyand waakc,
Die't

quaaken vangt in zyne ooren,
En gaauw op moord, daar van zyn
maakc.

voordeel
6 Snaatcr

Ce B Y K O R F
6 Snaater monden zwyg doeh ftille,
Wyl't dorarae dier zyn eigenfehap bedwingt*
Op dat het niet in leet verville,
Maar Wei bedacht de looze knip ontfpringt.
Want zo gy uw geluit laat hporen ,
En openbaard daar mede wie gybent*
Vervalt gy in Gods iiraffe tooren,
En vind te laat u zelven in elend.
r

(53

Psalm CXLI: 3.
*

S~Ieere,

zettet een itiacht
behoedet de deure myner lippen.
SpRP tJKEN
Die zynen
maar voor

open

vooir tnynerl

XIII:

mondt

3.

mond bewaard , behoud zyne ziele,
verjlooringe , die zyne lippen wyd

hem is

doet.
En

Kapittel XVIII: 7,

De mond des zots is

ge-, en zyne

hem zelven eene verjloorin¬

lippen een Jirik zyner ziele.
Ephezen IV: 29.

Geen vuile reden

en ga

uit wmn mond: maar zo
daar

25

G E.
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daar

eenige goecle [rederi] is tot nuttige Jiichtinge>
op dat zy genade geeve dim die ze Boor en.
En
Noch

Kapittel V:

oneerbaarheid, noch

kerye welke niet
iankzegginge,
,

en

4-

geklap

zot

betaamen

:

maar

of geb

,

veel

meet

J akobus I: 2<5u
Indien iemant onder
is

,

en

herte

zyne tonge

u

dunkt dat

niet in toom

By Godsdienjlig

Bond,
verleid, dezes Godsdienfi is ideL
En

Kapittel III-

en

maar zyii

3-

Ziet, wy leggen den paarden toomen in de mofiop dat zy ons zouden gehoorzaamen en wy
leiden [daar mede~] haar geheel lichaam ohl

den,

,

Ds

De
De

bykorf

poortklok.

Bcter

by tyds als te laat.

%alig zyn ze die zyne geloden doen , op dat haare
macbt zy aan den Boom des Levens, en zy door depoor->
ten

mogen

vers i4»
-

ingaan in de ftad* Openbaaringe XXII:

Die

DUS

G E

M O

Die V Klokje luiden
Denk om de Hemel

De Bengel

E D S.

7s

hoordt
port.

luici, de Poort wil fluiten s

Elk rep zich ftedewaard van buiten,
Eer hem de naare nacht bevalt;
Wanneer de open poort

geflooten,
balling voor't hoofdzouwftooten3
En houd de gantfe Stad bewak.
Hoe laat zich't Evangeli hooren,
Hem als

een

Zo helder
Die

voor een

iders ooren,

De heele tyd

van de Hemel Poort!
van't menfch'lyk Ieven

Die God

ider heeft gegeeven}

Bengel
aan

,

Hoe veele

gaander traag'lyk voort!
rullen,
voortgaan noch niet eens en luftenj

Hoe veele zitten' er te
Die't

Onaangezien die naare nacht,
lange nacht van eeuwig duuren,

Die

Die

onbeklimmelyke muuren,
En ondoorwaadelyke gracht!
Die nacht, die k leven zal behottwen,
In wee, en fpyt, en na berouwen,
F

Van
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Van al

fchandelyk verzuim,
ophoud aller beuzelingen,
Terwyl de voeien flend'ren gingen ,
Maar misgunft leide op zynen luim.
6 Luije, floffe, en traage Zielen,
Waakt uit den droom en rept uw hielen,
De Bengel heeft al lang geluid,
te

Door

Wie

weet

hoe kort

hy end zal rnaaken

Dat gy niet binnen koft geraaken,
Wanneer die Poorc der poorten

,

fluit.

Psalm XCV: 6,7, 8.

IvwMt
ons

,

knielen

hat

ons

uoor

aaribidden

en

neder bukken, hat

den H E E R E die

ons

gemaakt

heeft.
Want hy is onze God, en ivy zyn
weide , en de fchaapen zyner hand:

het volk zyner
Heden zo gy

zyne flemme hoord,
En verhard uw herte niet,
"

gelyk te Meriba:
Jyk ten dage van MaJJa in de woejtyne.

gs-

Mattheus XXV: 10, 11, 12.
Als zy nu heenen gingen om te koopen, quam de
Bruidegom, en die gereed [waaren'] gingen met hem
in tot de bruiloft, en de deure wicrd gejlooten.

Daar

GEMOEDS.
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Daar na quamen ook de cindere maagden, zeggende, He ere, Heere, doet ons open.
En by antwoordende zeide
Voorwaar zegge
,

ik

u

,

ik

en

kenne

u met.

Lukas XIII: 24, 25.

Stryd

in te

om

gaan

door de enge poorte: want
zoeken in te gaan, ende

vcele (zegge ik u) zullen
en zullen niet konnen:

[ Namelyk] na dat de fdeere des huis zal opgefiaan
de deure zal gejlooten bebben : en gy zult
beginnen buiten te jlaan, en aan de deure te kloppen,
zeggende, Heere, Heere, doet ons open, en by zal
antwoorden en tot u zeggen, Ik en kenne u niet van
zyn, en

waar

gy zyt.
Hebreen IV: <5, 7,

Dewyle dan blyft, dat Jommige in dezelve [rujle]
de geene dien t Evangeli eerjl verkonniet ingegaan en zyn van wegen de on-

tngaan, en
digt was ,

gehoorzaamheid,
Zo

bepaalt by wederom eenen zekeren dag, [na¬
melyk'] Heden, door David zeggende zo langen tvd
daar na (gelykerwys gezegt is). He den indien gy
zyne
Jlemme hooret, zo en verhardet uwe berten niet.
En Vers
Laat
te

der

dan

11.

benaarftigen om in die rujle 'in
dat niet iemant in dat zeJve exempel
ongeloovigbeid en valle.
ons

ons

gaan : op

F

2
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e

e

B

Y K O

R

F

M O L L E V A L.

Gevaar, boven Gevaar.

Want de gddgierigbeid is fen wort el van alle quaad,
<ivelke zommige lujl hebbende, zyn afgedwaald van

tot

V

geloove ,
dqorjleeken.

i

bebben baar zelveti met veele fmerten
Timoth; VI; 10.

GEMOEDS.

des

Ziet gy niet opwaards uit uw
Zo zyt gy a Is de bhnde Mol.

Hy vroet

75

hoi,

onder om zyn brood,
hangt de fcherpe dood.
Op dat hy hem zo fel doorboore,
In 't alderbefte van zyn Jacht,
Zeer plotfelyk en onverwacht,
Zo dat hy in zyn ileur moet fmoore.
van

En boven

Menfche-mollen als gy zyt,
Die vroet in de aarde dezer tyd,
o

veelderly onwaarde zaaken ,
hangt u ook niet over 't hooft,
Terwy] gy dus in 't donker flooft,
Om eind'ling 11 zo fel te raaken!

Van

Wat

Wat is het

weide werelds veld,

Van zulke

mollen toe gefielt,

menigte van hoopen !
Van zwarte aarde werelds goed,
Na boven uit de grond gevroet,

Wat ziet m'er

Uit haare gangen

daar zy loopen!

quaad 9

Maar zagen zy het groote
Dat over haar gefchooren itaat,
F 3

Hoe
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Hoe mogten zy van angft verfchrikken
En houden van hec vroeten ftil,

fcherpen heeled vil,

Eer dat dien

Om haar in't duifter hoi

Doch treft het d'eenen
't Werd

van

Dat doen die

Elk

,

te

ilikken.

onverwacht,

den ander niet

zeer

geacht;

verblinde zinnen,

in zynen iver voort,
Schoon dat hy't onheil ziet en
vroet

hoord,

om zynen lull te vvinnen:
6 Menfch! komt uit uvv duilter

Gejaagt

En weefl niet

meer

gelyk

een

hoi,

Mol.

SPREUKen XV: 1(5.

weinig met de
grooten fchat; en
is

dan

een

M
En deze zyn

a rkus

des HE

ER.EN,
onrujle daar by.
vreezc

IV: 18, 19.

die in de doornen bezaaid worden,
die het woord hooren.
En de zorgmldigheden dezer wercld, en de verleidinge des rykdoms en de begeerlykheden ontrent
de andere dingen inkomende,
verjiikken het mordy

[namelyk] de

,

geene

,

en

het word onvruchtbaar.

Phi-

des

GEMOEDS.
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Philippenzen III: 17, 18, 19, 20, 21.

Weeft mede
op de gecne die
voorbeeld hebt.

navolgers, Broeders, en merkt
alzo uoandelen gelyk gy ons tot een

niyne

,

Want veele wandelen
dibnaal gezegt hebbe

[anders: '_] van dewelke ik
en nu. 00k voeenende zegge, dat ze vyanden des kruis van Chrifius zyn.
Welker einde is bet verderf , ivelker God is de
bvik, en [yoelker~] heerlykheid is in haare fchancle,
dewelke aardfe dingen bedenken.
u

Maar

onze

,

voandel is in de

wy 00k den Zaiigmaaker
den Heere Jezus Chrifius:

Hemelen, waar nit
verwacbten, [ namelyk j

Die onz' vernederd lichaam veranderen zal, op
dat bet zclve gelykformig voorde zyncn heerlyken
lichaame , na de werkinge , waar door by 00k alle

dingen hem zelvcn kan ondervoerpen.

Het

78

DeBYKORE
Het NIEUW GEBOUW.

Maar

voor een

korte

tyd.

Maar God zetde tot hem, gy dzvaas, in deze nacht zal
ziele van uaf-eifen: en het geenegy bereid hebt,
voiens zal bet zyn ? Aizo [a V met dien,] die bem zeU
ven febatten vergaderd, en met ryk en is in Gode.
Lumen uvie

kas XII: 20, 21.

Is

des

GEMOEDS.
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Is V

Neji zo mooi; uuat heeft mer an ?
ITant, op zyn bcft, .30
mer van,

Daar fbaat het nu;
En zich

een

neft om in

te wooncn

met een

aanzienlyk te vertoonen,
Vogeltje, dat haaft vervliegen zal.
Ja, dat eerlang , zo ver zal zyn vervloogen,
Voor't

Dat geen

gezicht dat ooit

Waar

dan 't werk

toe

meer na

kan oogen,

gewenften ftal?
belyen
Om des te meer te fchikken en te
vlyen,
Een goed verblyf, wanneer men't bier verlaat;
Dewyl elk een van 't tegenwoordig leven,
Uit kouw, of neft ter vjugt word weg gedreeven,
Alwaar men dan, voor eeuwig, heene gaat.
Wat vind men al dat achter is gelaaten,
Van die't wel eer gelyk een Ziel bezaten
Met veel befchik na dat de dryving was!
Zy gingen heen om nimmer wefcr te komen,
En't lieve ding en is niet mee genomen
Hoe wel, hoe fchoon, hoe waard en net van pas.
Het is dan belt te ftellen zyn behaagen,
't Was beter zich

met

van zo

minder

te

,

,

,

,

Op dingen die de Geeft kan met zich
F 5

draagen,

Wan-

go

De
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Wanneer

het

logge en plogge fcheid;
allerlye deugde,
Waar in verblyft de hoop op eeuw'ge vreugde,
Die overgaat uit tyd in Eeuwigheid.
men van

't Gebouw in 't

hert,

van

Psalm XXXIX: 7.

Jmmers wandeld de menfche

[als'] in een beeld, imwoelenze idelyk : men brcngt by een, en men
meet niet uoie bet na zich neemen zal.
tners

En Psalm LII: 7, 8, 9God zal

u

00k

afbreeken in eeuwigheid: hy zal u

tioegraapen, cn uit de tente uitrukhn : ja hy zal u
uitwortelen uit den lande der

levendigen, Sela I
Rechtvaardigen zullen het zien, en vreeZen : en zy zullen over hem lachen,
[zeggende:]
Ziet den man
[die] God niet en Jlelde tot zyne
Jlcrkte, maar v6rtrouwende op de veelheid zy ns rykdoms: hy was Jlerk geworden dour zyn bcfchaadiEn de

,

gen.

Jezaias XXXIV:

13.

En in haare paleizen zullen doornen
opgaan, netelen , en dijlelen in haare vejlingen : en het zal
ecu

GEMOEDS.

des

wooninge der draaken zyn

ten

ecu

,

jongen der Jtruiffen.
J
en

[Gelyk]
broedfe

XVII:

e r em i as

een

zaale

gi
voor

de

ii.

veldhoen [eyeren] vergaderd, maar
,
[alzo] is by die rykdom ver-

met nit

gaderd, doch niet met recht: in de heljt zyner dagen zal by dien moeten verlaaten
en in zyne laatJte een dwaas zyn.
,

i

Doch de

Timoth: VI: 6,7,8,9.

Godzaligbeid is

een

vergenoeginge:
Want wy en
bet is openbaar
nit draagen.

groot gewin met

hebben niets in de wereld gebragt,
dat wy 00k niet en konnen iet daar

Maar als <wy medfel en dekfel
ien daar mode vergenoegt zyn.
Doch die ryk willen worden ,

hebben, wy zal¬
vallen in

verzoc-

kinge en [in] den Jlrik en [in] veele dwaaze en
fchaadelyke begeerlykheden we Ike de menfehen doen
verzinken in verderf en ondergang.
,

,

H

eb r e en

XIII

Want wy en

hebben bier

geen blyvendeJlad, maar

wy

:

14.

zoeken de toekomende.
•

De

82
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WAGE N.

Yoorzichtig,

Zo vemaant ik u dan zyt urine navolgen. Daaro/n
hebbe ik Timot bens lot it gezondcn , die wyn //eve en
getrouwe zoone is in den lleere, ivc/ke u zal indacbtig
maaken myne ivegen die in Chrijliu zyn , ge/ykernxys
ikaLomme in alle Ge/neenten leere. 1 Kor;IV : 16, 17.
,

Bet

GEMOEDS.

ses

Het rold uvel
Maar

maklyk,

eer men

*t

met

vermaak,

denkt, is V Onheil raak.

Door't draaijend

rad van dag en
Zo worden wy op's levens wagen,
A1 zittende over weg gebragt,
En

83

nacht,

de

Eeuwigheid gedraagen.
Doch by de kracht van 't trckkend' dier
Voor dit geftel der wagen wiele,
Werd noch vereifl een wys beflier,
Op dat de vracht niet om en viele.
De Voerman moet geen dronkaard
zyn,
Bevangen met verftrooide zinnen,
Door't zwelgen van des werelds wyn,
na

Die

veelen, echter, zeer beminnen.
Want dus, by zwaare zaaken dom ,
En buiten't fpoor dat wysheid maakten,
Zo valt'er

menig Wagen om,
Die op oneffe plaatfen raakten.
Maar die, door'toog, Voorzichtigheid,
Behouden
Zie dat

over

wenfl

hy met

Den weg van

zyn

te

komen,

Wagen ryd,

alle waare Vroomen:

Den

84
Den
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gulden ftreek van trouwe deugd,

Die, door de aarde heen gelegen ,
Zich eindigt in des heraels vreugd,
Z© werd des levens wens verkreegen.
sprf.uken II: 10, n, 12, 13.

J^Lls
de

de

wysheid in uw herte zal gckomen zyn
weetenfchap voor uwe ziele zal lieflyk zyn;

Zo

zal de

bedacbtzaamhcid

over

a

,

en

de Wacht

houden; de verflandigheid zal u behocden.
Om
man

,

u

te

redden

van

den quaaaen weg; van

den

die verkeertbeden fpreekt:

{Van de geene] die de paden der oprechtigheid
om te gaan in de vvcgen der duijlcrnitfe.
ver/aaten ;

En

Kapittel IV:

23, 24, 25, 26, 27.

Behoed uiv herte boven al dat te bewaaren is; want
daar uit zyn de vitgangen des levens.
Doet de verkeerdheid des monds van u weg, en
de verdraaidheid der lippen doet verve van u.
Laat awe 00gen recht uit zien, en uwe ooge-leden
zich recht voor u beenen houden.

Weegt den gang awes voets en laat alle uwe
wel gevejiigt zyn.
IVykt niet ter rechter of ter flinkerhand ; wend
uwen voet
af van het quaade.
,

wegen

1

Ko«

des

i

Weeji

myne

GEMOEDS.

Korinthen XI:

navolgers

tus,

,

85

i.

gelykerwys ook ik Chrif-

Philippenzen IH: 17, 18,19, 20, 2r.

JVeefi mede myne navolgers,
op de geene die alzo •wandelen ,
voorbeeld hebt.

Rroeders
gelyk gy

5

en

merkt

ons tot een

Want veele wandelcn [unders: ] van deivelke ik
dikmaal gezegt hebbe, en nu ook weenende
zegge,
dat ze vyanden des kruis van Chrijlns
zyn.
Welker einde is bet verderf , welker God is de
bulk , en [welker } beerlykhcid is in haare fchande,
deivelke aardfe dingen bedenken.

u

Maar

onze

wandel is in de

wy ook den Zaligmaaker
Heere Jezus Chrijius:

Hemelen, waar uit
verwachten, [namelyk] den

Die ons vernederd licbaam verunderen zal , op
dat bet zelve gelykformig worde 23men
heerlyken
lichaame , na de werkinge, maar door

dingen hem zelven kan onderwerpen.

by ook alls
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watermolen.

Werp uit.

Laat my

diepte

mnd

my
over

de tva+ervloed met overJlroOmen, en laat de
niet verjlinden : nocb en laat den put zynen
my niet toejluiten♦ Pfalm LXIX: 16.
Door

GEMOEDS.

Des

Door V

Geefttlyke leven,

Word alle

quaad verdreeven.

Op dat de velden boven blyven,
Daar't
Is't

Koetjen

zwaare

en

daar't Schaapjen weid

Molen-rad bereid,

Om't zinkend

uit

dryven:
Weg water aller idelheid,
Dat ftadig na beneden glyd;
Het Rad van welgeflelde zinnen ,
(Op dat het veld, van't vroom gemoed^
Het reine veetje draagt en voed)
Dryft 11 na buiten toe van binnen.
Groen veldje van een deugd'lyk hert,
Dat van de vloed omfingelt werd,
water

te

,

Die groote
Uw
i

wereld-vloed der zonde;
grond en eed'len aard,
het Molen-rad wel waard,

vette

Die zyn

gy nimmer ging te gronde.
Als dan, na moeiten en na vlyt,

Op dat

Zo komt 'er

eind'ling eens een tyd,
(uit uwen grond verheven)
hooger leggen, als bet geen,

Dat gy,

Zulc

De3YK0RF
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Dat

u

gedunrig heeft beftrcen,

En dat gy fteeds moeft wederftreeven,
Want als het al zal zyn vergaan,

Zal

uwe

fleur

oneindig itaan

,

En't

Zal

Hert, wel eer vermoeid van ftryden,
eeuvvig, in uw groente weiden.
Psalm XXV:

f^ewaard

myne

iefchaamt warden

ziele,
,

en

want

20.

reddet my; laat tiiy nist
ik betrouvS op u.
'>

En Psalm XXXIV:

16,17,18.

De oogen des HEEREN zyn op de
vaardige ,* en zyne ooren tot haar geroep.
Het aangczichte des HE EREN is

gecne die quciad doen ; om
de-r aardcn nit te roeijen.

Recht-

tegen de

haare gedachtenijje

Zy roepen , en de HE ERE
redze uit alle haare benaatiwdheden.
En Psalm XXXV:
Alle myne

•

hoard;

van

en

hy

10.

beenderen zullen zeggen; HE ERE,
den elendigeii reddet van dien
,
en den elendigsn en noodzytien heroover.

ivie is u gelyk! die gy
die Jierker is dan hy

druftigen

van

En

GEMOEDS.

des

En Psalm LXIX;

VerJofl
komen

my

0 God!
de ziele.

,

tot aan

gp

2.

want de water en zyn ge«

En Psalm CXX1V: 4, 5, 6.
Doe zouden

ons

de wateren

overloopen h ebb en:

eenfiroom zoude

over onze ziele gegaan hebben.
Doe zouden de Jloute wateren over onze ziele
gegaan zyn.
De H E E R E zy gelooft , die ons in baare
tanden niet en beeft overgegeeven tot eenen
roof\
2

Timoth: IV: 17, ig.

Maar de Heere

heeft my by gejlaan, en beeft my
op dat men door my ten vollen zoude
verzekert zyn van de predikinge , en a lie Heidenen
[dezelve] zouden hooren : en ik ben nit den muil
bekrachtigt

:

des leeuws verloji.
En de Heere zal my verlojfcn van alle
en bewaaren tot
zyn Hemels Koningryk.
ken zy de heerlykbeid in alle

eeuwigheid.

G

2

boos werk,
Den web-

Amen,

De

GEMOEDS.

des

jAI fchynt

Zy

is een

91

de JVereld mooi,
Eende koou

TY
JL^ie't loos
,

bedrog des vyands wil befchouwe,
Befpiegel zich in deze Vogel-kouwe,
Die groen en fierlyk overdekt,
Met lok vermaak van verfe water-plaflen,
Daar't makke tot haar dompelen en waiTen,
De vlugt der wilden tot zich trekt.
Dat zy verlokt, beluftigt, met haar alien
Uit

d'open lucht en vlugt daar neder vallen,
En voegen zich daar dichter by.
Hoewel allengs, met uitzien en met fchroomen,
Of ergens ook een onheil wierd vernomen,
En maaken eind'ling maatfchappy.
Die brengen haar, met voorgang, vorder binnen,
In't groen gewelf,

daar loosheid zit te fpinnen,

En maakt den heelen hrtndel
Tot zy

verbaafl

Zich in den fbrik
Dat koft haar

en

vals,

fchichtig opgevloogen,

ellendig zien bedroogen,
altemaal de hals.

prieel van werelds welbehaagen ,
trekt*er veel, wyl zy't zo luftig zagen,

Het aards
Dat

G 3

En
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En daar't

gezelfchap fpeeld en queeld ,
vryheid neder daalen,

Dat doet haar uit de

Om ook de vrucht
In't geen

van

haare lull

te

haalen,

de fchyn daar mede deeld.

Maar hielden zy den Spiegel klaar voor oogen,
Dat fchyn bedriegt, en veelen heeftbedroogen,
En dat gezelfchap doolen doet,

Zy zouden dan

geen

fchoon vertoon betrouvven

Maar haare Ziel van's
En

duivels lift behouwen,

blyven eeuwiglyk behocd.
Spreuken XIV: 27.

D*

vreeze

ies levens
doods.

,

des HEERkN is

om

af te -wyken

van

fprink-ader
de Jtrikken des

een

Lukas XXI: 34, 35.

En wacht u zelven dat uwe herten met te eeni-

tyd bezwaart en warden met brajjerye, en dronkenfchap , en zorgvuidigheden dezes levens, en dat
u dien dag niet onvoorziens [_ovef] en home.
Want gelyk een Jtrik zal hy komen over alle de
geene die op den gantfen aardbodcm gezeten zyn,

ger

EphezenVI:

Doet

aan

de geheele

11.

wapenrujlinge Gods,

op

dat
gy

desGEMOEDS.
gy konnet Jiaan
vels.

tegen de liftige omlsidingen

93

des dri¬

Kolossenzen II: 8-

roof en vervoePhilozophie , en idele veideidinge , na de
overleveringe der menfchen , na de eerjle begin/elm
Zlet

re

der

toe

dat niemant

u

als

eenen

door de
veer

i

eld,

en met na

Thess

Cbrijius.

aloni senzen

V: i, 2, 3.

1

Maar van de tyden en de gelegeniheden , Eroe-.
ders, en hebt gy niet van noode dat men a fcbryve.
:
IVant gy wectet zclve zeer wel, dat de dag des
Heercn alzo zeil komen gelyk een diefin der nacbt.
Want ivanneer zy zullen zeggen, Hct is vrede,
en zonder
gevaar: dan zal een haaftig verderf haar
overkomen , gelyk de barensnood eene bevrnchte
■

[} 'rouwe: ]

zullen 't geenjins ontvlieden*

en zy en
1

Kinderkens

,

Joannes III:
dat

u

rechtvaardigheid doet
hy recbtvaardig is.

,

niemant

en

7.

vcrleide.

die is rechtvaardig

G 4

Die de
,

gelyk

De

IMHHiI

DeBYKORF

94

De

DOMMEKRACHT.

Geweldig, boven vermoeden.

f

-

en

Want al dat nit God geboren is, overwind dewereld \
dit is de overwinninge die de wereld over-wind, [na¬

mely k~]
dan die

ons geloove. JVie is 3t die de wereld overwind,
geloo/t dat Jezus is de Zoone Gods ? ijoannes V:

95

GEMOEDS.

des

Wat klein is, en ueracht,

Heeft wel

een

Indien't de hand,

groote

kracht.

niet heffen kan,

Van wegens d'overmaat der zwaarte,
Zo moet de Dommekracht daar an,

Die wind, al was't een groot gevaarte.
Wat hangen 'er al handen flap!
Die d'arbeid laaten ftaan

leggen,
voet niet fchrap,
en laf hertig zeggen:
en

En ftellen haaren

Maar acht'loos

,

Wie kan het tillen? 'tis

te

zwaar^

Te weeten,

't werk van't Heil der Zielen.
dag by dag, en Jaar op Jaar,
Terwyl de Dood gaat op de hielen.
Daar blyft het; en men ziet niet om,
Om ook een Dommekracht te vinden,
Dat's

geloof, die wys'lyk dom,
kan winden.
Gaan dan de dingen van de Tyd,
In haar belang zo ver te boven,
De dingen van de Eeuwigheid,
Tot wakkerheid, praktyk en flooven?
Van fterk

De heele wereld weg

G 5

Waar's

DeBYICORF

9$

Waar's dan het

menfchelyk verfland,
overweging dezer zaaken?
Gy kunt het voelen met de hand,

Tot

En hoeft niet

eens een

fchaal

Joannes XVI:

te

maaken.

31, 32, 33.

ezus antmordde haar
,
Gclooft gy nu ?
Ziet
de wire komt , en is nu gekomen, dat gy
zult verjlrooid wtrden , een igelyk na het 23me, en
,

gy my alleen zult laaten.
En [nochtans] en ben ik
niet alleen' want de Fader is met my.
Dczc dingen hebbe ik tot u gefprooken, op dat

in my vrede hebbet. In dc wereld zult gy
drukkinge hebben : niaar hebbet goeden inoed

gy

hebbe de

were Id overwonnen.

1

ver,

ik

Korinthen XV: 57,58.

Maar Gode zy dank, die ons de overwinninge
onzen Heere Jczas Chrijlus.
Zo dan , myne geliefde Breeders , zyt Jiandvaf-

geeft door
tig

,

onbeweeglyk

,

altyd ovcrvlocdig zynde in het

werk des Hceren , als die weetet
niet idel en is in den heere.

dat

uwcn

arbeid

Hebreen XI: 6.

Maar zonder

geloove is het onmogelyk [Gode] te
be-

des

behaagen.
is

j

en een

GEMOEDS.

97

Want die tot God komt gelooven dot by
belooner is der geene die hem zoeken.
En Vers 32, 33, 34, 35.

En tvat zal ik noch \jneer~\ zeggen ? Want de tyd
zal my ontbreeken , zoiule ik verbaalen van Gideon,
en Barak ,
en Sampfon , en Jefta, en David, cn

Samuel,

en

de Profeeten

:

Welke door bet

geloove Koningryken hebben overwomen
gerechtigheid geoefend , de beloftenijj'en
verkreegen, de muilen der leewwen toegejlopt:
De kracht des vuurs hebben uitgcbluji , de fcherpv
te des zwaards zyn ontvlooden, nit zwakbeid krachtcn hebben gekreegen , in den kryg Jlerk geworden
,

zyn

,

hebben heirlcgcrs der vreemde op de vlugt

gebragt:

De vrou-wen hebben haarc dooden uit de

opjlan-

dinge [wedcr~] gekreegen : en andere zyn uitgcrekt
gemrden , de [aangebodene] verlojfinge met aan~
neemende
op dat zy een beter opjtandinge verkry,

gen

zouden.
Openbaaringe XXI: 7.

Die overwind zal alios he-erven : en ik zal hem
God zyn, en by zal my een zoone zyn.

ccn
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B

E

D

e

Snel

De HEERE is
die hem aanrocpen

Y

K

O R

F

POST.
tot

voordeel.

naby alien die hem aanrocpen : alien
in der voaarheid. Hy dort bet tvel-

bebaagcn der geener die hem vrrezen' en by boord
geroep^ en

verloftze. Pfalm CXLV: 18,

19.

haar
De

des

GEMOEDS.

pp

De Snelheid is

Als zy, na

welgoed,
welheid fpoed.

Gy gaat wel fnel,

by dag en nacht,
Op dat de zaak, van groot belange,
Heel fpoedig over werd gebragt,
En ider haaft befcheid ontfange.
Maar, wegens d'allergrootfle zaak
Daar elk het meeft aan leid gelegen,
Op dat men't, als een doelwit raak,
Maakt
Zo

fnelheid, noch veel korter wegen.
dra als ik
aan't hoogfte hof
,

Myn zuchten en gebeden zende,
Zo dra zy trekken van my of,
Zo dra is haaren weg ten ende.
Hoevvel zy gaan zo ver en wyd,
Voor't duifter oog van onze zinnen.
Doch

wyl het is in d'Eeuwigheid,
Beginnen.
Want, daar men aanroept om gehoor,
Onaangezien wat plaats of tyden,
Daar is het Eeuwig Oog, en Oor,
Door eeenderly verfchuil te myden.
Zo is 'er Einde, noch

o

Won,

DeBYKORF
Wonderbaarelyk geJuk!
Dat ons zo fnellyk laat beryke,
Van wegens't allerzwaarfte fbuk,
ioo

6

Dat

onzen

Eis

aan

Gode

blyke!

blyft 'de luftelooze Ziel?
Juftig in't belang beflellen ,

Waaf

Zo

Door't reppen van gezwindheids

hiel,

Qm aardfe vellen ende bellen.
Wie draagt

de noemelooze

fpot?

die die gunlt verzuimde,
hy mogt fpreeken tot zyn God,
Op dat hem't Heii den ingang ruimde,

Der geene
Dat

Tot

De

zo

veel winil, by wiens genot,

gantfe wereld is verrot.
Psalm XXXIV: 16

TZX

oogen des HEEREN zyn op
en zyne ooren tot haar geroep.

de Recbt-

vaardige;

Matth: VI: 7,

8-

bid, zo en gebruikt geen idel verhaal
gelyk de Heidcnen: want zy meenen
door haare vcelbcid van woorden zullcn ver-

En ah gy
van

woorden

dat zy

Jjoord worden.

,

Wordet

GEMOEDS.

des

Wordet dan hoar niet
weet wat gy van

gelyk

nooden hebt,

tot

uwy Vader
hem biddet.

: want
eer gy

Joannes XVI; 31, 32,33.

Jezus antwoordde haar , Gelooft gy nit?
Ziet
de iture komt, en is nu gekomen, dat gy
Zult verftrooid worden, een igelyk na het zyne en
gy my allcen zult laaten. En [nochtarts'] en ben ik
,

,

niet allcen

want de Fader is met my.

:

dingen hebbe ik tot u gefprooken , op dat
in my vrede hebbet. In de wereld zult gy verdrukkinge hebben: maar hebbet goeden moed, ik heb¬
jDeze

gy

be de wereld

overwonnen.

1

Petrus III:

12.

Want de oogen des Heeren zyn over de rechtvaardige: en zyne ooren tot haar gebed: maar het
aangezicht des Heeren is tegen de geene die quaad
doen.
1

Joannes V:

14, 15.

En dit is de vrymoedigheid die wy tot hem heb¬
ben , dat zo wy iet bidden na zynen wille, hy ons
verhoord.
En indien wy weeten dat hy ons verhoord, wat

wy 00k bidden , zo weeten wy, dat wy de beden
verkrygen , die wy van hem gebeden hebben.

DeBYKORF

%oa
Het

kamilleveld.

Lief, uit leed.

Ziet, gelukzalig is de menfcbe, den weIke n Godfiraft
daaront
Want
en

kaftydmge des Almacbtigen niet
byuerbind ,• by doorwond
bauden heelen. Job V; 17, 18.

en

verwerpt de

by doet [merle

zyne

aan, en

V Ver

\

DBS

G E M O E D S.

1tVerdrukte Hert geeft
Ah

beter geur >
dat het Jlaat in V werelds fleuf*

Ais't teere kruidje werd vertreeden

s

Dan reift zyn geurtje van beneden:
Als 't Hert des menfchen werd verdrukt ^
Dan ruikt het beter als in

Toen hem de

weelden,

vryheid vrede deelden,

En dat het hem op aarden lukt.
Wat zyn het dan doch wel voor voeten *

grond betreeden moeten?
de voeten Van den geeft;
Als die op't vlees'lyk herte ftappen,
Dat doet het breeken ende knappen
Dan ruikt zyn deugd het aldermeeft I
Dan gaander zuchten en gebeden,
En hemelfe bedenk'lykheden,

Die deze

Dat zyn

,

Als uit een

ruikend Wierook-vat;

Gelyk ons duid'lyk ook verklaaren ,
De uittingen der Martelaaren ,
Wat geur in haar verdrukking zat.
Wel, brengt verdrukking zulk een zegen ?
Hoe is men dan zo veel verlegen,
H

x

Om

DeBYKORF

i©4
Om in

een

zachte ruft

te

ftaan,

En door veel fchikken ende

vleijen,

De druk

te

vlees

van

en

bloed

myen,

Op dat het hem doch wel mogt gaan?
vleefelyke zinnen,
Die't lichaam voor de Geell beminnen,
En zien, op 't geene dat men ziet;
Meer op't vertoonen dan op't ruiken,
Zo dat het eed'le puik der puiken,
Verborgen blyft, als was't 'erniet.
Dat doen die

Spreuken III: ir, 12.

M

yn zoon , en verwerpt de tucht des H E ER E N nlet : en weeft niet verdrietig over
zyne

kajiydinge:

Want de H E E R E kajlyd den
lief heeft; ja gelyk een vader den
welkenj hy een voelbehaagen heeft.

geenen
zoone

die hy
[in den

Hebreen XII: 5, 6.
En gy

ah tot

hebt

vcrgeeten

de vermaaninge, die tot

fpreekt, Myn zoone
klein de kajiydinge des Heeren
noch
niet ah gy van hem befiraft word.
zoonen

,

,

u

en

acht niet

en

bezwykt
Want

des

g £ m o e d &
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lief beeft, kajlyd by: en by
igelyken zoone dien by aanneemt,

Want dien de Heere

geejjeld

eenen

j akobus i: 2, 3j 4*
Jcht bet

voor

groote

vreugde, myne breeders,

gy in veelerly verzoekingen valt:
Weetende dat de beproevinge wives geloofs
zaamheid wcrkt.
Doch de lydzaamheid hebbe ecn volmaakt
wanneer

lyd*

ix>erk%

op dat gy moogt •volmaakt zyn en
geen ding gebrckkelyk.

geheel oprecht 3 in

En Vers 12.

Zalig is de man die verzoekinge verdraagt: want
by beproeft zal geweefi zyn , zo zal by de hroone des levens ontfangen, Welke de Heere belooft heeft
als

den geenen

die hem lief hebben»

op

en b a ar inge

iii:

i p.

Zo doie ik lief hebbe, die befitaffe en kafiyde
weefi dan iverig, en bekeerd u<

h

a

ikt

De

d e $
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Menig draag t wel veer en, als de Struis,
Maar wysheid, is m V hoofd niet t'huis.

Die't lichaam bergt in geld
En al wat

diend,

voor

en

goed,

't zacht gemaklyk leven,

Op dat het immers werd gevoed,
En met een neft voor altyd zy omgeeven:
En onderwyl, het grootfte deel,
Waar van de menfch met recht word menfch geheeten,

Eeuw'ge Ziel, dat al en veel,
blyven in't vergeeten :
Die doet, gelyk de Vogelftruis,
In't wilde woud, of op de open velden
Nu vlugtig voor het Jacht-geruis,
Wyl man en paard het op zyn leven ftelden 9
Zyn hoofd verbergd in haag en fbruik,
Endenkt niet eens om al de groote rede,
De

Zo onbedacht laat

,

Qp dat hy met het minfte duik,
och laas! het heele lyf ten

En laat,

Wel aan, o

befte,

menfch! die dit belacht,

kluchtige manieren,
diersheid acht,
Die 't klein verlland niet beter kan beflieren;
H 3
Als
En zulk

Maar

een

doen, en

voor een

domme

DEBYKORF
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Als gy uw Ziels gevaar niet ziet,
Om dat gy't vlees in wel zyn hebt verfchoolen t
Dan denkt gy om haar onheil niet,
Zo doet, helaas! de dierfe zin 11 doolea.

Denkt, hoe de helfe Jagerlacht,
Als hy alleen, u\v vlees vind weg

gefteeken,

En gy u dan verfchoolen acht,
Schoon dat de ziel, rondsom kan zyn
En bloot

ftaat,

Waar mee,

bekeeken,

fcherpe punt,
heeft gemunt.

voor zyn

hy 't

op u

JOB XXXIX: 16,17,18,19, 20,21.

'Zyn [van if] de verbeugelyke vleugelcn der Paauvjen

?

of de vederen des Ojevaars

,

des Struis-

en

vogels ?
•Dat zy

baare

eyercn

Jlof die verwarmd;
En vergeet

dat de

(fieren des velds die

[

tegen baare jongen

waar en :

in bet

,

en

de

kannen ?

haaren arbeid is
om dat ] zy zonder vreeze is.'
Want God heeft haar van
en

en

voet die drukken kan

vert rappen

Zy verhardet zich
baare niet

in de aarde laat,

als of ze

,

te

vergeefi

wysheid ontbloot
heeft haar des verftands niet mede gedeeld.
Ah bet tyd is, verhsft
zy haar in de boogte
pelacbt bet paard, en zynen rydei\
SV

,

en

: zy
R E U«

des

GEMOEDS.

Spreuke

Echoed

uix>

daar uit zyn

n

IV

:

iop

23,

herte bovenaldat tebeivaaren is; want

de uitgangen des levens.

Ephezen V: 15, 16,17.
Ziet dan hoe gy voorzichtelyk wandeld: niet ah
onwyze, maar als wyze.
Den tyd nitkoopende , dewyle de dagen boos,
zyn.
Daarom en zyt niet onverftandig, maar
we Ike de iville des tieeren zy.

verjlaat

Kolossenzen IV: ,7.

wyshcid by de geene die buiten zyn,
bequaamen tyd nitkoopende.

JVandeld met
den

H 4

DB

iig

DeBYKORF
D

e

Z A L M,

Keer om,

keer

om?

I.L

des oprecbten maakt zynen weg recht i
'de godlooze va.lt door zyne godloosbeid. De gem
recbngbnd der vroamen zal ze redden: maar de trouwlooze warden gevqngen in bqqre verkeertheid. Spreuken
De gereehtigheid

ynaar

DesGEMOEDS.

in

Al

loopt de weelden in de mond %
Zy geeft op V laafi em diepe wond,

De Zalm,

beluft

varfe waterftroomen»
ftadig aan al verder op te komen,
Tot hy op 't laaft voor eene fchutting fluit;
Doch wyl zyn lull noch verder voort gaat dringen,
Beftaat zyn moed daar over heen te fpringen,
Wyl zyn begryp daar noch al ftroom befluit.
Doch, 't was hem bell, daar wederom te keeren 9
En niet zo zeer, te volgen zyn begeeren
Want,loos Bedrog heeft daar een plat gemaakt,
Om zyn beftaan behendig te bedriegen ,
op

Zoekt

,

zynen fprong daar niet kan overvliegen
Waar op hy valt, en zo gevangen raakc.

(Wyl
o

,)

lang genoeg gezwommen,
geftaag, u in de mond zouw kommen,
weelden-ilroom ? van were]dlyk geniec.

Arme Ziel! nu

Om dat
De

voeld voor't oordeel Gods te ftuiten,
Begint dan niet een ruikeloos beduiten,
(Dewyl uw luft, noch verder welluft ziet)
Om, met een moed daar over heen te fpringen,
Maar zoekt veel eer u zelven te bedwiiigen,
Als gy u

H 5

Om,

DeBYKORF
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Om
wel bedacht, een wederkeer te doen,
Enzo, gewenft, uw leven te behoeden,
En vry te zyn vail't quaade in het goede,
Dat uwe Ziel met blydfchap zich kan voen.
Of anderfins, als gy u niet woud wenden,
Geraakten gy in jammer en elenden,
Als gy uw fprong, met hem, te kort bevond,
En van een hand, helaas, wierd aangegreepen ,
Die u met macht, rampzalig weg zouw Deepen >
Van's werelds plat tot in der hellen mond.
,

Spreuken V: 20, 21, 22,23.

T"t

n waarom zoud gy, myn zoon, in eene vreemde d00 Jen, en den fchout der onbekende omvangen.
PVant eens igelyks wegen zyn vour de oogen des
H f EREN: en by weegt alle zyne gangen.
Den godloozen zullen zyne ongerechtigbeden van-

gen ; en met- de
bowden warden.

banden

zyner

zonde zal by vaji

ge-

hy zal jterven, cm dat by zonder tucbt geweeji
is;

en

in de grootheid zyner

dwaasheid zal by

ver*

dwaalen.

En

sn

Kapittel VII;

25.

En laat uw berte tot haare wegen
dwaald niet op haare paden.

niet wyken

*

En

GEMOEDS.

pes

En

Kapittel IX: 18.

by en meet niet, dat aldaar dooden
genoudde zyn in de diepte der belle.

Maar

baffle

113

En

Kapittel XVI:

zyn 9

25.

Daar is een meg, die iemant recht fchynd : maa7
bet laatjle van dien, zyn megen des doods.
2

Gy dan
macht

u

,

petrus hi: 17, 18.

geliefde [zulki]

dat gy

te vooren

meetende

,

niet door de verleidinge der groume-

lyke menfchen mede afgenikt

en mord , en uitvalt
vajtigheid •
Maar majl op indegenadeen kennijje onzes Hetren

van ume

Zaligmaakers Jezus Chriftus. Hem zy de bcerlykheid , beide nu , en in den dag der eeumigbeid.

en

Amen,

De

des

G E M O E D Si

115

Smyt maar neer,
Om wat meer.

De witte Ert,

geworpen

daar hy hoord f

Bragt t'eener dragt, acht honderd erten voort:
een macht van rykelyk vermeeren,
Waar over lacht, van vreugd, het veel begeeren,
Dat ongemeen de vordering bemind,
Dat is

veel van weinig uitfchot wind.
Maar, als de Ert, na hooger welbehaagen,
Een zulk getal van Paarlen zoude draagen,
En gaaren

Verborgen in een aangeweezen grond;
Wat meend gy wel, hoe veele dat m'er vond,
Bereid

,

en graag, om

akkers

te

bezaaijen,

fchat die noem'loos is, te maaijen?
De minfte vrucht, tot voordeel van 'tgemoed,

En

zo een

ondergang van werelds lull en goed,
Paarels waarde, indien wy God gelooven,

Uit
Is

veel meer de Wereld-Ert te boven;
getal, als 00k in eed'len aard,
Dan of den Ert die Paarlen had gebaard.
Hoe werd 'er dan zo menig noch gevonden,
Wiens zin zo zeer aan d'Erten blyfc gebonden,

En gaat
Zo in

Dat

K O R F

B Y

DE

utf

hy ze lieffl voor zyne keuken houdi
Als dat hy't woord der waarheid zo betroud,

Dat

st Geen hem die winft, voor vafl heeft aangepreezen,

En zulk

een

Grond

met

ving'ren aangeweezen.

Mattheus XIX:

I
^

ezus

zeide tot hem

gaat heenen,

21.

wilt volmaakt zyrt,
verkoopt wat gy hebt, en geeft bet
gy zult eenen fchat hebben in den
,

zo gy

den armen

,

Html 1

komt herwaards, volgt my.

en

en

Markus VIII: 34, 35,

36, 37.

hebbende de fchaare met zy¬
Difcipelen , zeide hy tot haar , Zo wie acbter
my wil komen , die verloochene hem zelven, en neeme zyn kruis op, en volge my.
Want zo wie zyn /even zal willen behouden ,
die zal '£ zelvc verliezen
maar zo wie zyn leven
zal verliezen om mynent wille, en [om] des Euangeliums [wille f_j die zal 7 zelve behouden.
Want wat zoude het de menfche baaten, zo hy
de geheele wereld wonne , en zyner ziele fchaade
En tot hem geroepen

ne

,

leede.

Of wat zal
ziele.

zyne

een

menfche geeven tot hjfinge van
Lukas

G E M O E D S.

Des

ii7

Lukas VI: 38.

Geeft

y

zal

men

en u
, en

zal

gegeeven

warden:

een

goede,

gefchudde en overloopende maate
uwen fchoot
geeven.

neergedrukte
in

En

,

Kapittel XII:

23, 24.

Verhopt hex

geene gy hebt, en geeft aalmeffe.
zehen buidels die niet en veronden, eenen
fchat die niet af en neemt , in de Hemelen, daar
de dief niet by en komt , noch de matte en verMaakt

u

derft.
Want waar
herte zyn.

uwen

fchat is, aldaar zal 00k

Joannes XII:
en

ve

im

25.

Die zyn
die zyn

leven lief heeft zal het zelve verliezen:
leven ha at in deze wereld, zal het zel¬
bewaaren tot het eeuwige leven.

D

E
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B
D

KJoek

E

?

Y K

O

R

*

M I E R*

in het waardigft@4

TT

Gaat tot de micren. gy luiaard: ziei hdctre wegeri,
word toys : Dewelke geenen Ovaften, Amptman,
nocbte Heerfcher hebbende ; Jitfar brood bereid in den
en

zomer

,

haure fpyze vergaderd in den oogfl.

VI; 6, 7, 8,

Spreuken

des

GEMOEDS.

up

De naarjligheid, is nut en
goed ;
Maar beft, die 7 om het Bejle doet.

H3aar zynder veel zo kloek als mieren,
En doen

alle

vlyt haar beft,
haalen, trekken, loopen, zwieren,
Om veel te fieepen in haar nefl;
Maar weinig, die, als rechte menfchen,
De dierfe zorg te boven gaan,
En uit een edelmoedig wenfen,
Na 't Heil} van Eeuw'ge voorraad ftaan:
Daar was de naarffigheid van nooden,
Meer, als bezorging voor het vlees,
Die ons de Wysheid heeft verboden,
Dewyl Hy ons wat hoogers wees.
Doch om dien winter voor te komert,
Die met een Eeuwig dutiren drygd ,
Word luiheid lang en breed vernomen,
Terwyl de zucht zo ver niet nygd.
Maar met de Mier in't ftof gezeten,
met

Met

,

,

Word alles daar op aan

geleid,

Op dat het lichaam hebbe te eeten,
Zo lang men is in dezen Tyd.
I

Doch

ho

Doch
En
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hooger zinnen loopen varder,
zetten't op het Eind'loos aan,

veel harder,
Dat haar dien loon nid mogc ontgaan.

En werken daarom zo

Mattheus VI: 19,20,21.

Vergaderd
de

u geen

[chatten op der aarden

,

daar

rucjl verderft , en daar de dieven
doorgraaven en fteelen.
Maar vergaderd u fchatten in den Hemel, daar
ze noch motte noch roejl en verderft , en daar de
dieven niet en doorgraaven, noch en Jlee/en.
Want waar uwen fchat is
daar zal 00k ww
ze

motte en

,

herie zyn.

Joannes VI:

27.

[_om~] de fpyze die vergaat, maar
\om] de fpyze die blyft tot in het eeuwige leven,
welkc de Zoone des menfehen u-Iieden geeven zal:
want dezen heeft God de Fader verzegelt.
Werkt niet

2

Timoth: II: 15.

Benaarftigt u om u zelven Gode heproeft voor te
fteilen, eensn arheider die niet befchaamt en word,
die het 1word der waarheid recht fnyd.
hebreen

1
G E M O E D S*

des

12

i

Hebreen VI; 10, ir<

'

Want God en is niet onrechtvaardig,
werk zoude vergeeten , en den arbeid der

dat by uw*
liefde, did
gy aan zyne naame btweezen hebt, als die den heiligen gedieml hebt, en [noch~\ diend\
Maar ivy begecrcn dat ten igelyk van u dezelve
naarjtigheid bcwyze tot de voile verzekertbeid der
boope, tot den einde toe.
2

petrus i: 10, i it

Daarom

,
Broeders benaarftigt u te mcer om
roepinge en verkiezinge vaj't te maaken. Want
dat doende en zult gy nimmermeer Jlruikelen.
,

uwe

Want alzo zal u rykelyk toegevoegt warden den
ingang in bet eeuwig Koningryke onzes Heeren eil

Zaligmaakers Jezus Chrijlus.
En
Daarom

,

Kapittel III:

geliefde

,

14, 15.

vcrwachtende deze dingen;

benaarftigt

u dat gy onbevlekt en onbejtrajfelyk van
hem bevonden moogt warden in vrede:
En acht de langmoedigheid onzes Heeren Voor
zaligheid: gelykerwys 00k onze geliefde broeder Pau¬
las , na de wysheid die hem gegeeven is, u lieden

gefchreeven bceft.
1

A

He f

(ft
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het

been.

vermoeijing, zonder nut.

IVaarom iveegt gylieden geld uit voor^t
brood en is ? en uiven arbeid rvoor V geene

geenedatgeen
dat niet ver-

z,adigen en kan ? Hooret aandaehtiglyk ria my, en eetet
het goede, en laat uwe ziele in vettigbeid baar verlujlen.
Jezaias LV; 2.
Men

des

GEMOEDS.
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Men ziet, hoe

Onverftandigheid,
Zyn Guide Tyd, onnut verjlyt.

Hy knaagt wel greetig,

ende

graag,

leege maag,
menfchlyk oordeel lachten,
Terwyl't verftand, verfmaad'lyk zeid,
Hoe't domme beeft zyn tanden flyt,
Op zo een voorwerp van verachten.
De wereld, in zyn Algemeen ,
En Deelen, is dat dorre been,
Daar zo veel hongerige maagen,
(Door't dierelyke onverfland)
Begeeriglyk, met hand en tand
IJaar heele leven lang aan knaagen:
En biyven echter onverzaad,
Doch houd nochtans

Waar

over

een

't

En door haar

magerheid verfmaad,

d'opdag van verlichre oogen.
en ongedaane Ziel,
Die zo aan dorre beenen viel,

Voor
o

Schraale

eindeling bedroogc-n!
Om dat gy uwe tanden fleet,
En met uw moeiten met en deed,

Hoe fbaat gy

i 3

wy*

D
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Wyl alle tydelyke zaaken ,
Hoe greetig dat men daar op bye,
Het leven uit de Eeuwigheid,
In

Eeuwigheid, niet vxjI en

maaken.

Matth; V; 6,

^J^jalig

[zyn] die hongeren en dorft en [no] de gerechtigheid : IVant zy zullen verzadigt worden.
Joannes IV: 13, 14.
Jezus
die

van

antwoordde

en

dit water drinkt,

zeide tot haar

Een ider

,

zal wederom dorficn:

Maar zo wie gedronken zal hebben van
dat ik hem geeven zal , dicn en zal in
niet dorft en , maar het water dat

het water

eeuwigheid
ik hem zal gee¬

ven
zal in hem worden een font cine van water,
fpringende tot in het eeuwige leven.
,

En
Voorwaar

Kapittel VI: 47
,

voorwaar zeggc

looft, heeft het eeuwige leven.

—58*

ik

u

,

die in

my ge-

brood des levens.
hebben het Manna gegccten in de
.woeftyne, en zy zyn geftorven,
Pit
Ik ben het

Uwe Vaders

G E M O E D S.
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Dit is het brood dat nit den Hemel

nederdaald,

des

op dat
Ik

de menfche daar
ben

dat levende

van eete, en met en fterve.

brood

,

dat ait den Hemel

ncdergedaald is : zo imant van dit brood eet die
zal in der eeuwigheid lecven.
En hot brood dat ik
geeven zal , is myn vlees, het ivelk ik geeven zal
,

voor

het leven der wereld.

De

Jooden dan Jlreeden onder malkanderen, zeggende, Hoe km ons deze \_zyn] vlees te eeten gee¬
ven

?

Jezus dan zeide tot haar, Voorwaar, voorwaar
zegge ik u-lieden
I en zy dat gy het vlees des
Zoons des menfchcn eetet
en zyn bloed drinket 3
zo en hebt gy geen leven in u zelven.
Die myn vlees eet, en myn bloed drinkt, die heeft
het eeuwige leven : en ik zal hem opwekken ten ni¬
,

,

Jl en dage.

ter

IVant myn

vlees is ivaarlyk fpyze, en myn bloed
waarlyk drank.
Die myn vleet eet, en myn bloed drinkt, die blyft
in my, en ik in hem.
Gclykerivys my de Ieevende Vader gezonden heeft,
en ik leeve door den Fader
[ alzo~] die my eet , de*
is

,

ze've zal lecven door my.
Dit is het brood dat ait den Hemel ncdergedaald
is.
Niet gelyk wive Vaders het Manna gegceten heb*

hen, en zyn gefor v en: die dit brood eet zal in der
eewivigheid lecven,

Het

126
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Gevangen, tot vryheid.

En de Heere zeide tot den dicnflknecht, Gnat nit
ie nvegen , en heggen, en duoingd ze in te komen,
dat myn huh vol werde, Lukas XIV; 13.

in
op

GEMOEDS.

bes

De Hand, die onze
/jf doch de Hand,

zin

0/w

niet

i*7

doet,

behoed.

(ielyk het dierelyke leven,
Dat weiden gaat

in 't

open

veld,

Bezet word, en ter kooi gedreeven,
Met drang, en dvvang en met geweld3
Door't rnenfehelyke beter weeten,

Op dat het, by verloopen tyd,
Niet
En

van

van

de Vos
de

en

wierd gegeeten,

Wolf, die laagen leid,

Zo zyn

de leeringen en wetten,
(Die 't leven in de ruime Wey

Be-engen, dringen
Van achter

,

Uit enkel liefde

en
en

bezetten,
van elk een zy)
genade,
en

Op dat het zynen toegang nam ,
Kooi, een fchuil voor \ quaade,
En't allergrootfte leed ontquam.

Ter open

Wie zich

nu

niet wii laaten

dwingen,

eige wilde zin,
overfpringen,
En loopen't
ruime veld weer in j
1
Maar

met een

Bezet des Heils wil

1 f

Onu
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Oncllagen van be-engtheids banden,
En kiefb die vryheid voor zyn deel,
Die fteld zich bloot voor's Vyands tanden
En voor der helie'n open keel,
iz8

Arme Menfchen laat

o

Van Hem,

die

wyzer

u

flieren

is als

,

,

gy,

Wy zyn by Hem als domme dieren,
Dies geeft u onder zyn gely.
A1 wat hy ons komt op te leggen ,
Hoe bitter, tegen vlees en bloed ,
Is enkel, anders niet te zeggen ,
Als; komt tot my, in't Eeuwig Goed.
Psal

JL-X'c

m

XCI: i, 2, 3, 4.

fchuilplaatfe des Allerhoogjlen is gezcdie zal vernachten in de fchaduwe des Almachtigen.
Ik zal tot den HE ERE zeggen ; Myne toevhigt , en myne burgt: myn God op welken ik verten

in de

,

t.owwe,

by zal u redden van den ftrik des vogclde zeer verderfelyke pcjtilentie.
Hy zal u dekken met zyne vlerken, en onder zync vleugelen zult gy betrouwen :
zyne waarheid is
een rondajje en beukelaar.
IVant

vangers: van

MA

t t ii:

pes

GEMO'EDS.

129

Matth: VII: 24.
Een igelyk dan die deze myne woqrden hoard, en
dezebe doet , dim zal ik vergelyken by een vour-

Zichtig

man
bouwd he eft,

,

die zyn bids op

een

jieenrotze ge-

Lukas XI; 28.

Maar

by zeide

,

JVoord Gods boor en,

Ja zalig
en

Rome in

zyn

de

geene

die bet

dat zelve bewaaren.
en

II: 13? 14.

Want de hoarders der wet en zyn niet rechtvaardig voor God , maar de doenders der wet zulkn gerechtvaardigt warden.
Want wanneer de Heidenen die de wet niet bebben , van natuure de dingen doen die der wet zyn,
deze de WPt niet hebbende , zyn ■ baar zelven een
wet.

J akobus I:

21,

En zyt

ders,

u

daaders des woords , en niet alken boorv
zelven met valfe overlegginge bcdriegende.
2

Een

Joannes

vers 9,

igelyk die overtrccd en niet en blyft in de
Chrijlus , die en heeft God niet : die in
Cbrijius leere blyft , deze heeft bcidc den Vader en
den Zoone.
Jecre

,

van

Het

GEMOEDS.

des

Wat gy van

zelver loopen ziet,
Leid, op de Onfcheeve bodem niet.
Schuine

plaats, laat alle Rond*
Gewillig rollen na de grond;
Dat is, de Wereld en het Herte;
Dat is een Rond en Schuin geftel,
Ter fnelle afloop na de hel,
Een laage plaats van eeuwig fmerte.
Natuur die weer natuur bemind,
Is altyd nederwaarts gezind,
Gelyk het Schuine en het Ronde.
Gelyk vereend zich met gelyk,
Na aller dingen klaare blyk,
Zo rold het hert op't fchuin der zonde.
Dies is de gang, die maklyk fchiet,
Ook op de baan des Hemels niet,
'e

u

,

A1 laaten 't

Gelyk

een

zo

veel herten rollen

Schip

voor

ftroom

en

Tot dat het eind'ling Schipbreuk
En al de baaren dat verfollen.
De

,

wind,
vind,

Hemel-weg is opwaarts aan,
met moeilykheid
begaan,

En word

Daar

I
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Daar mag een ider wel op letten,
Op dat hy, tot zyn voordeel, myd
A1 wat gemak'Iyk fult en glyd,
En't oog op iders uirilag zetten.

D

13 2'

E

gi^

nezis

vi: 5.

"En

de HE ERE 2lag, dat de booshcid des menfchen menigvuldig was op der aarde , en al 7 gedichtfel der gedachten zynes herten fallen dage al*

leenlyk boos was.
Spreuken XV: 24.
De weg

op

des leuens is den verjlandigen na boven j

dat hy afwykc van de belle, beneden.
Lukas VI: 24, 25,

Maar
weg.
Wee
ren :

wee

u

Wee

die
u

u

gy

ryke, want

gy

2(5.

hebt uwen troojl

: want gy zult hongelacht: want gy zult treuren en

verzadigt zyt
die

nu

weenen.

IVee u wanneer alle de menfehen wel van u fpreeken: Want haare vaders deeden diergelyke den val-

Jen Profeetcn.
"

'

En

pes

En

G E M O E D S,

Kapittel XIII:

I33

24.

Stryd cm in te gaan door de enge poorte: want
(zegge ik a) zullen zoeken in te gaan, ende

veele
en

zullen niet konnen.

Kolossenzen III:
Indien gy dan met
Chrijlns
de dingen die bovcn
zyn
zittende aan de
zoekt

Bedenkt de
aarde zyn.

opgewekt zyt, zo
daar Chrijtus is

rechter-\bandd\ Gods.
dingen die boven zyn, niet die

op

de

Timoth: VI: n3i2.

1

Maar gy
jaagt na

,

1,2.

u menfche Gods
ulicd deze dingen:
gerechtigheid, Godzaligheid, geloove,
licfde, lydzaamheid, zachtmoedigheid.
Stryd den goeden ftryd des geloofs grypt na bet
eeuwige leven , tot bet welke gy 00k geroepen zyt,
en de
goede belydenijje beleeden hebt voor veele getuigen.
en

,

,

,

De

IS4

De B Y K O R F
D

e

K A R O S.
Duur betaald.

zy niet j
verjlandig:
goed deen ttt

Zekerlyk, myn volk is dvoaas, my en kennen
het zyn zotte kinder en , ende en zyn niet
uuys zyn ze om quaad te doen, maar
te
tweeten ze niet♦
Jerem: IV; zzt

Al

des

GEMOEDS.

Al hebt gy

V zoet njoor niet,
Gy boet bet met verdriet,

D

kinderlyk behaagen,
laatzich maklyk draagen ,

Jonge knaap , door

e

Springe achter op

,

en

daar hy niet weezen moet,
En keerd dan weer op een vermoeide voet.
Zo ziet men ook de heele wereld fpringen ,•
Een

verre

weg,

Op't rollend zoet van veel
Getrokken door

verkeerde dingen,

gemakkelyk vermaak,

belachelyke zaak.
Maar, die zo volgt, zyn kinderlyk begeeren,
Weet, dat hy ver, met leed, weeroni moet keeren,
Vermoeid, en mat, gedrukt van ftryd en kruis,
Eer dat hy komt aan't vaderlyke huis.
Voor

Dies

wysheid

was

het

een

beft, by tyds, te laaten glyen,

vreugden heene ryen,
Door't zoet vermaak van'swerelds breede baan,

De rollen die met

Als

zo met

fpyt en 1yd weerom te gaan;

Indien hem dat al niet

wierd afgefneeden,
K

Om

De bykorf
luffc zo ver was weg gereeden,
Daar eindeling de Wagen omme viel,
Waar door hy brak de beenen van zyn ziel.
Het is dan bed die kinderlyke zaaken ,
Door recht verftand en wetenfchap te ftaakeri.
136

Om dat zyn

XIX: 13, 14.

Psalm

Wie

zoude de

afdwaalingen verftaan 1 reinigt

[afdwaalingen.]

my van de verborgene
Houd uwen knecht 00k te rugge van trot sheden,
laat ze met over my heerfchen; dan zal ik oprecht

zyn, en

rein van groote

overtrcedingc.

En Psalm

CXVI:

7.

Myne ziele, keert nveder tot uwe rujie
heeft aan u wel gedaan.

de HEE RE

Spreuken

Daar is een weg,
het laatfle van dien,
Het berte zal 00k
en

het laatft e van

XIV:

,

want

12, 13, 14.

die iemant recht fchynd , maar
zyn vvegen des doods.
in het lac hen fmerte hebben :

die blydfchap is droefheid.

Die

\

des

Die

afkeerig

gen verzadigd
zich zelven.

GEMOEDS.
van herten is
warden ; maar

,

i3>

zal van zyne wv~
goed man, van

een

Ephezen IV:

'ill

14.

Op dat wy niet meer kinderen en zouden zyn,
die a'ls de vloed beweegt en omgevoert warden met
al/e wind dcr here , door de bedriegerye der men-

fchen
te

,
door argliftigheid
brengen.

o?n

lijielyk tot dwaalinge

Hebreen III: 10, 11, 12.

Daarom

was ik
vertoornd over dat geflachte,
Altyd dwaalen zy met bet herte en zy
en hebben
myne wegen niet gekend.
Zo hebbe ik dan gezwooren in myne toorne, In*
dien zy in myne rujie zullen ingaan.
Ziet toe
broeders dat niet feeniger tyd in te¬
rn and van u en zy een boos ongeloovig herte, om af
te wyken van den levenden God.
en

fprak

,

,

,

,

X1Y
K

2

De

i

I3S
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e

K A

M.

'$ Is niet uit haat,

—rr

M/n zoon , en ve twerpt de tucht det Ii E E R E N
niet: ende en wee[I niet vcrdrietig over zyne kajlydinge:
Want de HEERE kajlyd den geenen die byliejbeejt;
i/i gelyk een

wader den zoone [in den ivelken] by een voel-

hbaagen beeft,

Spreuken III: u, 12.

des

Zo V Oor

Het
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quaad gekerm ontmoet,
Oog keurd doch de oorzaak goed,
een

Het

Kindjen huild, om dat hem goed gefchied,
Weldaadigheid gedyd hem tot verdriet,

groeijen*
luizen broeijen:

Het liet de luis veel liever vreedzaam
En in de klis

meer

and're

wel,
Kinder-fpel*
Hy liet de klis der zondelyke luften i
De Oude ziet die groote onkunde
En fpeeld nochtans het zelve

Veel liever ftil in't flimme
Als dat

broei-neft ruften,

verdraagen zouw,
De hulp en dienft der Goddelyke trouw,
Door 't middel van zyn heilige Gebode,
Een rechte Kam, om't haatelyke fnoode,
Te haalen uit de zetel van de Ziel,
Waar in zich't quaad, als in zyn nefl: onthiel.
Om dat zyn vlees het wee niet mag verdraagen>
Veroorzaakt van dat reinigen en vaagen,
Dewyl hy niet op de achtervolging ziet,
Zo is de ftryd en't 1yd hem tot verdriet,
Het geen zyn hert totzuiv'ringzouwgedyen,
Indien hy dat geduldig wilde lyen,
hy tot

zyn nut

K 3

Gelyk
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Gelyk 't verftand der jaarcn weet en kend,
Dat zulk verdriet ten beften werd gewend ,

I4o

En

weezen

moet,

om't onheil weg te ruimen,

Gelyk het vuur,'t onzuiver Goud moet fchuimen.
i

Romeinen VIII: 17,18.

E!

n

indien wy kinder en zyn

genaamen:

erfgenaamen Gods,

,

zo zyn wy

en

00k erf-

mcde-erfgenaamen

Chriflus: zo wy anders met [ hem] lyden, op dat
00k met [hem] verheerlykt warden.
fVant ik houde het daar voor, dat het lyden dezes tegenwoordigen tyds niet en is te waardeeren tegen de heerlykheid , die aan ons zal geopenbaard

van

wy

worden.
Korinthen XIV:

1

Broeders,
maar

zyt

en

word

geen

20.

kinderen in het verjland:
, en word in het

kinderen in de boosheid

verjland volwajfen.
2

JVant

Korinthen IV: 17.
lichte

verdrukkinge , die zeer haafl
voorby [gaat ,] werkt ons een gants zeer uitneemend eeuwig gewigte der heerlykheid.
onze

II

e br e e n

des

GEMOEDS.

141

Hebreen XII: 9j ic, ii.

hebben de vaders onzes vices wel
kajiyders gehad, en wy ontzagen zc: zullen
wy [dan] niet veel meer den Fader der geejien onderworpen zyn, en leevenl
Want geene hebben [ons] wel voor eenen korten
tyd, na dat het haar goed duchte, gekaftyd : maar
deze kajiyd [ons] tot [onzen] nutte, op dat wy zyner
heiligheid zouden deelachtig warden.
En alle kaftydinge, als die tegenwoordig is , en
fchynt geen [zaake] van vreugde, maar van droefheid te zyn: doch daar na geeft zy van haar eene
vreedzaame vrucht der gerechtigheid den geenen die
door dezelve geoeffent zyn,
Vorders wy

tot

1

Joannes III: 1,2,3.

Ziet hoe groote

liefde

ons

de Fader gegeeven heeft,

[ namelyk ] dat wy hinder en Gods genaamt zouden
warden.

Daarom

en

kend

ons

de wereld niet, em

hem niet en bend.
Geliefde nu zyn wy kinderen Gods

dat zy

,

en

het

en

geopenbaard wat wy zyn zullen. Maar
wy weeten , dat als [/;y] zal geopenbaard zyn, wf
hem zullen gelyk weezen: want wy zullen hem zien
gelyk hy is.
En ten igelyk die deze ho-ope op hem heeft, die
reinigt hem zelven, gelyk ky rein is.
is noch niet

Het

DEBYKORF

U2

Het

AANBEELD.

Dat

blyft wel ftaan.

die in dezen tabernakel zyn, zucbten
zynde: nadetnaal ivy niet en willen ontkleed,

Want ook ivy >

beztvaard

rnaar over

,
op dat bet /lerfetyke van bet
worde. i Korinthen V: 4.
V (?*-

Heed ivorden

/even verjl
J onden

des

GEMOEDS
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Gewigt dat bonen maaten zy,
Bevryd zich zelfs, <voor Dieuery.

V

Dat wigtig is,

is buiten deur vertrouwt,
een quaad behaagen %
Een anders goed 00k voor het zyne houd,
Dat zwaare duk niet na zyn ned kan draagen:
Zo wigtig moed het menfch'lyk herte zyn;
Zo wigtig moeft zyn Zaligheid hem weegen,
En't myden van de Eeuw'ge helfe pyn 3

Om dat de man,

Waar door

die uit

hy was tot alle

Dan zouw de Dief,
En

deugd

genegen.

die deeds op Zielen loerd,

buit te deelen,
gezel, die't Ieven 00k vervoerd,

greetig is, om ryke

Met zyn

Hert, zo lichtelyk
Want buiten deur; is, hier,

't Ontilbaar

niet deelen.
indezeTyd,

aarde in deze wereld leeven,
Ding, desaanvals, allerdryd,
Van flim bedrog beloerd, en deeds omgeeven.
Dies word het hert dat zich niet wigtig maakt,
Maar luchtig is en licht, 00k licht gedoolen,
Door hem, die deeds op herte deelen waakt,
En graag veel fleept in zyne duidre holern
K 5
o Menfch?

Daar wy op

En zyn een
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o

Menfch! bewaard

En maakt

uw

Hert

't Is beter hier

alderbelte

goed,
deugdelyk gewigte,
kommerJyk gemoed,
uw

van

een

Tot dat de hand des Heeren 't zal verlichten.
Als gy

nietmeer,

Maar in Gods Huis

,

Dan zal de- laft der

En't

deur behoeft te ftaan,
vand'Aardezytgenomen ;
voor

zwaarte

wel vergaan

,

luchtig Hert, ter rechter tyd wel komen.
Spreuken IV: 23.

choed uw herte boven aldat
daar nit zyn

tebewaarenis;

want

de uitgangen des levens.

Jezaias LXVIJI: 18, 19.
Och dat gy na myne geboden geluifterd had! Z9
zoude 11 we vrede geweejt zyn als een riviere , en
uwe

en

gerechtigheid als de golven der zee.

Ouk zoude uw zaad geweejt zyn als
die ait awe ingewanden voortkomen,

fieenkens : diens naame niet
afgehouwen noch verdclgd van
ven

,

bet Zand
als des zelzoude worden
,

en
voor myn aange-

zichte.

Romeinen VIII: 8, 9, i°> n»
En die in den

vleefe

zyn en

konnen Gode niet be-.

haagra.
Doch
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Doch
in den

gy-lieden en zyt niet in den vleefe , maar
Geejl , zo anders de Geejl Gods in u woond.
zo iemant den Geejl van Chrijlus niet en heeft,

Maar
die en komt hem niet toe.
En indien Chrijlus in u-lieden is , zo is wel't
lichaam dood om der zonde Mile : maar de geejl is
leven om der gerechtigheid Mile.
En indien de Geejl des geenen die Jezus uit den
dooden opgewekt heeft , in 11 woond , zo zal hy die

Chrijlus uit den dooden opgewekt heeft , 00k uwe
fierfelyke lichaamen leevendig maaken , door zynen
Geejl die in u woond.
Hebreen X:

36, 37.

van nooden : op dat
den Mile Gods gedaan hebbende , de beloftenijje
moogt weg draagen,
Want, noch een zeer weinig [ tyds, en] hy die te
komen Jlaat zal komen, en niet vertoeven.
Want gy

hebt lydzaamheid

gy

Petrus I: 5, 6, 7.

1

Die gy

geloove

in de kracht Gods bewaard word door het
tot de

,

zaligheid die bereid is

om geopen~

baard te warden in den laatjlen tyd.
In welken gy u verheugd , nu een weinig [ tyd ]
( zo het noodig is ) bedroefd zynde door menigerly

verzoekinge:
Op dat de beproevinge uwes geloofs , die veel kojlelyker is dan des gouds het welk vergaat, en doer het
vuur beproefd word Jevonden worde te zyn tot lof,
en

eere

,

en

heerlykbeid

Jezus Chrijlus.

,

in de openbaaringe

van
De

des
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Wie fteunt op zyn vermogen,

IVord dikmaals vuil
and're vangen

bedroogen.

wil, word zelf van haargevan-.

gen 5

Wyl hy het kakaas toe een roof voor zynen mond,
Aan d'ingeflagen klaauw, ten roof meent vali te han-.
gen.

Zo

hy zel ver me£ na zulk een diepen grond.
Zo gaat het alien, die, na aardfe rykdom grypen,
Om die te neemen in haar greetige geweld,
En

moec

met een

fterke hand wel vail

en

vinnig nypen,

Op dat hy onder haar ten dienlle wierd gefteld,
dat zy meenen t'overheeren,
Dat worden zy tot knecht en onderdaanigheid,
En't houd haar by de klaauw van't greetig veel beMaar 'czelve voorwerp

geeren,
Zo dat in't Worllel-perk

Hy meend

met

de Roover onder Ieid.

zulk een brok gewenftom hoog te vlie-

gen,
En

juill verzinkt hy met haar zwaarte na om Iaag.

Zo laat de wyheid zich door gierigheid bedriegen,
En werd hem zelven tot een deerelyke plaag.
Den Arend is wel fnel van vvieken en van oogen,
Om aan te grypen wat hy tot zyn voedfel vind,
Poch vind hy zich aan't ding dat hy bevat, bedroogen,

Als

hy zich 'c viflen

uit de baaren onderwind.

La at
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Laat

vaaren

Houd

u

dan het

tevreden

aas van
met

wereldlyke fchatren,
dar voedendekr,

het geen

Op dat gy't eeuwiggoed ter opvlugt meugt bevarten,
En't wereldlyke u niet na den afgrond trela.
Spreuken XI: 27,28.

W ie

het

ligheid :

goede vroeg nazoekt
zoekt •welgcva!wie het quaade natracht , dien zal
,

maar
het overkomen.

Wie op zynen rykdom vertrouwd , die
maar de rechtvaardige zullen groenen ah

len :

zal fal¬
loof.

iKorxnthen III: 18,19,20,21.
Niemant en hedriege hem zelven : zo imant onder u dunkt dat hy wys is in deze wereld, die worde dwaas, op dat hy •wys mag worden.
Want de wysheid dezer wereld is dwaasheid hy
God. Want daar is ge/chreeven, hy vattet de wyze
in haare arglijligheid.
En wederom , De Heere Vend de overlegginge der

wyze

dat

ze

3'del zyn.

Niemant dan
is

en

roeme

op

menfchen

: want

alles

uwe.

1

Timoth: VI:

Doch de Godzaligheid is
vergenoeginge :

6,7,8,9,10.
een groot

gewin

,

met

Want

d e s

Want ivy en
bet is openbaar
uit

GEMOEDS.

14)

bebben niets in de wereld gebragt,
dat my 00k met en konnen iet daar

draagen.

Maar als my voedfel en
del'fel bebben, ivy zullen daar mede
vergenoegd zyn.
Docb die ryk millen ivorden vallen in verzoekin-

[in] den fcrik, en [in] vee/e dwaaze en fcha
delyke begeerlykheden welke de menjchen doen verzinken in verderf en
ondergang.
Want de geldgierigheid is cen ivortel van alle
quaad tot welke Jommige luft hebbende zyn ajgedwaald van 't geloove
en bebben haar zelven met
vecle fmerten doorjleeken.

ge en

,

,

,

Hebreen XIII: 5, 6.

[Umcn] wandel zy zonder geldgierigheid: en zyt
vergenoegt met bet tegemvoordige. Want by beeft
gezegt . Ik en zal u niet begeeven, noch ik en zal
u

niet verlaaten.

Zo dat ivy vrymoedelyk durven
zeggen, De Dee¬
is my een helper, en ik en zal niet vreezen uoat
my een menfche zal doen.
re

Dc
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De

wandelstok.
Door't leven leefd

by

mee.

En ik acbte het rccht te zyn , zo lange ik in dezen
taberr.akel ben, dat ik u opnuekke door vermaaninge: Alzo ik weet dat de aflegginge tnynes tabernakels baa(l zvn
Zalj gelykeriuys ook onze Heere Jezus Cbrijlus my heeft
geofenbaard. i. Petrus I; 13, 14.
7 Geett

des

GEMOEDS.

V Geen daar de hand op

JVerd zelver

De Stok,
Kan

met

found,
meer gefteund.

begreepen in de hand,

de Wand'laar

over

land,

Berg

op, berg neer, langs alle wegen;
Maar trekt hy zyne hand daar of,
Zo valt de doode Stok in't

ftof,
hy weder werd gekreegen.
Zo lang d'onfterfelyke Ziel,
Het fterfelyke lichaam hiel,
Zo gingen zy , gelyk, op aarden;
Maar toen de Ziele dat begaf,
Tot dat

Toen viel het lichaam in het

En

graf,

voor't oog van geender waarden.
Is't Vlees dan maar der Zielen rok,
was

Zo zy het ons ook maar een Stok,
Waar mee wy wand'len op de wegen,

deze Tyd,
Eeuwigheid,
In't Koningryke Gods gelegen.
Hoe weinig is een Stok geacht,
By't and're dat de Man bevracht!
Door

't.vreemde land

van

Na d'Eindelooze

L
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Hoe weinig is een hand vol aarden !
Maar't geen het lichaam onderfchraagd,
De Schat, die't Hert van binnen
draagt,

i52

Is duizendmaal
i

E

zo

veel

van

waarden.

Korinthen XV: 49,50.

gelykerwys wy het beeld des aardfen gedraahebben [alzo] zullen ivy ook het beeld des he
melfen draagen.
Docb dit zegge ik
broeders, dat vices en bloed
het Koningryke Gods met be-erven en konnen
noch
de verderfelykheid en be-erft de
onverderfelykheid
n

gen

,

,

,

niet.

En Vers 53.
Want dit verderfelyke moet onverderfelykheid
aandoen , en dit Jterfelyke [moet] onjlerfelykheid
aandoen.
2

Korinthen IV: 7.

Maar wy

hebben dezen fchat in aarden vaten,
dat de uitneementheid der kracht zy Godes , en

op

niet uit

ons.

En

Kapittel V:

1,2, 3, 4.

Want wy weeten, dat, zo onz' aardfe
tabernakels gebrooken word , wy een

zes

huis degebouw
van

des

gemoeds.

*53

van God hebben
een huis met met handen ge~
maakt, [maar] eeuwig in de Hemelen.
,

Want ook in dozen znchten wy
met

onze

woonfeede

,

,

verlangende

die uit den Heme I is, over-

kleed te worden.
Zo wy ook bekleed [en] met naakt en zullen gevonden wo rden.
Want ook wy , die in dezen tabernakel zyn ,
zuchten bezwaard zynde : nademaal wy met en
willen ontkleed , maar overkleed worden, op dat
bet fterfelyke van bet leven ver/londen worde.

ephezen iv: 22, 23, 24.

[Te weeten] dat gy zoudet afleggen, aangaande de voorige wandehnge, den ouden menfche, die
verdorven word door de begeerlykheden der verleidinge:
En dat gy
uwes

zoudet vemieuwd worden in den geejt

gemoeds,

En den nieuwen

gefchaapen is in

menfche aandoen, die na God
recbtvaardigbeid en heilig-

waare

heid.

ds

De
De

bykorf

glasdraager.
Met Schroomen.

En by zeide tot alien, zo iemant achter
my voil komen,
die verloocbene hem zelven, en neeme zyn kruis

dagelyks

op , en volge my. Want zowie zynlevenbehoudenwil,
die zal bet verliezen: maar zo tvie zyn leven verliezen
zal, om mynent wille, die zal bet bebouden. Wantwat
baat bet een menfche, die degebeele wereld zoude
voinnen,
en hem zelven
verliezen, offfhaade [zyns zelfs~]lydcn?
Lukas IX: 23, 24, 25.
Hep

des

Het

GEMOEDS
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Hoede,
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zyn,

des Lev ens fyn.

Die Glazen draagt,

heeft groote reden,
voorzichtig voort te treeden,
Gelyk hy 00k opmerkzaam doet,
Om voor te komen groote fchade,
Om heel

Van't geen waar mee hy is belaade,
Wanneer hy miflen met zyn voet.
Waarom gaat dan het leven fpringen,

Met zulke

prykeleuze dingen,
Kriftallyn, van Ziel, en Geefl,
En field die koflelyke Waaren,
In zulk een prykel en gevaaren ,
Als of men voor geen fchade vreefl ?
Hier was voorzichtigheid van noode,
Want alle waarden is maar fnoode,
By't geen het aarden Vat, bevat.
Als't

Hier moeft

men

zynen gang

Hier moefl

men

zich

Hier is de

voor

betrachten,

flromp'len wachten,

aldergrootfle Schat:
of wagen,

Niet, tot gemak op kar
Maar bukkende op

de

rug te
L 3

draagen,
Dooit
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Door

hoog en laag van deze tyd,
Om zo, met vreezen en met fchroomen
Behouden

,

weg te komen,
Zaal'ge Eeuwjgheid.

over

Tot in de

Spreuken IV: 19.

D

e

weeten

der godloozen is als donkerheid
zy ftruikelen zullen.

weg
niet

; zy en

waar over

Jeremias XIII: 15,16.
Hooret en neemet ter ooren, en verheffet u
de HE ERE heeft het gefprooken.

niet,

want

Geevet eere den HE E RE , trnen God , eer
dan by het duijler maake , en eer uwe voeten zich
ftooten aan de fchernerende bergen: dat gy na licht
wacbtet
en by dat zelve tot ccne fcbaduwe des
doods jlelle, en tot eene donkerheid zette.
,

Matth: X: 38, 39.
En die zyn
Via en

volgd,

kruife niet [ op hem ] en neemt,
is myns niet waardig.

en my

en

Die zyne ziele vind , zal [de~\ zelve verliezen:
die zyne ziele zal verlooren bcbben om mynent
wille j zal dezehe vinden.
en

En

dcs

En

GEMOEDS.
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24, 25,
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2<5.

Dot zeide Jezus tot zyne Difcipelen, zo iemant
achter my wil komen, die verloochene hem zelven ,
en neeme
zyn kruis op, en volge my.
Want zo wie zyn leven "zal widen bebouden , die
zal het zelve verliezen : maar zo wie zyn leven
verliezen zal , om mynent wide , die zal het zelve
vinden.
Want mat baatet een menfche, zo hy de geheele
wereld gewind , en lyd fchaade zyner ziele ? Of
wat zal een
menfche geeven, tot lojfinge van zyne
ziele.

Joannes XII:

3f.

Jezus dan zeide tot haar, Noch een en kleinen tyd
by u-lieden: wandeld terwyle gy 't licht
hebt, op dat de duifternijfe u niet en bevange. En
die in de duifternifje wandeld
en weet niet waar
hy heenen gaat.
is 't licht

,

Ephezen V: 8•
Want gy waart eertyds duifernijfe , maar nu
zyt gy licht in den Heere : wandeld als kinderen
des lichts.

De

158
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Wei

gekomen.

Enzyne hand uitjlrekkende over zyne difcipelen zeide y

Ziet myne moeder en myne broeders. IVant zo ivie den
mile myns Vaders doet die in de hemelen is, dezelve is
myn breeder, en znjler, en mocder. Mattb: XII:49,5°-
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De

Eeuwigheid, dat vreemde land,
Roept machtig om de IVel'koms hand.

Die zo veel duizend Happen deede,
Na't voorgenoome

ondervvind,
Qmam eind'ling tot de laatHe trede,
En voor de drempel van zyn vrind,
Daar wierd hy vriendelyk ontfangen
En met een wel'koms groet gekuH,
By al wat was, na zyn verlangen,
Bedeeld, met fpyze en zoete ruH.
Heb moed, o wandelenae vroomen,
Die by u zelfs, de groote togt,
NaGod, uwVriend, hebt voorgenomen,
Op dat gy die ten einde brogt:
Na zo veel treden uwer dagen,
,

geduurig Happen voort,
Komt, eindeling, tot welbehaagen,
De laatHe, voor des Kernels Poort.
Die al

Wanneer den Avond is aan't vallen,
En dat de duiflernis

Dan komt

uw

Als gy u

begint,

beHe Haat

van

alien,

onder't dak bevind.
L 5

Waart
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VVaart gy vermoeid van zwaare wegcn,
Daar zal te meerder zoet ontflaan
,

Als gy, verzaad, en zacht
Na alle wenfen

,

gelegen

,

zyt voldaan.

Jezaias XXXIII:

17, 18, 19, 20, 21, 22.

"C-T

we oogen zullen den
IConing zien in zyne fehoonheid : zy zullen een verve gelegen land zicn.
Uw herte zal <k verfchrikkinge overdenken, [zeg-

gende, ] Waar is de jchryver ? waar is de betaalsheere ? waar is by die de toorens teld 1
Gy en zult niet \jneer] dat ftuure volk zicn, bet
volk dat zo diep van fpraake is, dat men bet niet
hooren en ban
van b'elachelyke tonge
't welk
men niet verjlaan en ban.
Schoud Zion aan
de ftad onzer byeenkomjlen r
uwe oogen zullen Jeruzalem zien, een
gerufte woonplaatfe , een tente die niet te nedcr geworpen zal
voorden
welkcrs pinnen in der eeuwigheid niet en
zullen uitget oogen worden
en wclkers zeelen geene
en zullen verfcheurd worden.
Maar de H E E R E zal aldaar by ons heerlyk
zyn , bet zal zyn een plaatfe van rivieren
van
wyde ftroomen: geen roeifchuite zal daar door vaafen, noch geen trejfelyk Jchip zal daar over vaaren.
IVant de HEERE is onze Richter, de HEER E is onze JVetgeever : de HEERE is onze Ho¬
ning ? by zal ons behouden.
,

9

,

,

,

,

Lukas

desGEMOEDS.

i<5I

Lukas XVI: 9.
En ik zegge it-lieden , Maakt u zelven vrienden
uit den onrechtvaardigen Mammon, op dat wanneer
a ontbreeken zal,
zy u mogen ontfangen in de ecu-

wige tabernakelen.

Joannes XV:
Gy zyt
gebiede.

myne

vrienden

,

14,

zo gy

doet wat ik

u

2Korinthen V: 16, 17.
Zo dan , wy en kenncn van nu aan niemant 11a
den vleeje : en indien wy 00k Chriftus na den vleefe
gekend hebben , nochtans en kennen wy [_hem~\ nu,
niet

meer

[na den vleeje.]

Zo dan indien iemant in Chrijlus is ,
nieuw fchepfel: het oude is voorby gegaan,
is al nieuw geworden.

die is een
ziet, bet

I>£
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De aapenvreugd.
Haaft vergeeten.

F«

gelyk bet gefchied is in de dagen

van

Noe: alzo

Zal het ook zyn in de dagen des Zoons des menfchen. Zy
attn, zy dronken, zy naamen ten boitwelyke, zy ivierden ten bouweiyke gegeeven, tot den dag op voelken No?
in de Arke ging, en de Zondvloed quant, en verderjze
alle. LukasXVII: 26, 27.
Bit

bes

GEMOEDS.

Dit's niet alleen in 't j4apen
Maar

t"J

over

al,

aan

land,

alle kanU

Aapje hippeld in de boomen,
kantje van de waterflroomen,
Van tak op tak, met groot vermaak;
Tot dat'er iemant van haar alien,
et

Aan 't

Van boven neder komt

vallen,
fchroomelyke zaak.
Elk fchrikt, en vierd van vrolykheden,
Dan is't

En ziet

te

een

van

boven

na

beneden

Op zynen ondergang, zo lang,
Als't weezen kan, na hun vermogen,
Tot dat hy weg is, uit haar oogen,
Dan gaat men

oude gang.
het, zonder leeren,

weer zyn

De Menfch die ziet

wys'lyk tot zich zelf te keeren,
Terwyl hy op de Wereld-boom,
Breed, over dood en hel gehangen,
Geduurig gaat zyn oude gangen,
Gelyk het Aapje , zonder fchroom.
Want valt 'er een van zyn gezellen,
Door dood en Graf, miflchien ter hellen,
Om
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Zo

geeft het wel in't eerft

Maar raakt het

weer wat

in de

fchrik,

een

verte

,

't Is uit de oogen,

uit het herte,
Hetleven blyfc by't oude ftik.

Hoewel

men

van't verftand der

Meer vrucht als

van

de

menfchen,
Aap zouw wenfen.

Matth: XXIV: 37, 38, 39.

Ejr gelyk de dagen van Noe [■zuaaren ,~]alzozalook

de toekomftc van. den Zoon des menfchen.
gelyk zy maar en in de dagen voor de zondvloed, eetende en drinkende, trouwende en ten houmelyke uitgecvende tot den dag toe in welke Noe
in de Arke ging.
zyn

Want

,

Ende

,

bekenden het met tot dat de Zondvloed

en

haar alle meg nam: alzo zal ook zyn de
toekomfle des Zoons des menfchen.

quam

,

en

ithessalonisenzen v: 2, 3.
Want gy meet zelve zeer mel, dat de
dag des
Heeren alzo zal komcn gelyk een dief in der nacht.
Want manneer zy zullen
zeggen , Het is vredey
en zonder
gevaar : dan zal een haaflig verderf haar
overkomen

,

[ Vrouwc: ]

den.

gelyk de baarens nood eene bevruchte
zullen het geenzins ontvlie-

en zy en

hebreen

des

GEM0ED3.

Hebreen IV:
Laat
te

der

dan

165

11.

benaarftigen om in die ruffe in
dat niet iemant in dat zelve exempel
ongeloovigheid en valle.
ons

ons

gaan: op

t

Petrus II: 4, 5, 6.

Want indien God de Engelen , die
gezondigd heblen , niet gefpaard en heeft, maar die in de belle
geworpen hebbende , overgegeeven heeft den ketenen
der duiflernijfe , om tot bet gov dee I bewaard te
warden:
En de oude wereld niet en heeft gefpaart, maar
Noe den Prediker der gerechtigheid zyn
achtfier
bewaard heeft, ah hy de zondvloed over de wereId
der

godlooze heeft gebragt:

En de fteden van
verbrandende , met
en

tot een

Sodoma en Gomorra tot affen
omkeeringe veroordeeld heeft,
exempel gezet den geenen die godloofelyk

zouden leeven.

De
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Ds

eene

Hand Wast
Zo gaat

Bewyie

de

ander*

het wel.

dan dezc be/often kebben, geliefde, laat
befmettinge des vices en
des geejls, voleindigende de heiligmaakingc in de vreeze
ons ons

Gods.

<wy

zelven reinigen -van alle

2

Korinthen VII:

i.

Ah

DES

Als

zo

JDan
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den Ken den Ander diend,

blyft de zuiverheid haar vriend.

Is d'Eene hand den And're niet zouw waflen,

Dat zoud' alleen voor't wyze oog

niet paflen,
Maar, 00k, geheel en al niet kunnen gaan,
Dewyl het vuil van geen wierd afgedaan:
Als Geeft, en Vlees, die by malkanderwoonen,
Na redens aard haar pligt niet wilde toonen,
Om af te doen, de vuile onzuiverheid,
Die haar befrnet in deze levens tyd;
Dat was de weg om beide vuil te blyven ,
Als elk zyn werk maar achteloos liet dryven.
Doch't welbedachte en redelyk verftand,
Gaat als een kind de wysheid aan de hand,
Om zo te doen haar leering en gebode :
Een water; dat (ons toegereikt van Gode,)
De vuiligheid van Ziel en lichaam waft,
Als elk van haar op zyne pligten paft.
Het lichaam diend de Geeft met druk en lyden,
De'Geeft^het vlees,met fchroomen en met myden,
Op dat aan d'Een, de ftoutheid werd belet,
En aan den Aar, de zondelyke fmet.
,

M
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Dan houden zy, in dezen weg, op aarden,
De rechte gang, en zyn by God in waarden,
En als den Dag des Oordeels aan zal gaan,
Zal

Lyf en Ziel

God gezuiverd ftaan.

voor

PSALM LI:

3,4,5,6.

my genadig , 0 God
na uwe goedertierendelgt myne overtreedinge uit , na de grootheld uwer barmhertigheden.
,

heict:

my wel van myne ongerechtigheid ' en reimy van myne zonde.
Want ik kerne myne overtreedingen : en myne
zonde is Jleeds voor my.

Waft

nigt

Tegen u , u alleen heb ik gezondigt , en gedaan
quaad is in uwe oogen : op dat gy rechtvaardig
zyt in it fpreeken, [en] rein zyt in u richten.

dat

J EZ AI A

s

1: 16,17,18.

Wajjet u reiniget u , doet de boosheid uwer
handelingen van voor myne oogen weg , laat af van
quaad te doen.
Leeret goed doen , zoekt het recht , helpt den
,

verdrukten

:

doet den Weezen recht

,

handeld de

twijl-zaake der Weduwen.
Komt dan , en laat ons fzaamen rechten
de HEERE : & waarcn uwe zonden als

,

zeid

fcharlaken9

des

la ken
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zy zullen witworden als fneeuw , al waarood als karmozyn , zy zullen warden als
£ witte ] iw//e.
ren

,

zy

,

Timoth: II:

2

/fti/Vn zfara iemant hem zelven
die zal een vat zyn ter eeren ,
tot

gebruik des Heeren

bereid.

,

21.

dezen

reinigd,
geheiligd en bequaam
tot alle goed werk toevan

Hebreen X:

22.

Zo laat ons toegaan met een
waarachtig
in voile verzekertheid des
geloofs , [ onze

geieinigd zynde van de quaade konfcientie
lichaam gewajjen zynde met rein water.
Openbaaringe VII:

hertey
] her ten
,

en

bet

14, 15.

En

by zeide tot my, Deze zyn bet die uit de groote
verdrukkinge komen : en zy bebben haare lange blee¬
der en gewajjen
en bebben haare lange kleederen wit
,

gemaakt in bet bloed des Lams.

Daarom zyn zy voor den troon
Gods, en dienen
dag en nacht in zynen Tempel: en die op den

hem

troon zit zal

baar

overfchaduwen.

DeBYKORF

i7o
d
*1

e

handschoen.

Verborgen Juweel, is

meer als

d'openbaare Koffer.

Op dat zy den Heere zouden zoeken, ofzy hew immers
en vinden mogten: hoewel by met verre en
van
een igelyk 'van ons. Want in bem Leeven ivy, en bewee-

taflen

gen ons, en zyn ivy :

gezegt

Ingen

gelyk ook eenige van uive Poeten

bebben, want wy zyn ook zyn gejlacbte. Handexvii; 27, 28.

1:1
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voor
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op

het
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Aarden Edel is,
Oog Geheimenis.

leven dat het

fnel,

en

Oog beziet,
wel, in zyn beweegen,

Dat is het rechte leven

niet;

Maar 't geen

daar achter is gelegen.
Onzienlyk lets dat alles voerd,
En alles draagd op uwe krachten,
Gy zyt de Hand, die alles roerd,
Wat ftaat voor Oogen of gedachten.
Dewyl't verftand dan klaar bevind,
Hoe't geen dat fchuil is voor de oogen,
Het ver van't openbaare wind,
In Edelheid
Zo keer

En

en

een

in vermogen ,
ieder tot zyn Hert,

dieper tot de grond na binnen,

Om't geen
Voor al

wat

dat niet gezien

zichtbaar is,

Het is voor't

te

en

werd

minnen.

Dierlyk Oog te fyn,
afgenomen ,

Maar als het vlies is

Dan zal dat niet onzichtbaar zyn,

Daar 't zichtbaar

Al

van is
M 3

gekomen.

Natuur
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Natuur is dan

gelyk de Want,
was
gelegen ,
Indien de werking van Gods hand,
Een blikjen ophield van beweegen.
Die als

doode

een

Romeinen VJII: 5, 6, 7, 8» 9ant

die

na

den

vlecfes is : maar die
dat des Gecjtcs is.

vleefe

na

den

zyn

Geejl

,

bedenken dat des
,
[bedenken J

zyn

Want bet bedenken des vlees is de dood : maar
het bedenken des
Geejts is bet leven en vrede:
Daarom dat het bedenken des vlees vyandfchap
is tegen God : want het en
onderwerpt zich de Wet
Gods niet: want het en kan 00k niet.
En die in den vleefe zyn en konnen Gode niet be-

haagen.
Doch
in deu
Maar

die

en

gy-Iieden en zyt niet in den vleefe maar
Geeft zo anders de Geeft Gods in u woond.
zo iemant den
Geeft van Clmfhis niet en heeft,
,

,

komt hem niet toe.

iKorinthen II: 11,12,13,14.
Want wic

de

menfchen weet het gecne des
dan de Geeft des menfchen die in hem
is ? alzo en weet 00k nicmant het geene Gods is,
dan de Geeft Gods.
Doch wy en hebben niet ontfangen den geeft der wereld, maar den Geeft die uit God is, op dat wy zouden weet en de dingen die ons van God gefchonken
zyn.
menfchen is

van

,

'

De-

gemoeds.

des

173

Dewelke wy 00k fpreeken, niet met moor den die de
menfchelyke myshe id leerd , maar met [_woorden j
die de

heilige Geeft leerd, geefielyke dingen met gcejlelyke fzaamen voegende.
Maar de natuurlyke menfche en begrypt niet de
dingen die des Geejls Gods zyn. Want zy zyn hem
dwaasheid
en hy en kan ze niet verfaan , om dat
ze
geeftelyk onderfcheiden warden.
,

2Korinthen IV: 18.

Demyle

niet

wy

aanmerken de dingen die men
Want
de din¬

en

ziet , maar de dingen die men niet en ziet.
de dingen die men ziet zyn tydelyk , maar
gen die men niet en ziet zyn eeuwig.

e
Een God

alle,

en

en

iv: 6.

p h e z e n

Vader

door alle,

en

van

in

u

alle

,

die daar is boven

alle.

Kolossenzen I: 17.
En

hy 'is

te zaamen

voor alle
door hem.

dingen

,

M 4

en

alle dingen befiaan.

d

De

De

Kmt

YKORF

PODAGREUS,

Niec

en ivy

B

myden

,

moet

lyden.

herwaards, [zeggen zy] ik zal voyn haalen,

zullcn Jlerken drank zuipen: en de dag nan mor-

gen zal zvn als deze
Jezaias LVI: iz,

,

[ ja]grooter, veel trejfelyker.
I

/

des
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Zdet! met zulk

o

Gaat

D

e

Die

maar voor

een

verflinden,

de lek re fmaak
ondervinden,

na

,

De bit're nafmaak

zuur,

by; gy zyt te duur.

keelen die veel wyn
moeten

Jlrengen

17S

,

Want, deze roede is machtig raak.
and're, die zyn leed aanfchouwen
En werden daar door niet verzet,

Doch

,

de drinkluft op te houwen,
Die Ziel en Lichaam vuil befmet,

Om

van

Maar die het ziet met wys bedenken
A1 is hy juift geen flaaf van wyn,

,

onder't fchenken,
Van dingen die maar werelds zyn:
Die mag wel tot zyn herte keeren ,

Doch houd zyn roemer
,

het Eeuwig quaad,
Dat na het vafte woord des Heeren,
De Wereldlufb te volgen flaat.
En denken op

Want was

het wyzelyk; te my den,

druiven nat,
overmaatig bitter lyden,
Dat achter na den drinkert vat;

Het

zwelgen van het

Om't

M 5

Veel

*
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wyzelyker zal't noch weezen,
Dc fpeening van de luft der
tyd
Om't Eeuwig lyden dat na dezen
176

Veel

,

,

,

Den achteloozen is bereid.

Spreuken XXIII: 29, 30.

B

y men is wee? by men och armen 1 by men
kyvagien ? by men bet geklag ? by men wonden
zonder oorzaake ? by wien de roodheid der
oogcn ?

By den
geenen
zoeken.

,

geenen die by den wyn vertoeven: by den
die komen om gemengden drank naar te

Jezaias V:

ir.

Wee den geenen die haar vroeg opmaakende in
den morgenfiond , fterken drank najaagen ,
[<?«]
vertoeven tot in de
Jcheemeringe, [tot dat~\ de wyn
haar heeft verhittet.

Amos VI: 6.
Die wyn
met

haar

uit fchaalen drinken en haar zalvcn
voortreffelykjlc olie : maar en bekommeren
niet over de verbreekinge Jozefs.
,

de

Matth:

DES

G

E M O

E D

*77

S.

Matth: XVIII: 8.
Indien dan uwe hand of uive wet u ergerd,
houwt ze af en werpt ze van u. 't Is u beter tot
het leven in te gaan , krcupel of verminkt [zynde ,]
dan twee handen of twee wet en hebbende in het eeu-

wige vuur geworpen te worden.
Markus IX: 47,

is

48.

nit: het
Koning.dan twee oogm hebbende in

En indien uwe ooge u ergerd, werpt ze
u beter maar een ooge hebbende in het

ryke Gods in te
het

gaan,
vuur geworpen te worden:
Daar haaren worm niet en fterft

niet

helfe

,

en

het

vuur

uitgeblufb en word.
Lukas XXI: 34, 35.

zehen, dat uwe herten niet te eenibrajferye, en dronkenfchap , en zorgvuldigheden dezes levens, en dat
u dien dag niet onvoorziens [over] en kome.
En wacht

ger

u

tyd bezwaart en worden met

gelyk een ftrik zal by komen over alle de
die op den gantfen aardbodem gezeten zyn.

Want

geene

De

des

GEM O EDS

17$

Zoekt

Hulp, by Moed>
Zo gaat bet goed.

T s't Koopmans pak de man te zwaar,
Hy laat het evenwel niet leggen,
Het is geen fteen, maar goede
En daarom heeft het

veel

Wat dan ? wat word

waar,

ce zeggen.

'er dan gedaan ?

Hy neemt tot zyn behulp een wagen,
Dat Man en Wiel te zaamen gaan,
En

helpen zo malkander draagen.
dan aan ider een

Wat fcheeld 'er

,

hy het pak van't vroome leven,
leggen als een zwaare fteen,
En fchynd 'er weinig om te geeven?
Nam hy de wagen van geduld ,
En liet de zwaarte daar op leunen,

Dat

Laat

Op dat den arheid wierd
Die

zouw

zyn

Tot dat die

vervuld,

fchoud'ren onderfteunen;
aMerwaardfte vracht,

gelegen,
plaatfe wierd gebragt,
arbeids-loon verkreegen.

Daar't allermeeft aan is
Ter rechter

En't waare

6 Menfch!
♦

DeBYKORF

Igo

Menfch! die

o

En

u

in alles

verftandig zyt,
fchikken,
eeuw'ge zaligheid,
zo

weet te

Red u, om
Of al uw Arbeid breekt

aan

ftikken.

Psalm LXXXIV: 13.

H EE RE
de

der

menfcbe, die
En P

s a l m

Onderfteunt
leeve: ende

Heirfchaaren

op u vertrouwd.

en

CXIX:

my na urn
laat my niet

,

welgelukzalig is

116,117,118.

toczcgginge, op dat ik
befchaamt worden over

hoope.
Onderfteunt my zo zal ik behouden zyn, dan
zal ik my Jleeds in uwe
inzettingen vermaaken.
Gy vertrced alle de geene, die van uwe inzettin¬
gen afdwaalen, want baar bedrog is leugen.
myne

,

En Psal*m CXLV: 14.

De HE ERE

onderjlcund alle die vallen
by richt op alle geboogene.

: en

Lukas

des

GEMOEDS.

iBr

Lukas XXI: 19.

Bezittet

uwe

zielen in

awe

lydzaaniheid.

2Korinthen VI: 1,2.

[als~\ mede-arbeidende bidden [u] 00k
de genade Gods niet te vergeefs en moogt
ontfangen bebben.
Want by zegd, in den aangenaamen tyd bebbe
ik u verboord, en in den dag der zaligheid bebbe
ik u geholpen : ziet nu is bet de wel aangenaame
tyd, ziet nu is bet de dag der zaligheid.
En wy

dat gy

Hebreen IV: i(5.
Laat ons dan met vrymoedigheid toegaan tot den
der genade , op dat ivy barmhertigheid mogen verkrygen , en genade vinden em geholpen te
warden ter bequaamer tyd.
troon

3Het

DES

gemoeds.
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Verblyd

een ander niet,
U zelven tot verdriet.

f~Iet Giide-kalf, gemeft door't wel verzaaden,
en beftooken met fieraaden ,
Trekt ieders oog, terwyl hy vriend'Jyk lacht,
En met zyn lull op lekk're bonten wacht,

Behangen,

Meendgy, oGad, enSlaagervandeZielen
vlytig zyt op keelen en verhielen >

Die

Na

uwen

Gelyk

zin ook

een vee tot

En anderlins

En

tot

zo met ons te

te

doen ?

vettigheid te

dienen

en te

vermaak der oogen te

voen,
vieren,

verfierert,

En geeven ons alzo het werelds Dee!,
Dat tot vermaak van de open Helle keel,
En groote vangft met uwen haak te viilen?
Dat zal uw lufl, en liftigheden miflen.

gingen van zyn hand,
beeftelyk verftand j
En hadden't licht der reed'lykheid verlooren,
Gelyk een dier, 3at weet'loos is gebooren.
Zo zeid een Menfch, die uit zyn oogen ziet,
En zich behoed voor 't naakende verdriet,
N
Hy
wy God
En quamen zo tot

Ten

waare

De

m

bykorf

Hy wil geen koe, noch kalf, noch varken weezen,
Dat niec

zen

Maar ftom

Hy is

fchroomen noch van

en weer van

een

vree-

;

dom

en

ter

flagtbank werd geleid.

menfch die 't dierlyk leven myd.
Jeremias XII:

3.

M

gy , 0 HE ERE , lend my , gy ziet
my , en proeft myn herte , [dat bet'] met u is :
Ruktze u\t ah Jchaapen ter flachtinge, en heiligtze
tot den
dag der doodinge.
1 aar

R omein

m

en

II: 5y*.

Maar na wwe hardigheid, en onbekeerlyk herte
vergadert gy u zelven toorne als eenen fchat, in den
dag des toorns en der openbaaringe van bet rechtvaardig oordeel Gods:
JVelkc een iegelyk vergclden zal na zyne voer-

ken.

En

KapittelXVI: ig.

Want de zulke

en

dienen

onzen

Heere

Jezus

Chrifius niet , maar haaren bulk : en verleiden,
door fchoon fpreeken en pryzen de herten der eenvoudige.
2

Petrus

des

Pe

2

Maar deze
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II: 12,13.

ah onredelyke dieren , die de namlgen
en voortgebragt zyn om gevangen
gedood te worden, dewyle zy lajieren bet geene
niet en veijlaan, zullen in haare verdorventheid

tuure
en

zy

,

,

verdorven worden:
En zullen verkrygen den loon
beid , ah die de dagelykfe weelde
achten , zynde vlekken en fntetten

drig in haare bedriegeryen, ah
met

u

zy

der ongerecbtig[haar] vermaak
en zyn wcelin de maaltyden

,

zyn.

Judas

vers 10, 11, 12,

Maar deze bet geene zy niet en weeten, dat lajie¬
zy: en bet geene zy natuurlyk, ah de onrede¬

ren

lyke dieren
haar.
Wee

,

iveeten

,

in bet zelve verderven zy

haar, want zy zyn den weg Kains ingegaan, en door de verleidinge des loons Balaams zyn
zy beenen geflort , en zyn door de tcgenfpreekinge
Core gegaan.
Deze zyn vlekken in awe liefde maaltyden, [enl
ah zy met u ter maaityd zyn , weiden

zy haar ze'lzonder vreeze : zy zyn waterloozc wolken , die
van de win den
ommegedreeven worden : zy zyn ah
boomen in 't afgaan van den herffl, onvrucbtbaar,
ven

tweemaal

verjlorven, [en] ontwortelt.
De

X8<S

DeBYKORF.
De

kalk

oven.

Myd wat te myden is.

De Zoone des

Menfchen zal zyne Engelen uitzendefl,

zyzullen uit zyn Koningryk vergaderen alle de ergerniffen, en de geene die de ongerechtigbcid doen: En zullen dezehe in den vuurigen oven nuerpen: daar zal <weeninge zyn en knerfinge der tanden. Matth; XIII: 41,4-2IVat
en

d£S
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toond,
Maak, dat zich elk daar van verfchoond.
Wit zich van verre vreeslyk

Die deze Oven branden
In zyne

naad'ring

en

ziet,

genaaken,

Heeft door de vreeze geen
Dat hem die vlammen

zullen raaken.

Daar is voor hem een weg
Maar die een

Wiens open

verdriet,
voorby.'

Oven zal ontmoeten,

deur een ingang zy,

Voor't wandelen van zyne voeten;
Daar

zal het flecht

gefchapen ftaan,

Wyl deze Oven is gelegen,
Vjak op de weg die hy komt gaan,
Dat zonder eenige ommewegen.
o Wee! o wacli! van zulk een fhaat!
Nochtans, llaat dat geval te komen,
Dies is het bed, door wys beraad,
By tyds een and're weg genomen.
Wat weg? De weg van waare deugd.
Die gaat

voorby de vuur'gen

Oven,

loopt tot blydfchap en tot vreugd,
God te danken en te iooven ,

En

Om

N 3

Voor

DeBYKORF

ISS

Voor iiitkomft

het groot gevaar.

van

Menfch! De weg

van't werelds leven,
Loopt in den Oven, al te naar,
Dies moet gy dezen weg begeeven
Nu is 't nocii uw gewenften tyd,
Dat gy den vuur'gen Oven myd.
o

,

O badj a vers 17,13.

M

den berg Sions zal ontkominge zyn, en
heiligheid zyn : en die van den huize
jakobs zullen haare erf-goedcren eifelyk bezittcn.
En Jakobs huis zal een vuur
zyn , ^ en Jozefs
huh eene vlamme en Ezaus huis tot eenen
Jloppel;
en
zy zullen tegen hen ontbranden en zullen ze veraar

hy zal

op

eene

,

,

dat Ezaus huis geenen over
gebleevenen
zal hebben j want de H EE RE
heeft het ge-

teercn :
en

zo

fprooken.

Malachias IV: r, 2, 3.
Want 2uet , die dag hmt brandende als een oven:
dan zullen alle hoogmoedige , en al wie

doet,

godkosheid

Jloppel

zyn , en de toehnijiige dag zal
ze in vlamme zetten, zeid de HE
ERE der heirJchaaren , die hen noch wort el , noch tak laaten
en

een

zal.

U-lieden daar

en

tegen

,

die

mynen

Naamevreejl,
zal

des

GEMOEDS.

gerecbtigheid opgaan , en daar zal
gcneezinge zyn onder zyne vleugclen: en gy zult uitgaan , en toeneemen, als meji-kalveren.
En gy zult de godlooze vertreeden, want zy zullen ajj'e worden onder de zoolen uwer met en , ta
dien dage dien ik maaken zal, ze'ul de HE ERE
zal de

der

zonne

der

beirj'chaaren.
MATTH: VIII: n, 12.
*

Dat veele zullen komen van
zullen met Abraham , en
Jakob aanzitten in bet Koningryk der

Doch ik zegge u

Oojlen

en

JVeJtcn

,

,

en

Izaak , en
hcinelen.
En de kinderen des

Koningryks zullen uitgeworpen worden in de buitenfte duifternijje, aldaar zal
weeninge zyn, en knerzinge der tanden.
OPE

NBAAR INGE

XX

i

14, 15.

En de dood en de belle wierden geworpen in den
poel des vuurs: dit is de tweede dood.
En zo ieinant niet gevonden en wierd gef.hrceVen
in bet Bock des Levens, die wierd geworpen in den
poel des vuurs.

N 4

Da

\

DE
De

BYKORF

WEERSCHYN,

Gelykheid, vereenigt,

t r.

En wy alle met ongedekten aangezichte de heerlykbeii
des Heeren [alt] in ecnen Spiegel aanfcbouwende , war¬
den [tia] bet zelve be eld in gedaante veranderd , van

heerlykheid tot heerlykheid
3,

Kofinth^n III; 18,

,

als van des Ileeren Gecft♦

Zo

des

GEMOEDS.

Zo moet het alle zielen
gaan,
Die tegen over Go
deft aan,

D

Zonnefchyn gevallen op het glas,
Veranderd zyn gedaanten in't befchouwen,
e

Als of het zelfs

een

Zon in klaarheid was,

Maar hout en fleen blyft zyne doofheid houwem
Dies werd het hert

zuiverheid

genood,
t' ontfangen,
Op dat het weer zyn ftraalen van zich fchoot,
En zo de naam van heilig mogt erlangen.
Dat dan de aarde het ianger niet bedek,
En met zyn ftof der tydelyke dingen ,
tot

Ora't Eeuwig licht te vatten en

Van wereld luft

en

ruft niet

meer

bevlek,

hem dringen.
zuiverheid bereikt,
die (land der klaarheid werd bekomen,

Zo dat de ftraal kan op en van
Want hoe de Ziel die
En hoe

Op dat van't lieht der held're weerfchyn blykt,
voor model, van alle oprechte vroomen ;
Dat heeft de mond der wysheid ons geleerd,
Die zelfs de Zon, en't Licht is, van het leven,
Om alle grond, die tot hem flaat gekeerd,
Zvn
klaare fchyn, tot wederfchyn te geeyen;
3
N 5
Veiv

Na't
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Verlaaten

wat

de wereld heefc

en

geeft,

En zo't

Geloof, handtaftelyk te toonen,
Zo dat het Hert, niet hier maar
ginder leeft,
By God, zyn Schat, daar 't Eeuwig hoopt te
woonen.

Joannes VIII:

12.

I

"zus dan fprak wederom tot hoar lieden
,
zeggende , Ik ben V licht der wereld: die
my volgt en
zal in de duijlernijj'e niet wandelen
,
maar zal het
licht dcs levens hebb en.

En

Kapittel XII:

35,

36.

Jezus dan zeide tot haar Noch eenen kleinen tyd
by u-lieden : wan deld terwylc gy V licht
hebt
op dat de duijlernijj'e u niet en bevange.
En
die in de duijlernijj'e
wandeld, en meet niet waar
hy hee'nen gaat.
Terwyle gy 't licht hebt gelooft in'? licht op
dat gy kinderen des lichts
moogt zyn. Deze dingen
fprak Jezus : en weg gaande verbergde hy hem
van haar.
,

is 't licht
,

,

,

,

2

Kor

i n t h e n

Want God die gezegt

iuijlernijfe zoude fchynen

IV

:

6, 7.

heeft dat het licht
,

is dc

geene

nit de

die in

onze

herten

des
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herten gefcheenen
der kennijje der

heeft, 0111 [yte geeven] verlichtinge
beerlykheid Gods in 't aangezichte
van Jezus
Chriftus.
Maar ivy hebben dezen /chat in aarden vat en,
op dat de uitneementheid der kracbt zy Godes , en

met uit ons.

Philippenzen III: 20, 21.
Maar

ivy

ivandel is in de

Hemelen, wcjar uit
00k den Zaligmaaker verwacbten [_namelyk~\
Heere Jezus Chrijlus.
onze

,

den
Die onz vernederd lichaam veranderen zal, op
dat bet zelve gelykformig worde
zynen hecrlyken
lichaame, na de werkinge waar door by 00k alle dingen hem zelven kan onderwcrpen.
1

Joannes III:

1, 2, 3.

Ziet hoe groote liefde ons de Vader gegeeven heeft,
[namelyfc] dat wy kinderen Gods genaamt zouden
worden.
Daarom en bent ons de wereld niet, om
dat zy hem niet en kend.

Geiiefde

kinderen Gods en bet en
gcopenbaard ivat ivy zyn zullen. Maar
wy weeten
dat als [_hy\ zal geopenbaart zyn , ivy
hem zullen gelyk weezen, want
wy zullen hem zicn
,

nu zyn ivy

,

is noch niet

,

gelyk by is.
En een iegelyk die deze hoope op hem
heeft, die
reinigt hem zelven, gelyk by rein is.
Het
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GevaarJyk krank.

Wy wee ten dat ivy uitGodzyn, en dat de geheele weligt in bet booze. Docb ivy wee ten dat de Zoone Gods
gekomen is, en beep ons bet verjtand gegeevcn, dat wy de n
Waaraebtigen kennen: en wy zyn in den Waaraebtigen,
[namelyk] in zynen Zoone 'fez us Chnjlm. beze is de
waaracbtige God, en bet eeuwige Uvcn. i Joannes V;
i9, 20.
k)e
reld

i>

e s

GEMOEDS.

De krankheid

van

Is zwaarder, als

het ziek
van

Gemoed,
vlees en bloed

gy in't groote Gafthuis gaan
Zo ziet de wyde wereld aan,

,

Met al zyn kaam'ren en vertrekken;
Daar zynder veel, ja, machtig veel,

Die krank zyn aan

het befle deel,

Gy zult 'er duizenden ontdekken.
Blyft maar een weinig by haar Haan,
Gy zult ze buiten hooren flaan,
Met kranke en verflrooide zinnen;
In veelderly wydloopigheid,
Van Idelheden

dezer Tyd,

Door heete koorts,

van't Aards beniinnen.

aan't hert gezond,
Men zouw het hooren uit haar mond,
Hoe dat haar zinnen en gedachten,
Want waaren zy

(Door een

gemaatigtheid beweegt,

Die d'Idelheden van

zich veegd,)

Eeuw'ge dingen fteeds betrachten.
Jezus vat,
Voor alle dingen tot zyn Schat,

De

Doch wie de Heere

DeBYKORF

iq6
Die heefc

Medicyn gevonden,
zyne quaal ontflaat,
Zo dat hy uit het Gafthuis gaat,
Gereekent by de wel gezonden.
een

Die hem

van

Jezaias I:

W"

4, f,

6.

ee den
zondigen volke den volke van zwaare
ongerechtigheid , den zaade der boosdoenderen, den
verdervenden kinder en : zy hebben den HE h RE
Verlaaten
zy hebben den Heiligcn lfraels gelajlert,
zy hebben zicb vervreemdet , [wykendeJ achter,

,

waarts.

JVaar toe zoud gy meer gejlagen warden ? gy zoud
des afvals des te meer maakcn : het gantfe hoofd is
krank , en 't gantfe herte is mat.

Van de voetzoole af tot het hoofd toe, en is Jer
niet geheels aan het zelve [maar ] wonden, en ftricmen

,

en

etterbuilen

verbonden en zyn
verzacht is.

,

,

[die'] niet uitgedrukt, noch

noch

geene

Jere mi as v:

der zelve

met olie

3.

0 H E ERE !
en zien uwe
oogen niet na
waarheid ? gy hcbt ze gefaagen, maar zy en hebben
geen pyne gevoelt; gy hebt ze vertcerd, [maar] zy
hebben geweigert de tucht aan te neemen:
zy hebben
haare

Des

laare
rotze

,
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aangezicbten harder gemaakt dan eene fleets
zy bebben geiveigert zicb te bekeeren.
1

Korinthen XI: 30, 31, 32.

Daarom
veele

en

GEMOEDS.

zyn

onder

u

veele zwakke

en

kranke 5

Jlaapen.

Want indien ivy ons zelven eordeelden
,
zo en
zoiideu wy met geourdeelt ivorden.
Maar als ivy geoordcelt ivorden, zo ivorden
ivy
van den Heere
getucht'igt, op dat wy met de ivereld
met en

zoaden veroordeelt ivorden.

Ephezen y: iij 12, 13, 14.

gemee'nfchap

En bebt geen
met de onvrucbtbaare
iverken der duijlernijje, maar befirajt ze 00k veel
eer.

Want bet geene heimelyk van
fchandelyk 00k te zeggen.
Maar alle dcze dingen , van

zynde, ivorden openbaar.

haar gefchied, is

bet licht bejlraft
Want al dat openbaar

maakt, is licht.
Daarom zegt

Jlaat

op uit den

licht en.

by , Ontivaakt gy die flaapt, en
dooden , en Cbrijius zal over u

De

\

De
De

B
R

Y
E

K
I

O
G

R

F

E

R.

Opmerking vind.

burners is myne ziele IJil tot God: van
heil.
Doch gy , o myne ziele . zwygt Gode :
hem is myne verwachtinge. Pfalm LXII; 2

hem is myrt
want van
en

6.

Met

GEMOEDS.

des

Met ftilftand van
Is

D
Staat

e

de

zinnen *

heimlyk goed te winnen.
blaauwe

met

Reiger in de floot j
langmoedigheid te loeren,

Wat dat 'er krieweld

Om't zelve

na

zyn

aan

neft

Menfch! let doch

zyn poot,

te voeren.

Hert,
beweegd ten goeden/
Op dat het u een fpyze werd,
Om't vroome leven tnee te voeden.
Want waarom zoud gy minder zyn,
o

Wat zich daar

zo

op uw

aan

Als't domme beefl: in gaauwe

zaakert i

Om't geen, niet is in oogenfchyn,
Nochtans u zelfs tot nut te maaken.
Maar

wat

belangd, het tyd'lyk deelj

Daar hoeftmen

u

niet

van te

zeggen,

Daar zyn uw greepen gaauw en

voordeel op te
Docli daar mee ftaat gy't

Om't al

tot

veel,

leggen.

beefl gelyk.

En klimt niet op in hooger graaden,
En haald maar aalen uit de flyk,
Tot

vulling

van

den zak der maaden.
O

Maafj
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Maar,
Om't
Dat

Om't

wat een ander

tyd'lyk doet,
llerfiyk leven t'onderhouwen,
doet den Wyzen na't Gemoed,
Eeuwig leven op te bouwen.
i

Samuel XV:

13 0^

Samuel zeide
b rand- offer en , en

22.

heeft de HE ERE luft
Jlacht-offer en, ah aan het
gehoorzaamen der ftemine des HEEREN? ziet,
gehoorzaamen is beter dan Jlacht offer opmerken
aan

,

,

dan het vette der

rammen.

Micha VI:

6,

7,

8.

Waar mede zal ik den HEERE tegen komen,
[en] my bukken vour den Imogen God'? zal ik hem
tegen komen met brand-offer enmet eenjaarige kalveren ?
Zoude de HE ERF, een welgevallen hebben
aan duizenden van rammen ? aan tien duizenden

olybeeken ? Zal ik mynen eerflgeboorcnen geeven
[voor] myne overtreedinge ? de vrucht myns buiks
[ucw'3 de zonde myner zielel
Hy heeft ubekent gemaakt, hnenfche, watgoed
is: en wat eift de HEERE van u, als recht te
doen
en weldaadigheid lief te hebben, en ootmoediglyk te wandelen met nwen God.
van

,

Hebreen

GEMOEDS.

des
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Hebreen VI: 15.
En alzo langmoedelyk verwacht hebbende, heeft
hy de belofte verkreegen.

Jakobus V:

7,

8.

Zo zyt

dan langmoedig, broeders, tot de toekomfte des Heeren. Ziet , de landman verwacht de
kojlelyke vrucht des lands ,• langmoedig zynde over
dezelve, tot dat het den vroegen en fpaaden regen
zal hcbben ontfangen.
We eft gy 00k langmoedig, verfterkt uwe herten:
want de
toekomfte des Heeren genaakt.
1

Joannes III:

20, 21,22.

Want indien onz' herte

[~ons] veroordeeld, God
kendalle dingen.
Geliefde , indien onz' herte ons niet en veroor¬
deeld zo hebben wy vrymoedigheid tot God:
En zo ivat wy bidden , ontfangen wy van hem:
dewyle wy zyne gsboden bewaaren, en doen 't geene
behaagelyk is voor hem

is meerder dan onz

herte,

en hy

,

D

%
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kind.
Verlieft wel meerder als hy wind.

Wie zyn Gemoed niet fzaamen

De Koopman pakt zyn zaaken t'zaamen,
veilig over quamen,
Want, wiert het los by een gegooit,
Zo wierd het lichtelyk verftrooit:
Wie gaaren met zyn doen wil winnen,
Zie dat hy zyn verdeelde zinnen,
By een vergadert, fchikt, en vleid,

Op dat

En

ze

met

de

Door Zeelen

vreeze

van

Gods omleid,

de haat der zonden,

Geknoopt en vaft te zaam gebonden.
Op dat het alderwaardfte goed,
Van

oprecht

gemoed,
fold, op weg na't Ende,
Met, voeren, keeren ende wende,
Niet werd verlooren, onder weeg,
een

Hoe't rold

en vroom

en

Of groot verderf, door toeval
Maar wel behouden overkome,

kreeg,

Zo werd 'er groote wind vernoome,
Die a.lle dingen overhaald,

Hoe"groot, hoe fchoon
O 3

,

hoe duurbetaald.
Want,

\

\

D
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Want, wat zyn alle Koopmans pakken,
En alle

opgevulde zakken,
By 't onwaardeerdyk groote goed ,
Van een oprecht, gerull gemoed !
Spreuken II: io, 11.

de

de

wysheid in nw herte zalgekomcn zyn,
weetenfchap uoor uive ziele zal lieflyk zyn;
zal de bedachtzaamhe'ul

Zo

over

u

en

de wacbt

louden; de verjlandigheid zal u behoeden.
i

Korinthen I: 8.

Welke

[God'] u 00k zal beveftigen tot den einde
[_om] onftraffelyk [te zyn] in den dag onzes
Heeren Jezus Chriftus.
toe,

i

Thess

alonisenzen

III: 13.

*

uwe herten verfterke om onberifpelyk
in Heiligmaakinge, voor onzen God en Vader, in de toekomfte onzes Heeren Jezus Chriftus
met alle zyne Heilige.

Op dat hy

te

zyn

sThessalonisenzen II:

En

onze

16, 17.

Heere Jezus Chriftus zelve, en onze
God

GEMOEDS.

des

God

Vader die

205

heeft lief gehad, en gegeeven
heft een ceuwige vert rooftinge, en goede hoope in
genade ,
Vertroufte uwe herten en verfterke u in alien
goeden woorde en werke.
en

ons

,

1

0
eenen

T

imoth:

VI:

20.

Timotheus, lewsard het pand [u~\ toebetrouwt,
afkeer • hehlende van het ongodlyk idcl roepen,
de

tegenftellingen der valjelyk genaamde weetenfcbappen:

en van

2

Petrus III: 17,

18.

Gy dan, geliefde, [_zulks~] te vooren weetende,
u dat gy niet door de verleidinge der grouwelyke menfchen mede afgernkt en word, en uit-

wacht
valt

van uwe

vaftigheid'

Maar waft op in de genade en kennijfe onzes
Heeren en Zaligmaakers jezus Chriftus. Hem zy
de heerlykheid, leide nu, en in den dag der eeu-

wigheid. Amen.

Het

des

De

20.7

lekkWe Gaftery,
zonder nut, met fiank voorby.

blyde

Gaat

GEMOEDS.
en

T~\

jLJ ie Gaften nood, en fpild zyn geld,
Aan zulke Maatfchappy en Vrinden,
Die

met

de

Koetjes in het veld,

De gaaven zonder dank verflinden,
Wat vruchten plukt hy daar dan

van?

fpyft hy't Adeldom der vroomen,
hy Ivonings kind'ren an,
Om in haars Vaders gunfl te komen.
Die and're zyn wie dat ze zyn,
Van £er en Aanzien op der aarde,
Zo zyn't maar hoeders achter't Zwyn,
Geleeken, tegen deze waarde.
Want die in's Werelds Oordeel-dag,
In hoop, met opgeflagen oogen,
Dien grooten Koning van ohtzag,
Tot zegening zal hooren mogen,
Als had hy zyn Perfoon gediend,
Om dat Hy door weldaadigheden,

Maar

Zo

zet

,

Den

vroomen

En Chriilus

maakten

tot zyn

vriend,

fpyfden in zyn leden,
O 5

Hoe
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soS

Hoe groot

is zyne vruchtbaarheid!
By zulken, die't in't vlees verlpilden,
En alles lieten in der
Tyd,
En op het laatfte niets behilden!
Die die bekend, met wys beraad,

Zie,

wat

hy doe,

en wat

hy laat.

Nehemia VIII:
oorts

zeide

ii.

hy tot hen, Gaat, eetet het

vette,

drinket het zoete , en
wor welken niets bereid
en

mze

zendet deelen den geenen,
en is, want deze dag is
Heere. heilig: zo en bedroeft u met, want dc

blydfckap des HEEREN is

uwe Jierkte.

Spreuken XIX: 17.

Die zich des
RE: en hy zal

ontfermd, leend den HEE¬
hem zyne weldaad vergelden.
armen

W'

MatJTH: X:
En

42.

deze kleine

drinken

geeft,

ff.Ileenlyk eencn beker kout [waters, ~] in den
eens
Difcipels, voorwaar zegge ik u, hy
zynen loon geenfins verliezen.

naame

zo me een

van

te

en

zal

En

GEMOEDS.

des

En

Kapittel XXV:

209

40.

Kening zal antwoorden en tot haar zegVoorwaar zegge ik u, wor zo veel gy [dit~\
een van deze myrte minjte breeders gedaan hebt, zo
hebt gy [dat] my gedaan.'
En de

gen,

Lukas XIV: 12, 13, 14.

by zeide 00k tot den geenen die hem genood
hadde, Wanneer gy een middagmaal of avondmaal
zult houden, zo en roept met wwe vrienden, noch
U'We broeders, noch nwe maagen, noch \uwe~] ryke
gebuuren: op dat 00k dezelve u niet te eeniger tyd
weder en nooden, en u vergeldinge en gefcbiede.
En

Maar wanneer gy een maaltyd zult houden, zo
nood arme, verminkte, kreupele, blinde.

heb-

En gy zult zalig zyn , om dat zy niet en
ben om u te vergelden: want bet zal u vergolden
worden in de opfiandinge der rechtvaardige.
Hebreen VI:

10.

Idrant God en is niet onrechtvaardig, dat hynw
werk zoude vergeeten, en den arbeid der liefde, die

beweezen hebt, als diedcnbeiligen gediend hebt, en [nochj dient.

gy aan zynen naame

Het

des

GEMOEDS.
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Vdg juift, een anders fpooren niet
Die gy, algaande, voor u ziet.

Wie't niet

Iuft,de moordkuil in te dringen,
Gelyk de troep der domme Schaapen doet,
Om d'Eerften,die in blindheid voor hem
gingeri,
Te volgen met een onbedacht gemoed;
Die hoede zich, en laat voor heene loopen,
Die loopen wil, van Satans hand gevat,
En na gevolgt van heele groote hoopen,
Maar wende hem, en kies het haazepad.
En of hem fchoon, de ftoutigheid verachten,
en

En hield zyn doen voor blooheid en onwys j
Zo dat men hem befchimpten en belachten,

Hy wind nochtans de loffelykfbe prys.
Dewyl hy ziet gekeelde en gevilde,
Zo fchrikt zyn hert voor diergelykebeurt,
Die zulke trof, die voor hem in het wilde,
Dien wegdesbloeds ook haddengoedgekeurd.
Hoeloopt, helaas! de wereldmetmalkander!
Wat helpenzy malkander droevig voort!
Als't domme Vee; den eenen volgt den ander,
Elk dringt om't feerfl, in Satans open Poort*
Waak
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Waak op, en vlied,vanzulkeen

menfcheflagter,
Hy wet zyn mes, het geld uw befte hais,*
Wie mede loopt; blyfc gy voorzichtig achter,
Want alle fehyn des werelds is maar vals.
Psalm XXXVII: 27.

W ykt af van het quaade,
woond in

en

doct het goede;

en

eeuwigheid.
Jezaias XLII: 18,19,20.

te

Hoard gy doove, en fchouwd aan gy hlinde, out
zien.
Wie is 'er blind dan myn knecht ! en doof gelyk

myn hoode
vohnaakte?

[dien] ik zende ? wie is blind gelyk de
en blind
gelyk de knecht des HEE REN"?
Gy ziet [wef] veele dingen maar gy en bewaard ze niet: of hy [ fchoon
] de ooren open doet,
,

zo en

hoard

hy doch niet.
Matth: VII: 13, 14..

Gaat in door de enge poorte: want wyd is de
poorte, en breed is de weg, die tot het verderfleid,
en veele
zynder die door dezelve ingaan.
Want de poorte is enge, en de weg is naauwe,
die tot het leven kid, en weinige zynder die den
zelven vinden.
Ro-

GEMOEDS.

des

213

Romeinen II: 3,4.

En denkt gy dit, 0 menfche, die oordeeld degeene
die zulke dingen doen, en dezehe doet, dat gy bet
oordeel Gods zult ontvlieden?

Of veracht gy den rykdom zyner goedertierenheid9
verdraagzaamheid, en langmoedigbeid, nietweetende dat de goedertierenbeid Gods
u tot beherm-

en

,

ge

leid.
iPetrus IV: 3, 4.'

Want bet is

genoeg dat wy den worgaandm
tyd des levens der Heidenen mile wlbragt bsbben,
en
gcwandelt bebben in ontachtigbeden, begeerlykheden
wynzuiperyen, brofferyen, drinkeryen, en
growwelyke afgoderyen.
Waar in zy haar weemd bouden , als gy met
mede en loopt tot dezehe uitgietinge der overdaawgbeid, en [u] lafteren.
ons

,

3

Joannes

vers 11.

Geliefde, en voJgP bet quoad niet na, maar bet
goed. Die goed doet is uit God: maar die quoad
doet, en he eft God niet gezien.

D

s
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Bladeren, zonder vruchten.

Niet een igeiyk, die tot my zegd, Heere ^ He ere, f/i
X#/ ingaan in V K omngryke der Hemeten: maar die daar
doet den wille myns Vaders , die in de Hemelen is.
Matth: VII: 21.
Ver-

GEMOEDS.

d e s

Vernoegd

uw ooren

Maar ziet

met

215

niet met praat,

oogen

hoe V 'er Jiaat.

,Al kan de Vogel praaten leeren,
En field zich in des

Men ziet nochtans

'Zeer

A1

wel, dat hy

voert men

En roemd

klappers

aan

ry,

zyne veeren,

geen

Menfch

en zy j

Chriflus in den monde,
ir 1

zyn hoogwaardigheid *
Men ziet wel aan den veer der zonde,
van

Dat daar geen

Chriflen onder leid.

A1

draagt de wildeboom 00k bladen,
Den fchoonen Appelaar gelyk,
Hy kan den honger niet verzaaden,
De Vruchten zyn der deugden blyh
A1 wat men dan voor aardig praaten,
Gelyk der Voog'len klapping hoord^

Dat meet

men met

die kleine

maate:

Het komt niet uit de

wysheid Voort*
Maar die in waarheid wys wil weezen,
En draagen dat hoogwaardig pand,

i

Die moet den Heere
Want dat is

hert'lyk vreezen,
wysheid en verfland.
P

Eeft

U
ill

tilfit"

I
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Een menfche ftem zouw't Oor bedriegen
Indien het
Maar klaare

,

Oog de mond niet zict,
blyk en kan niet liegen,

Het licht maakt duifternis tot niet.

Jezaias XXIX:

SSf

13,14.

de Heere

heeft gezcjd, Daarom dat dit
[tot my] nadert met zynen mmde, en zy my
met haare Hppen eeren, duck haar herte verve van
my doen: en haare vrceze [daar mede 23*3 my [vreezen\ menfchen gehodenzyn die haar geleerd zyn:
Daarom
2let, ik 2a I voorts wonder lyk handelen met dit volk
wonder lyk , en wonderbaarlyk:
want de wysheid zyner wyzen zal vergaan, en het
verjland zyner verjl audigen zal zich verbergen,
ant

volk

,

,

Ezechiel XXXIII: 30,31.

menfehenkind; de kinderen uwes volks,
fpreeken fteeds van u by de wanden, en in de den*
ren der huizen: en d'een fpreekt met den anderen,
een iegelyk met zynen hroeder, 2eggende; Kov.it dock
en hoord wat het woord zy, dat van den HEERE
En gy, 0

die

.

vGortkomt.
en

En 2y komen tot u, gelyk 't volk pleegt te komen ,
2itten voor uw aangezicht [tf/j] myn volk, en hoo-

ren uwe woorden, maar zy en doen zc niet: want zy
maaken liefkoozingen met haaren mond, [1maar] haar
herte wandeld haare gierigheid na.
Matt H:

des

GEMOEDS.

Matth: XV: 7,

8,

2x7

9.

Gy geveinsde , wel heeft Jezaias van u gepropheteert, zeggende,
Dit volk genaakt my met haaren monde, en eerd
my, met de lippcn,
haar berte bond hemverre
van

my.
Dock te

vergeefs eeren zy my le'erende leeringen,
jjlie] geboden van menjcben [zynl]
Lukas VI: 4^.

'

goede menfche brengt bet goede voort uit den
goeden J'chat zyns herten : en de quaade menfche
brengt bet quaade voort nit den quaaden fcbat zyns
herten. Want uit den overvloed des herten fpreekt zyDe

mond.

ven

En

Kapittel XIII: 24,25,26,27.

Stryd om in te gaan door de enge poorte: want
vcele (zegge ik id) zullen zoeken in te gaan, ende
cn

zullen niet konnen.

[NamelyIt] na dat de hcere desbuiszalopgeftaan
zyn, en de deure zal gefooten hebben : en gy zult
leginnen buiten teJtaan, en aan de deure te kloppen,
Zeggende , He ere, Heere, doet ons open, en by zal
antwoorden en tot u zeggen, Ik en kenne u niet
gy zyt:
Als dan zult gy

van tvaar

beginnen te zeggen, Wy hebben
tegenwoordigbeid gegeeten en gedronken , en
gy hebt in onze flraaten geleerd.
En by zal zeggen, Ik zegge u, ik en kenne u niet
van waar gy zyt: wyht van my af alle gy wcrkers
in

wwe

der

ongerecbtigheid.
P

2

D

E

des

IVat zich

Laat
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voov

2**9

oogenfchyn vertoond >

~

blyken wat cverhoolen woond.

l-)e vonken die uit Etna klimmen,
dampen glimmen,
Getuigen van 't verborgen vuur,
In die aloude Swavel-fchuur:
D'Elendens, die het leven driegen,

En in de duift're

En

over

al de wereld

Zyn kind'ren van

vliegen,
de groote Moer,

Als of de vonk uit

Dies mogt,
Wat dat 'er
In't

Etna voer.

bedachtzaamheid wel zorgen ,

fchuild, voor't oog verborgen,
diepe hoi der eeuwigheid,

geeft in deze Tyd!
moed zo laaten blyken,
Ora flout in Etnaas mond te kyken'?
Want brak'er maar een brokjen af,
Zo voer hy in een vuurig graf.
Wie durft zich dan gevaar'Iyk ftehen,
Op't kantjen van de keel der hellen,
Dat vonken

Wie

zouw

zyn

korte poos,
altoos 1

Daar't leed niet duurd, een
INlaar zonder einde en
P 3,

Noch-

D
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Nochtans,

E

zo

B Y K

R F

ziet m'er machtig veele

Ontrent dien inval
o

O

vrolyk fpeele.

Menfch! gy die de vonken ziet

Denkt

aan

J

haar

%

oorfprong, ende vlied.

eza ias

XXXIV: 8,

9, 10.

ant bet zal zyn de
dag der wraake dcs HEEREN , een jaar der vergeldingcn om Sions tzvijizaake.
En haare beeken zullen in pik verkeert warden ,
en haar JJof in zwcvel:
ja haare aarde zal tot
brandende pik warden.
Bet en zal dcs nachts , nuch des daags niet nit-

geblujl warden

,
tot in der eeuwigheid zal haaren
rook opgaan: van geflachte tatgeflachte zal bet woeft

zyn, tot
viant

in eeuwigheid der eeuwigheden

daar door gaan.

en

zal nie-

Hebreen VI: 4,5,6,7,8.

Want bet is onmogelyk , de geene die eens verlicbt geweejl zyn , en de hemelfe gaave
gefmaakt
hebben , en des Beiligen Geejles
deelacbtig geworden zyn,
En gefmaakt hebben hot goede woord Gods, en de

krachten der toekoniende
En

te

eeuwe,

afvallig worden, [die,

zegge ik, ] wederom
vernieuwen tot b eke cringe: als weike haar zehen
den

GEMOEDS.

des

den Zoone Gods wederom

kruifigen

en

221

opentlyk te

fchande maaken.
Want de aarde die den re gen menigmaal op haar
koinende indrinkt , en bequaam kruul voortbrengt
voor de
geene door welke zy ook gebouwd word, die

ontfangt

God.

zegen van

Maar die doornen

diftelen draagt, dieisverworpelyk , en naby de vervloekinge, welker einde
is tot verbrandinge.
En

en

Kapittel X: 26,

27.

Want zo wy willens zondigen, na dat wy de
kenniJJ'e der waarheid ontfangen hebben , zo en blyft
daar geen Jlacht-ojfcr meer over voor de zonden:
Maar ecu fchrikkelyke verwacbtinge des oordecls,
en bitte des yuurs dat de
tegenjiaanders zal verJlinden.
2

Petrus II: 9, 10.

Zo weet de Heere de Godzalige uit de verzoekinge
verlojjen, en de onrecbtvaardige te bewaaren tot
den dag des oordeels
om gejiraft te warden.
Maar allermeejl de geene die na bet vlees in onre'uie begeerlykbeid wandelen , en de
heerfcbappye
verachten: die Jiout zyn, haar zelven behaagen,
en die de
beerlykbeden met en febroomen te laflete

,

ren.

P 4

D

E
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D

e

'£

BERG HEEKLA,

Verfchil, is dicht by

een.

XL

En zy zullen heenen uitgaan, en zy zttllen de doode
licbaamen der lieden zicn, die tegen my overtreeden heb~
ben j want haaren worm en zal niet
ft erven, enbaar
vuur en zal niet
uitgeblujl worden, en zy zullen alien

vleefe

een

afgryzinge

weezen*

Jezaias LXVI:

24.

Twee

.
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Tv•ee

dingen van groot onderfcheid,
Zyn dikmaals, van fnalkaar niet wyd,

/\l

is het Ysland

van

Natuur,

In't midden van de koude baaren,
Noch heefc het een verhoolen vuur,

Gelyk bevinding heeft ervaaren:
A1 lykt het wereldlyk geflel,
Met al zyn weelden en vermaaken,
Zo wyd en verre van de Hel,
Als kout

van

Zo leerd

heet, die groote zaakeri

ons

doch

;

d'Ervarentheid,
weelden;

Dat onder 't dekfel aller

't Verhoolen

der Hellen

leit,
fpeelden;
Wanneer het wereldlyke Hert,
Nu, voor het hoi des doods gekomen
vuur

Dat dikmaal door de reete

,

©nverdraagelyke fmert,
Van zyne vonken heeft vernoomen.
Zo dat het klaar en helder blykc,
Pat menig ding niet is van binnen,
Zo als hdt wel van buiten lykt,
Voor ftompe en on-ervaare zinnen,
Een

P 5

Al;
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A1

Een

fchynt het leven der Natuur,
Lufthof, zonder leed en plaagen,

Van binnen fleekt het helfe vtfur,
Dat uit zyn holen op zal

daagen.

Job XXI: 13.

\n

het gpede verjlyten
zy haare dagen;
oogenblik daakn zy in h graf.

J

EZ A I As

en

in eencn

XIII: 19.

Alzo zal

Babel, de fieraad der Koningrykcn,
hecrlykheid, de bovaardigheid der Chaldeen zyn,
gelyk als God Sodom en Gomorra omgekeert heeft.
de

Lukas XVI: 23,24,25,26.

En de

ryke Jlierf 00k , en wierd begraaven. En
by in de belle zyne oogen ophief, zyn de in de
pyne, zag by Abraham van verve en Lazarus
in zynen fchoot.
En by riep en zeide, Fader Abraham
ontfermt
u
myner, en zend Lazarus
dat by het uitcrjle
zyns vingers in bet water doope, en verkoele myn
tongc: want ik lyde fmerten in deze vlarnme.
als

,

,

Maar Abraham zeide, Kind
uw

gedenkt dat gy
goed ontfangen hebt in uui leven, en Lazarus
,

dcsge-

des

GEMOEDS.

desgelyks bet quaade:
lyd fmerten.

en nu

225

word by vertrooji, en

gy

En boven dit

groote kloove

alles, tuffen

gevejtigt,

widen overgaaa ,
Qok die [dacir zyn ,] van
tot u

En

ons en u- lie den

is

een

dat de geene die van bier
en zouden konnen, noch
daar tot ons overkomen.
zo

niet

Kapirtel XVII: 2.6,27, a832C)3 30.

En gelyk bet gefchied is in
alzo zal bet 00k zyn in de

de dagen van No'e\
dagen des Zoons des

menfchen.
Zy aten , zy dronken, zy namen ten huuwelyke,
zy wierden ten huuwelyke gegeevcn, tot den dag op
welken Noe in de Arkeging, en de Zondvloed quam,
en vcrderf ze alle.
Desgelyks 00k, gelyk '£ gefchiedde in de dagen Lots,
zy aten, zy drunken, zy kochten, zy verkocbten,
2;)' planteden, 27 bouwden:
Maar op welken dag Lot van Sodom a uitging,
regende bet vuur en Julpber van den Hemel,
verderf ze alle.
Even alzo zal bet zyn in den dag, op welken de
Zoom des menjchen geopenbaart zal werdcn.

GEMOEDS.

des

Daar
Daar
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d^alderfcherpfte pyl op mikt,
diend het fterkfte Schild

![~3eeft d'Oudheid wapen-tuig doen fmeeden,
Waar

mee

Waar is

Maar zag

zy
nil

ftad en land beftreeden,
dezen arbeids loon ?

men't Heil, dat

Die Helden waaren, voof
Men zag

Wyl

zy

zy

behielen,

haar Zielen,

haar ftaat uitneemend fchoon,

de duifternis verwonnen,

Zo wierden zy tot klaare zonnen;
Dat is een and're heerlykheid,
Als't hoofd

te

kroonen

met

fieraaden,

glinfterend goud en lauw're bladen*
zo een korte, en fnoode tyd.
't Geklonke Schild van vaft geloove ,
Ging d'Yz're fchilden ver te bove,
En dekten meer, als't vleefelyk hert J
Zo dat de pyl wierd afgedreeven,
Die toevloog op het Eenwig leven,
En uit de Hel gefchooten werd.
Zo was het voorts, met d'and're ftikken,
Om's Vyands floutheid af te fchrikken:
Van

Voor

Den

De

228

Den Arm
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vlees, vervvind maar vlees;
Geeft, gewapent men Gods krachceri,
Verwon de Geelbelyke machten,
En redden zich, uit alle vrees;
Van God met Eeren,
opgenoomen
van

Maar

,

In't

glorieuze Ryk der

TIMoTH: VI: n, 12.

i

IVX

vroomen,

gy, 0 menfcbe Gods, vlied deze dingen:
jddgd na gerecbtigheid, GodzaTigheid, geloove,
liefde, lydzaambeid, zachtmoedigheid.
aar

en

•SYryi den gocden Jlryd des geloofs, grypf wa
fof bet welkc gy oak geroepen zyt,
de gcede belydeniJJ'e bekeden bebt voor veele
ge-

eeuwige /even
£72

,

twgen.
2

Timoth: II: 4, 5, 6, 7.

Niemant die in den kryg diend word ingewtikhit in de handelingen des leeftocbts, op dat by dien
mooge behaagen die [hem] tot den kryg aangenomen
he eft.
En indien 00k iemant jlryd, die en word niet

gekroond,

zo by niet wettelyk cn heeft
De landman als by arbeid, moet

vruchtei\genieten.

gejlreeden.
alzo eerfh de

Merkt

GEMOEDS.

des
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Merkt bet geene

ik zegge: doch de Heeregeeveu
verjtand in alle dingen.
En

Ik hebbe den

Kapittel IV:

7,

8.

goedenJtryd geftreeden, ikhebbe den

loop ge-eindigt, ik hebbe bet geloove bebouden.
Voorts, is my weg gelegt de kroone der rechtvaardigbeid, welke my de Heere, de recbtvaardige Recbter, in dien dag geeven zal: en niet alleen my, maar
00k alien die zyne verfcbyninge
1

Gelooft
Chriftus

,

zy

die

liefgebad hebben.

Petrus I: 3,4, 5.

de God en Vader
na zyne

onzes

Heeren Jezus

groote barmhertigheid ons

beeft wedergebooren, tot een leevende hoope , door
de opftandinge van Jezus Chriftus uit den dooden.

Tot

een

voor

Uj

onverderfelyke , en onbevleklyke, en on*
verwelklyke erffenijje , die in de Hetnelen bewaart
is

Die gy

in de kracht Gods bewaart word door bet
geloove, tot de zaligbeid die bereid is om geopenbaard te warden in den laatften tyd.

De
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Grout

van

B

E L.

waarde*

*

Alle de Schrift is van Godingegeeven, en is HUttigtot
leeringe, tot wederlegginge, tot verbeteringe, tot onderivyzinge die in de rechtvaardigheid is: Op dat de menfche Gods volmaakt zy, tot alle go ed werk volmaaktelyk
toegerufl. 2 Timoth: III: 16} 17.
Dit

j
j

des

GEMOEDS.

Dit Kleine houd

Ken Ruimte

en een

231

bejloote,
Groote.

Die dit

Juweel in handen heeft^
menfchelyke zinnen
Zie dat hy na zyn voorfchrift leeft,
Om't aangebooden Heil te winnen.
Of anders is hy als een knecht,
Die't willen van zyn meefler hoorden
En zyn gebod niet uit en recht,
Maar geeft voor daaden , goede woordem
En die alzo zyn Heer mishaagd,
Een licht der

,

5

Word niet alleen den loon
Maar 00k

Als

een

ten

huizen

onwaarden,

onthouwend

uitgejaagd

,

en ontrouwen.

Wie dan de

Bybel hoord en leeft,
na zyn bevelen,
Heeft groote reden dat hy vreeft j
Om in belooning mis te deelen;
Wanneer hy zo hem zeifs befchouwd^
Wat hy van Dienaars, zonder dienen^
En woorden zonder werken, houd,

En niet

en

doet

Schoon dat zy zeggen,

Q

dat zy't mienem

Groti£
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Qroot is het Voorrecht
Om op getrouwheid
Doen is de Dank

Niet doen, zal

van

de Schrifc,

loon t'ontfangen.
zulk

voor

ftraf

voor

een

Gifc,

loon, erlangen.

Lukas XI: 28,

by zeide, J a zalig zyn de geene, die het
Woord Gods boor en

,

ende dat zelve bewaaren.

Romeinen II: 13.

Want de hoorders der Wet en zyn niet rechtvaardig voor God , maar de doendcrs der Wet zullen
gerechtvaardigt warden.

Jakobvs I:
En zyt daaders
ders , u zelven met
Want
niet een

zo

22,23,24,25^

des woords, en niet alleen hoor¬
valje overlegginge bedriegende.

iemant

een

daader, die is

hoarder is des

woords,

en

gelyk, welke zyn
aangebooren aangezicht bemerkt in ecnen fpiegel.
Want

gegaan

,

een man

by heeft hem zelven bemerkt, en is weg
heeft terfiond vergeeten hoedaanig by

en

was,

Maar

i> e s
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Maar die inzict in de volmaakte Wet, die der

vryheyd is, en daar by blyft, deze geen vergeetelyk hoarder geworden zynde, maar een daader des
we'rks, deze, [ zegge ik, ] zal gelukzdlig zyn in
dit zyn doen.
2

Petrus I: 19, 20, 21.

En wy hebhen het propheetife woord, dat zeer
va[t is: en gy doet wel, dat gy daar op acht hebt,
als op een licht
fchynende in een duiftereplaatfe, tot
dat de dag aanlichte, en de
morgenjterre opga in
uwe herten.
Dit eerfi weetende, dat geen

prophetie der Scbrift
eigener uitlegginge.
Want de prophetie en is voortyds met
voortgebragt door den wide eens menfcben, maar de heilige menjchen Gods van den heiligen Geejt gedreeven
zynde, b ebb en ze gefprooken.
en

is

van

D*

*34
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Het een,

helpt het ander.

Doi

Gc
Eh ik zegge u-lieden, Biddet, en u zal gegeeven <worden: zoeket, en gy zult vinden: kloppet, en u zal open

j

gedaan worden. JVant een iegelyk die bid foe ontfangt: en
die zoekty die <vind: en die klopt,
vjorden. Lukas XI: 9, 10.

dien zal ope ngedaan

\
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Gewigtig neder nygen,
Laat hcht van boven krygen.

IVjien ziet de Man,

met eene

hand,

Een groot gevaarte overhaalen!
Kracht word geholpen van verftand,
Dat zich niet

licht'lyk laat bepaalen:

Hoe flaat m'er dan zo voor en

kykt,

wigtig ftuk, van't heil der Zielen,

Voor't
Waar

over

't leven niet bereikt

Daar alle wyzen 't meed van hielen?
Doch was het werk, maar zo gefteld,
tot zyn Zaligheid te nygen,
Die Eene hand van klein geweld

Om

Zouw groote

hulp

van

,

boven krygen.

'tOndoen'lyk doen, dat wierd gedaan,
Door middel van het wys'lyk ftellen,
Waar door het wigtig overflaan,
Geweldig tot de hand zouw hellen.
Het Stuk, van Eeuw'ge Zaligheid ,
Moeft
Dan

tot

het herte overweegen,

was

alree bereid,
noodzaak werd verkreegen;

de weg

Waar door de

Q.

3

Die
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Die groote noodzaak van de Geefh!
Dies moet, de hand , verftand

gebruiken,
Zo, als in 't minft, ook in het meeft,
Op dat wy niet na dwaasheid ruiken.
Wanneer men haald aan zwaar
gewigt,
Dat zelver tot ons is
genegen,
Zo daald het, en zo komt het
licht.
En 'twel be-oogde werd
,

Zo is't

Na

verkreegen.

gefteld,

met

d'alderkoilelykfle
J

EREMIAS

God

na

my

bidden;

en

ik zal

Menfch,

wens.

XXIX: 12, 13.

Dan zult gy my aanroepen,
tot

en

na u

enheenen gaan,
boor en.

en

En gy zult my zoeken, en vinden: wanneer
gy
my zult vraagcn met uw gantje bene.
MATTH: XXI: 21,22.

Doch

Jezus antwoordende zeide tot haar, Voorik u, Indien gy geloove haddct, en niet
en
twyfeldet, gy zoud niet alleenlyk doen het gcene
den vytreboom \Js gejchied,~] maar indien
gy ook tot
dezen berg zeidet, IVord opgebeeuen en in de zee
geworpcn, het zoude gefchiedcn.
waar

zegge

En

~

En al
vende

,

des

GEMOEDS.

wat

zult begeeren in 't gebed, geloo-

gy

zult gy ontfangen.
Joannes XV:

4, 5.

Ely vet in my, en ik in u. Gelykerwys de ranks
geen vrucht en kan draagen van haar zelven, zo
zy niet in den wynjlok en blyft: alzo 00k gy niet ,
zo gy in my niet en blyvet.
Ik hen de ivy nft ok , [en] gy de ranken: die in
my blyft, en ik in hem, die draagt veel vrucht:
want zonder my en kond
gy niets duen.
Jakobus I:
En indien iemant

5,

6,

wysheid ontbreekt, dat
God begeere, die een igelyk mildelyk geeft,
en niet en
verwyt: en zy zal hem gegeeven worden.
Maar dat hy ze begeere in geloove, niet twyfelende: want die twyfelt is eenbaare dcrzeegelyk, die
van de windgedreeven
en op en neer geworpen word.
hy

van u

ze van

,

1

Joannes III:

21, 22.

Geliefde, indien onz herte oris niet en veroordeelt,
hebben wy vrymoedighcid tot God:
En zo wat wy bidden, ontfangen wy van hem:
dcwyle wy zyne geboden bewaaren, en doen'tgeene
behaagelyk is voor hem.

zo

0.4

D

Pi

I

De
D
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slang.

Schuw voor't

Maar ivacht

O

van

bedrog.

de valfe Profeet en, deivelke in

Jchaapskleederen tot u komen, maar van binnen zyn ze
grypende wolven. Aan haare vrnchten zult gyzekenven.
Leejl men ook een druive van doomen, ofvygen
van dijlelen? Matth: VII: 15,16.
Daar

GEMOEDS.

des

Daar JVater was,
Daar quam

A,1s ik

u

zie

voor

wel

wel JVater

eer,

weer.

myne oogen,

Dan denk

ik, hoe die oude Slang,
Myn moeder Heva heeft bedroogen,
En maakten't al haar kind'ren bang.
Die Slang, die uit het hoi der Hellen,
Met uw lichaam'lykheid bekleed ,
Haar Swart, zo wit will voor te ftellen
Dat ik noch

van

de nafmaak eet.*

Maar, daar benevens denk ik weder,
Aan't groote Heil van God beloofc,
Hoe die gewenfte Slang-vertreeder,
De

voet zouw zetten

Dat miften

op zyn

hoofd.

niet, ter rechter tyden:

Nu komt het met ons

daar

op aan,

zyden,

Dat wy niet wederom ter
Van achter zynen voorgang

gaan.

Dat wy, na zulk een grooten leere,
Ons wachten voor't bedekt fenyn,

Dat als

Zich

een
voor

Gier met Duive-veere,
doet onder fchoone fchyn.

Qs-

D-bBYKORF
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Weg wereld
In al

met uw

fchoon behaage

aangenaam geftel,
Daar fchuild des Duivels acnterlaage
Om

,

uw

ons te

,

trekken in de Hel.

De

Wysheid heeft de hoogfte waarde,
onaanzien'lykheid bekleed,
Gelyk Hy zelfs was op der Aarde,
Toen Hy den Iiemei open deed.
Met

Jeremias XXXIII: 16,

17.

1

n die
dagen zal Juda verlojl worden, en Jeru¬
salem zeker avoonen : en deze is die haar roepen

zal, de HEERE ONZE GERE CHTIGHEID.
Want zo zeid de HEERE :
niet ivorden afgefneeden, een man
des buizes Ifraels zitte.

David

die

op

en

zal

den troon

Matth: XXIII: 33.

gy

Gy Jlangen , gy 'adderen gebroedfels
de helfe verdosmenijjc ontvlieden.
En

En

toe,

Kapictel XXIV:

,

hoe zoud

4, 5.

Jezits ant-mordende zeide
dat u niemant en verkide.

tot haar,

Ziet

Want

des
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Want veele zullen komen onder mynen Naame,
zeggende, Ik ben de Chrijtus, en zy zullen veele
verleiden.
Romeinen XII:

2.

Ende en word dozer wcreld niet gelykformig,
word veranderd door de vernieuwinge uwcs,

maar

gemoeds,
de

en

,

op dat gy moogt beproeven welkc de goewelbehaagende, en volmaakte wille Gods

zy.
1

Joannes II: 15,16,17.

En hebt de wereld niet' lief,
wereld is: zo iemant de wereld
des Faders en is niet in hem.

noch V
m de
lief heeft, de liefde

Want al dat in de wereld is, [namelyE] de begeer/ykheid des vkes , en de begeerlykheid der 00gen
en de grootsheid des levens, en is niet uit den
Fader, maar is uit de wereld.
,

En de wereld gaat voorby , en haare begeerlyk¬
heid : maar die den wille Gods doet , blyjt in der

eeuwigheid.

d

e
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>

Maar beter als Gevaar.

'tCjfemoed, dat op zyn oorfprong ziet,
Met

hert'lyk uitzien, en verlangen
Bewoond deze Aarde als een Hermiet,

Met

flerflyk vlees

bloed omvangen;
Dat houte, leeme en ftrooije Kluis:
Doch onderwy], bouwd zyn geloove,
Een, Eeuwig, vaft, beftendig Huis,
In't vrnchtbaar

en

land, der fchoone hove|

Waar heene

Hy,

Behoord

helder klaar

hier verhuifl,
Daar't vredig, en verheugde leven,
Nietzo, als hier, alleenig kluift,
Maar met Gezelfchap is omgeven;
Het geen zyn wel zyn meer volmaakt^
En d'Eeuwige blydfchap zal verhoogen *
Elk zie maar dat hy daar toe raakt,
En vryf het ftof uit zyne oogen:
Want tot dat alderpuurfte licht,
Dat in dat Zalig land zal fchyne,
De

quaade

een

oogen,

van

was't

gezicht;

een pyne.

Gelnk-
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Gelukldg is dan't wyze Hert,
Ontweeken uit des werelds ftroomen ,
Dat zo niet mee
gelleept cn werd,
Aan't Bind, daar't lcelyk uit zal kornen.
JEZ

A I AS

L11: ii, 12.

V

ertrekt, vert relit, gaat uit van daar, en raakt
het or.reine niet aan:
gaat uit bet midden van

reinigt u
draagt.

,

gy

die de

haar,

vat en

des H EE REN

Want gy-lieden en zult niet met
haafle uitgaan,
noch met der vlucht heenen
gaan: ■want de H E ERE zal voor u lieder aangezichte heenen
trekkeny
en de God Jfraels zal uw achtertocbt
voeezen.

Jeremias LI:

6.

Vliedet uit het midden

van
Babel, en reddet,
iegelyk zyne ziele, en wordet niet uitgeroeit in
haare ongerecbtigbeid :
want dit is de tyd der
voraake des tiEEREN, die haar de
verdienjle
betaald.
een

2Korinthen VI: 17, 18.
Daarom gaat uit het midden

fcheidet

u

af

,

zegt de Heere

van
,

haar

ende

en

,

en

raakt
niet

DEs

niet

aan
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ik zalu-lieden

aan-

net men.

En ik zal
tot zoonen en

machtige-

tot een Vader
zyn, en gy zult my
dochteren zyn , zegt de lleere de Alu

Hebree

N

XI: 9, 10.

Door bet geloove is by een inwoonder
geweejl in
bet land der belofte, ah in een vreemt
[land, ] en
beeft in Tabernakelen gewoond met Izaak en
Jakob,
die mede-erfgenaamen ivaaren der zelver

belofte.
by verwacbtede de St ad die fondamenten
heeft, welker konftenaar en bouwmeejter God is.
Want

Openbarxnge XVIII: 4.
En ik boorde

zeggende,

andere ftemme nit den
Hemels
Gaat uit van haar myn volk, op dat gy
een

haare zonden geen gemeenj'cbap en
hebt, en op
dat gy van haare plaagen niet en
ontfangt.
aan

Het

des

GEMOEDS.

Al is den ofgang
Men doel het

Die

H?

hoog en Jieil,
Eewwig Heil.

om een

d'Alpes heen moet weezen,
fchroomen en met vreezen,
Langs eenen fteilen, fmallen baan:
Nochtans, zo werd het ondernomen,
Om in een ander land te komen;
Waar blyft des menfchen moed voor ftaan ?
Behalven voor den weg der Deugden,
Gelegen tot de Eeuw'ge vreugden,
Waar toe, God zelfs zyn vafte hand,
Aan haare wandelaars wil leenen,
En Jeiden haar door't prykel heenen,
In't aller aangenaamfte land:
Daar flaander veele voor te kyken,
En fchikken zich om af tewyken,
over

Dac gaat met

En zelden heeft 'er iemant

moed,

die reize gang te maaken,
En over dezen berg te raaken,
Om

tot

Uit zucht na't

alderhoogfte Goed.
Zy dreigen al haar leevens dage,
En blvven liever in het laage,
R

By

D
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By't aangenaame welgeval,
Op Breede en plaizante wegen
Langs luft van vlees en bloed gelegen,
Door't diep gezonken werelds dal.
Maar als zy komen aan het Ende,
Dan komen zy in groote elende,
Voor d'alderhoogfte berg des Doods,
Waar dat zy eeuwig zullen blyven,
Na zo lang voor de flroom te dryven,
Dat is de Hand des hoogften noods.
't Is beter dit

voor

En't vlees op

af

te

denken,

dezen togt te krenken.

psalm xxiv: 3,4,5.

En

ie zal klimmen op
zal fiaan in de

me

Die rein

die
niet

en

den berg des HEEREN?

plaatfe

zyner

Heiligheid ?

handen, en zuiver van herten is,
23me ziele niet op en heft tot idelheid, en die
van

bedrieglyk en zweert.
Die zal den zegen ontfangen van den HE ERE,
de gerechtigheid van den God zyns hells.
jezaias xxxiii: i55 i(5}
Die in

gerechtigheden wandeld,

17.

en

die billykheden

des

GEMOEDS.
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den

fpreekt: die't gewin der onderdrukkingen verwerpt, die zyne handen uitfchuddet, dat ze geen
gefcbenken en behouden, die zyne oor eft opt, dat by
geen bloedfcbulde-i en hoove, en zyne oogen toefluit
dat by bet quaade niet aan en zie:
Die zal in ds
boogten woonen,

fteenrotfen zullen

5

de fterkten der

zyn hoog vertrek zyn: zyn brood
word hem gegeeven,
zyne wateren zyn gewis.
U-we oogen zullen den Koning zien in
zynefchoonheld: zy zullen een verve gelegen land zien.

4

E s d r e V11: 6,7,8,9.
••

Een
en

zo

ft ad is gebouwd,

en gelegen in een vlak

is vol van
allerly goederen.
Den ingang is enge, en op een
dat V ter rechter

veld:

fteiltegelegen, alzyden vuiir is, en t erfinker

zyden een diep water.
Tujfen die nu is alleen eenen fmallen pad geleid,
fiamelyk tujfen bet vuur en bet water, alzo dat
op den pad niet meer dan een menfche tcjjens gaan
en

ban.
Indien

wierde,

nu

en

deze St ad iemant

tot een erve
gegeeven

by nooit bet voorgcftelde gevaar
bos zal by zyne erve verkrygen ?

de doorgaan,

en zou-

&

Hit

\

bykorf

De
H

e t

ANKER.

Tot

behouding.

Want wy zyn in hoope zaliggewordcn. De hoope nu
die zezien word en isgeen hoope, want betgeene lemant
ziet waarom zal hy het ook hoopen ? Maar indieti wy hoopen het geenewy niet en pen,
verwachten wy bet
met

lydzaamheid. Romeincn VIII: 24, 25.

fljaaj±
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Maak

vafte knoop,
Houvafi van de hoop.

u een

Aan V

M
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De Hoop, is Lydens trooft.
Hoop, is't Anker onzer Ziele,
Terwyl wy gaan, na't zalig Ooft;
Op dat men't levens Schip behiele.
Den Yz'ren Arm, in een verbond,
en

zegt;

De

vaft geklonken,
Hegt zich in een verborgen grond,
Op goed vertrouwen neer gezonken:
Terwyl het luftig ftormd en waaid,
By't hob'len van de wilde baaren,
Of na de laagerwal toe draaid,

Door't

En

vuur

gegaan en

diergelyke Zee-gevaaren.

0

Zee! van't leven dezer

Niet

Tyd,

t'overzien, met aardfe oogen,

Tot

aan

het land der

Zaligheid,

zyn met Hoopen afgetoogen,*
Het zy dan voor of tegen wind,

Wy

verfaagen,
God begint,

Wy moeten voort, en niet
Die zyne

Reis met

Zal zich de moeiten niet

beldaagen,

R 3

Wan-

De

252
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Wanneer
En

na

Aan

hy na vermoeidheid ruft,
hoopen, zal bevinden,
d'allerrykfte Hemel-kuft,

het

Het land

van

aile Gods beminden.

Romeinen V: 1,2,3,4,5.

y dan gerechtvaafdigt zynde nit den geloove,
hebben vrede by God door onzen Heere Jczus
Chrijius-.
Door welken wy ook de toeleidinge hebben door het

geloove tot deze genadey in welke wy jlaan, en roemen in de hoope der
heerlykheid Gods.
En niet alleenlyk f dit, ] maar wy roemen ook in
de verdfnkkingen : weetende dat de
verdrukkinge
lydzaamheid werkt:
En de lydzaamheid bevindinge
en de bevindinge hoope:
En de hoope en bcfchaamd niet, om dat de liefde
Gods in onze herten aitgejiort is door den Heiligen
Geejl die ons is gegeeven.
,

j

En

Verblyd
drukkinge.

De God

u

Kapittel XII:

12.

in de hoope. Zyt geduldig in de
Vulhard in den gebede.

nu

En

Kapitrel XV:

der

biopa vcrvulle

ver¬

13.

it

Hedcn

met all'e

blyd•
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blydfchap en vrede in het gelooven, op dat gy overvloedig moogt zyn in de hoope, door de kracht def
Heiligen Geejts.
Ephezen I: 18.

[Namelyli] verlichtede

oogen uwes

dat gy moogt weeten welke zy de
roepinge, en welke de rykdom zy
van
zyne erfenijje.
He

Laat

ons

b re en

verfiands, op

hoope van zyne
der heerlykheid

X. 23.

belydenijje der hoope
(want die het belooft heeft is ge-

de onwankelbaare

[yaft] houden

:

trouw.j
1

Pe

t rus

I: 3.

Gelooft zy de God en Fader onzes Heeren Jezus
Chriftus die na' zyne groote bannhertigheid ons
heeft wedergebooren
tot een leevende hoope, door
de opjtandinge van Jezus Chriftus uit den dooden.
,

,

En Vers 13.

opfchortende de lendenen uwes verftands,
\_cn~] nuchteren zynde, hoopt volkomelyk op de genade die u toegebragt word in de openbaaringe van
Jezus Chriftus.
R 4
D e
Daarom

De

D

BYKORF
e

Z

Geduld, is

A
een

A

G.

edel kruid.

Met alle biddinge enfmeckinge, biddendetot allcrtyd
in den Geejt, en tot bet zelve ivaakende met alle ge-

duurigbeid en fmeekinge

voor

alle de Heilige.

Ephezen

des

GEMOEDS.
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aan>

gedaan.

Tand, die onophoud'lyk byt,

e

Verdeeld de balken met'er

tyd,

Om tot den bouw haar eis te geeven :
Den iver

van

den

gantfen dag,

En alle

dagen die men zag,
Befnyd het plompe en lompe leven.
Hy wind , die zich aan d'arbeid hild,
De ftaage Jaager vangt het wild.
Een doen van klein geweld, in 'c lyken,
Dat onophoud'lyk knaagd , en knaagd,
Is als de Zaag, die ftadig zaagd,
En gaat met d'overwinning ftryken.
Doch die het flil beginfel zag,
Dat niet

Mogt in

begint, met floot of flag,

overweeging , fchroomen;
onaanzien'lyk werk,
zwaare fluk, zo groot en iferk,

zyn
Hoe zulk
Door't

Doch wel

ten

Doch dat

Het

een

einden uit

gebeurd

,

zouw

.

komen!

gelyk men ziet:

werk, dat van de deugd
R 5

gefchied,
Maakt
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Maakt

weinig ommeflag op aarden,
hy dat groote werk begint,
Waar mee men't Ryk der Iieem'len
wind,
Als

Wei duizend werelden in waarden.
Men hakt 'er, noch men hout 'er
niet,
Noch maakt den
ommeflag niet bried
Men hoord geen dond'ren , noch geen
kraaken,
>

Als daar men't

Steedje winnen zal,
( Een flofje tegen't groote A1)

Om zich daar meefter
Lukas XVIII:

van te

maaken.

1,2,3,4,5,657,8.

Jul?* hy zeide 00k een gelykeniffe tot haar,
[ jlrekkendel dat

men

altyd bidden

daar toe

moet, en niet

vertraagen.

Zeggende, Daar

Jiad, die God niet

was een zeker Rechter in

en

ureesde,

en geen

ontzag:
En daar

menfche

een

en

zeker e weduwe in dezelve
ft ad,
zy quam tot hem, zeggende, Doct my recht te¬
gen myne wederpartye.
was een

en

En

hy en wilde voor eenen [langen] tyd niet:
daar na zeide hy by hemzelven
,
Hoewel ik
God niet en vrecze, en geen menfche en
ontzie,
Nochtans om dat deze weduwe
my moejelyk valt,
zo zal ik haar recht doen,
op dat
maar

en

home,

en my

het hovfd brceke.

zy niet

eindelyk
En

gemoeds.

des
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zeide, Hoord wat de onrechtvaardige Rcchter zegt.
En de Heere

En zal God dan goen recbt doen zynen uityerkodie dag en nachi tut hem roepen , hoewel by

renen,

langmoedig is

over

haar ?

Ik zegge u, dat by haar baaftelyk recbt doen
zal: Docb de Zoone des menfehen, als by komt,
zal by 00k geloove vinden op der aarden ?

,

kol

o ss e n z e n

iv:

2.

Ibudfterk aan in bet gebed, en waabtin 'tzeldankzegginge.

ve met

ithessalonisenzen

Biddet zonder
1

Niemant

v:i7.

ophonden.

timoth: iv: 12,13.

verachte wwejongheid:

maarzytcen
geloovige, in den nxoorde, in zvandel f
pi liefde, in den geeft, in geloove, inrcinigheid.
Houd aan in bet leezen
in bet vefniaanen, in
bet leeren, tot dat ik borne.
en

voorbceld der

,

d

£

De

De

B

Y

K

O

R

F

ZETHAAK.
Met

hulp

van

dat.

geen ding bezorgd: maar laat uv:e beget rin alles, door bidden en fmecken, met dankzegginge
bekend worden by God. En de vrede Gods, die alle ver-

Weeft in

ten

ftand te boven gaat, zal uwe her ten en ime zinnen bewaarenin

Cbrijtus Jezus. Philippenz.en IV: 6,7.
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wys op zet>

arbeid niet belet.

CjT y die bezwaard zyt en belaaden,
Met

En

zwaarigheid, die

zo u

zelf niet

Hoe gy
Gaat

na

weet te

dezelve bell

de houtwal

belet,
raaden,

u

verzet:

zinnen,
doet,
lallen t'overwinneri,
met uw

En ziet hoe dat de werkman

Om

zwaare

Meer door
Met

praktyk, als kracht en moed.
leege handen kan't niet lukken,

Schoon dat

men aan

de arbeid vil,

Om zulke groote en zwaare ftukken,
Te voeren, daar men't hebben wil.
Neemt gy de Hoop' op
En zet hem onder alle

God in handen,
laft,

Op dat gy die alio vermanden,
Gelyk 't een Man van wysheid
Dat zal

u tot een

maatelyk geweld,
wanhoop zal geneezen,

Die door

U

van

de

En met

pall.

Zethaak weezen,

een

een

groote

hulp verzeld.

6

Hoop'
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o

Hoop'

op

U

zyn

God!

een

ieder tafte

hulp en byftand aan,
Op dat hy onder alle Jafte,
Met zyne arbeid mag beftaan.
tot

Psalm LV: 23.

W erpt
u

uwe zorge op den HEERE, en hy zal
onderhouden : hy zal in eeuwigheid niet toelaa-

ten

dat de rechtVaardige wankelc.

y

En Psalm

CXVIIi: 7, 8,

9.

De HEERE is- by my onder de gcetie die
my
hclpen: daarorn zal ik [ mynen luft ] zien aan de
geene die my baaten.
't Is beter tot den IIEE RE toevlucht
men

,

te nee-

dan op den menfcbe te vertrouwen.

't Is betcr tot den IIEE. RE toevlucht te
men

y

nee-

dan op Prin/en te vertrouwen.
Matt

H:

XI:

28,29,30.

Komt herviaarts

laft zyt y
Neemt

tot my alle die vermoeit en beik zal u rufte gceven:
myn juk op u, en leerd van my, dat ik

en

zacht-

GEMOEDS.

des

zachtmoedig ben, en nedrig van herten :
rufte vinden voor uwe zlelen.
Want myn juk is
R

o

zacht,

m e 1 n e n

en myn

261
en

gy zult

laft is licht.

VIII: 31,32.

Wat zullen wy dan tot deze
dingen zeggcn
God voor ons is, wie zal
tegen ons zyn ?
Die 00k zynen eigenen Zoone niet

heeft
ven,

,

maar

hoe

en

gen fchenken?

? Zo

gejpaart en
heeft hem voor ons alien overgegeezal hy ons 00k met hem niet alle din¬

Hebreen XIII: "j, 6.

fUwenj wandel zy zonder geldgierigheid: en zyt
vergenoegt met bet tegenwoordige. Want hy heeft
gezegt, Ik en zal u niet begeeven , noch ik en zal
a

niet verlaaten.

Zo dat ivy vrymoedelyk durven
zeggen, De Heeis my een Helper, en ik en zal niet vreezen wat
my een menfche zal doen•
re

1

Petrus V: 7.

W?rpt alle uive bekommernijje
hy zorgt voor u.

op

hem,

want

D

e
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't Is anders als het

lykt.

i r,

loope dan alzo, met als op het onzeker: ik kampe
met als de lucht flaande. Maar ik bedmnge
myn iichaam, en brenge het tot dienftbaarheid, op dat
ik met eenigfins, daar ik anderc gepredikt bebbe, zehe
verworpclyk en iverde. i Korinthen IX: 26, 27.
Ik
alzo

,

^

d e s
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Al gaat

de loop niet wort,

Noch komt het

D

e

Man

zo
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het hoort.

fhpt al geduurig

aan,

En

fchynt nochtans niet voort te gaan 4
over iemant
licht'lyk lachte,Die, door onkunde, dit Geftel,
Maar aanzag voor een kinderfpel,
En't wigtig oogmerk niet betrachte.
Waar

Maar die den handel wel

Van

wandel, die niet

verftaat,

voort en gaat,

Weet wel dat door dat

ommedryven,
fchynt het kinderlyk, en niet,
Geweldig mannen werk gefchied
Tot dienft en nuttelyk geryven i
De menfch, die door een wys beraad,
Geduurig na den Herael gaat,
En echter blyft, in plaats en ftede,
Als vaft gehouden, en bevat*
In't onvcrplaats'lyk, draaijend Rad,
Des Tyds, van Gilt'ren, en van Hede;
Schynt voor het oog (van laagen ftyl)
Of hy niet nadert tot zyn Heil;
Al

S

"*

Maar

D

2.(54
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Maar ondertuflen werd

bevonden,

Dat, als den loop is afgedaan,
En 't levens rad

begint te ftaan,
pak is opgewonden;
Voor hem, het koftelykfte Ding,
Zie dan, of hy niet voort en ging ?

Het zwaarfte

'tBoekder Wysheid

V: 1,2,3,4,5.

zal de

Recbtvaardige met groote vrymoevoor het aangezkhte der geene, die
hem verdrukt, en zyne moeiten verworpen hebben.
En zy dat ziende , zullen met zwaare vreeze
beroerd luerden , en zullen haar ontzetten over deze onvermeende zaligheid.
En berouw hebbende, zullen zy onder malkanderen zeggen, en door angjl des geejls zuchten, en
digheid ftaan

zeggen, Deze was V daar wy eertyds jnede lachten, en dien wy voor een by-fpreuke des verwyts
hadden.

Wy zotten hidden

zyn

leeven, razernye):

einde oneerlyh
Hoe is hy [~nu]
en

\_hoe~\ is

zyn

gereekent onder de kinderenGods,
lot onder de heilige ?

Philippenzen II:

Doet alle

fpreeken.

en zyn

dingen zonder

14,15,16.

murmureeren en tegen-

Op

b

E s

GEMOEDS,
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Op dat

gy moogt onberifpelyk en oprecht zyn, kin¬
der en Gods
zynde onftrajf clyk in 'f midden van een
krom en verdraaid
gejlacbte : onder welke gy fcbynet als lichten in de wereld:

Eoorhoudende bet moord des levens:
my tot eenen
tegen den dag van Cbrijlus, dat ik met te ver-

roem

geefs en hebbe geloopen, nocb te
I

vergeefs

THESSALONtSENZEN

Gelyk

gy meet

hoe my een igelyk

gearbeid.

II: II, 12.

van u,

ah

Racier zyne kinder en vermaanden en vertroofieden,
En

een
;

betuigden dat

Gode, die

gy zoud mandelen maardiglyk
u roept tot zyn Koningryk en Heerlykheid,

i, T i M o t h: IV:
5, 6, 7.
Maar gy meeji makker in
alles, lyd verdrukkingen: doet bet merk van een Euangelijl, maakt dat

dienji ten vollen verzeekert zy.
nu tot een
drank-offer geoffert, en
de tyd myner ontbindinge is
aanftaande.
Ik hebbe den goeden
ftryd geftreeden, ik hebbe den
loop ge-eindigt, ik hebbe het geloove behouden.
men van amen

JVant ik morde

HEBREEN VI: 10,II.
Want God en is niet
onrechtvaaxdig,
merk zouds vergeeten, en den arheid der
gy aan zynen naame

dat by urn*
liefde die
,

hemeezen beds, ah die den hei-

ligen gediend heht, en [noch~] diend.
Maar my hegeeren dat een
igelyk van u dezelve
naarftigheid b'emyze tot de voile verzekertheid der
hoope, tot' den einde toe.
S

2

D

k
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Beginfel maakt de baan,
gedaan.

Maar 't Einde maakt

XZ^ie

met de Byl, een flag wouw Baan,
En laaten't Werk daar mede ftaan,

Die

zouw

den Eikenboom niet

Maar, ftadig werk

vellen;

flag op flag,
Geduurig aan, den gantfen dag,
Dat doet hem eind'ling overhellen.
,

met

Die deze waarheid

klaar'lyk ziet,
Bedrieg zich zelven langer niet,
Dat hy de boom van't zondig leven,
(Die al geduurig dikker wait,
En word beflooten, hard en vaft)
Met eene Bag, de reft zal geeven.
Dies fteld het niet op't Doodbed uit,
Door zulk een onbedacht beiluit,
Maar neemt uw byl lerltonci^n handen,
En maakt u tot den arbeid fterk,
Gy hebt uw leven lang wel werk,
Of anders word gy licht te fchanden.
is dat geen

wonderbaar'lyk ding,

Dat iemant,

't geen hem tegen
S3.

iting,
°P
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Op 't alderlaafte wil beginnen,
Om weg te ruimen voor de voet,
Wyl hv dien weg pafleeren moet!
6 Menfch llypt doch uvv ftompe zinnen s
En flaat, (als met een fcherpe byl,)
Uw leven lang op Zondens ftyl.
i

•

matth: xxiv: 12, 13.

JS

n

dat de

om

zal warden
den.
Maar

zo

,

ongerechtigheid vermenigvuldigt

zal de iiefde van veelen verkou-

volbarden zal tot den

me

zalig warden.

einde, die zal

*

%

markus xiii: 13.

En gy zult
Naams wille:
de

,

gehaatet warden van alle
maar

,

om myns

wie volbarden zal tot den ein¬

die zal zalig warden.
romeinen xii:

12.

Verblyd. u in de boope. Zyt geduldig in de
drukkinge. Volhardet in den gebede.

vcr-

hebreen iii: 12, 13, 14.

Ziet toe, breeders, dat niet feeniger tydiniemant
van

van u en

ken

van
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zy een boos ongeloovig
den leevenden God:

herte, om afte wy-

Alaar vermaant malkanderen alle dagen
zo
lange als bet heden genaamt word: op dat met iemant uit u verhard en worde
door de verleidinge
,

,

der zonde.
Want wy zyn

Chriftus deelachtig geworden , zo
dezes vaften gmids tot den

ivy anders bet begin/el
einde toe vaft behouden.
.4

•

v* -

,

J akobus V: 7, 8.

dan langmoedig, breeders, tot de toekomfte des Heeren. Zict, de landman verwacht dekoftelyke vrucbt des lands, langmoedig zynde over dezelve, tot dat bet den vroegen en fpaaden regen
zal hebben ontfangen.
Weeft gy 00k langmoedig, verfterkt nwe bertenl
want de toekomfte des Heeren genaakt.
Zo zyt

Openbaringe II: 7.

Die

oor.e.n

mcinten

eeten van
van

bet

heeft die boore wat de Geeft tot de GeDie overwind ik zal hem geeven te

zegt.

den boom des levens,

die in bet midden

paradys Gods. is.
De

des
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Indien het niet gefchied
Met duuwen

zouw

Waar is de Man,

door Jlaan>
het gants nietgaan.

van

zulk

een

kracht,

Die zonder

hamerflag, met handen,
Nagel tot de wand in bragt?
Zyn vuiften raakten eer te fchanden.
De

Hart, vereifl: een weder hard:
Hard is het Hard, van't mens'lyk leven,
Het

Daar

Wysheids Nagel, niet en ward,
vuiften, ingedreeven.

Met zachte

Door 't zachte leven der

Natuur,

Moet dit niet werden ondernomen,
Maar door het bitter

Kan deze zaak

ten

en

het zuur,

Einde komen.

mak'lyk, en het bried,
Wysheid Heil bereiden,
Maar door het lyden en verdriet,
\Vil ons zyn hand ten Hemel leiden.
Dies is de vleefelyke Hand,
Van's werelds lull en welbehaagen,
Die zachte, en die murwe hand,
Gants onbequaam, tot fpyker-flagen,
Niet door het

Wouw

ons

de

S 5

Wie
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Wie dan noch

wenft, dat in zyn grond,
Wysheids Nagel werd geklonken,
Laat leggen wac hy eertyds vond,

Des

Door weelde
Een

vafte,

In handen

well lift

en

een

ingefchonken:

t'zaam geftooten zin,

het God

van

begeeren,
dryft des Wysheids Nagel in,

Die

Om't

allerhoogfte

nut te

leeren.

Job XXVIII:
den

menfche heeft hy gezeid; Ziet, de
wysheid: en van bet qitaawyken, is't verjiand.
tot

vreeze

de te

des Heeren is de

Psalm CXI:

De

28.

vreeze

wysheid

10.

des HEEREN is het

begin/elder

alle die ze doen hebben goed verjiand:
zyn lof bejlaat in der eeuwigheid.
:

,

S

De

vreeze

weetenfchap

:

tucht.

PRE UK EN

des HEEREN is het

vreeze

wysheid:

en

beginfel der

de dwaazc verachten wysheid
En

De

I: 7.

Kapittel IX:

,

en

10.

des HE ERE N is het

beginfel der
de weetenfchap der heiligcn is het ver¬

jiand.
J

E R E-

GEMOEDS.

des

Jeremias XXIII:

273

29.

Is myn woord niet alzo, als cen vuur, fpreekt
de HE ERE? en als een hamer, [die] een jleen-

rotfe te morzel Jlaat ?
iKorinthen II:

4.,5,6., 7.

En myne

reden, en myne predikinge en was niet
beweegelyke woorden der menfchelyke wysheid,
maar in
betooninge des geejls en der kracbt.
Op ilat irsf g'cloove niet en 2wide zyn in wysheid
der menfcbcn, maar in dc kracbt Gods.
En wy fpreeken wysheid onder de mlmaakte:
Doch eene wysheid niet dezer wereld, noch der Overfte dezer wereld, die te niete worden :
Maar wy fpreeken de wysheid Gods [bejtaande~]
in verborgentbeid, die bedekt was, welke God te
vooren verordineert bceft tot onzer hcerlykheid eer

in

de wereld

was.

Kolossenzen IV:

l-Vandelt met wysheid by de geene diebuiten zyn,
den beqnaamen iyd uitkoopende.

Jakobus III: 13.
Wie is wys en

verftandig onder it? Die bewyze
[zynen] goeden wandel zyne werken in zachtmoedige wysheid. uit

D

e

des

gemoeds.

Fereenig,
Daar alle Goed

27 5

Stam>
af quam.

De Wilde Spruit,

uit Adams Boom*
Chriftelyke leven,
Door kracht en fap van Jezus, vroom,
Om Gode, goede vrucht te geeven.

Werd in het

Dat ieder dan zyn voortgang

wend,

Zyn Groei, en Bloei, in't Idel weezen,
En't Herte, in Jezus Chriftus end,
Zo werd den wilden aard geneezen.
Dan zal zyn Heilig Hemels bloed,
In zyne Ziel en Geefl beklyven,
En door't verborgen, vroom

De vrucht uit zyne

Vrucht, maakt
Zo

aan

de

Gemoed,
takken dryven.
de Grond-Deugd openbaar,

Menfch, als

aan

de Boomen,

Of anders is den Roem niet waar,
En't Lof, van Goed, werd weg genomen.

takje dat geen vruchten baard,
pronkt alleenelyk met bladen,
niet ge-ent in Jezus aard,

Het
Maar
Is

Zyn gift,

zyn

woorden, zonder daaden.

eq

De
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En wie zich

BYKORF
met een

Naam bekleed

Van't geen , niet van hem werd bezeten
Werd door de hand, die alles meet
Voor onnut uit den Hof gefmeeten.

Matth: XV; 13.

IV!

hy antwoorden.de zeide, Alle plante, die
Hemelfe Fader niet geplant en heeft, zal uitgeroeit warden*.
aar

myn

Joannes XV: 1,2,3,4^5.
Ik ben de waare wynjtok, en myn Fader is de
landman.
Alle ranke die in my geen vrucht en draagt , die
neemt
by weg: en alle die vrucht draagt, die reinigt by, op dat zy meer vrucht draage.
Gylieden zyt nu rein, am 't woord, dat ik tot u

gefprdoken hebbe.
Blyvet in my, en ik in u. Gelykerwys de ranke
geen vrucht en kan draagen van haar zelven, z0
zy niet in den wynjtok en blyft: alzo 00k gy niet,
20 gy in my niet en blyvet.
Ik hen de wynjtok, [_en~\ gy de ranken: die in my

blyjt,

en ik in hem, die draagt veel
zander my en kond gy niets doen.
Romeinen XI: 17

En z0 eenige der takken
een 1Aide olyjboom
zynde ,

vrucht: want

—

25.

ajgebrooken zyn , en gy
in der zelver [plaatje]
zyt
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zyt inge-entet, en des wort els, en der vettigheid des
olyfbooms tnede deelachtig zyt geworden.
Zo en roemt niet tegen de takken. En indien
gy
daar tegen roemd, gy en draagt de wort el met, maar
de wortel

u.

Gy znlt dan zeggen, de takken zyn afgebrooken,
dat ik zoude inge-entet worden.
Het is wel: zy zyn door ongeloove afgebrooken,
en
gy ftaat door 't geloove. Zyt niet hoog-gevoelende, maar vreeft.
Want is het dat God de natuurlyke takken niet
gefpaart en heeft, [ ziet toe ] dat by 00k mogelyk u
niet en fpaare.
Ziet dan de goedertierenheid en de Jlrengigheid
Gods: de Jlrengigheid wel over de geene die gevallen
zyn , maar de goedertierenheid over u
indien gy
in de goedertierenheid blyft : anderjins zult 00k gy
afgehouwen worden.
Maar 00k zy
indien ze in het ongeloove niet en
blyven, zullen inge-entet worden: want God is maehtig dezelve wider in te enten.
Want indien gy afgehouwen zyt uit den olyfboom
op

,

,

,

die van natuure wild was, en tegen natuure in den
goeden olyfboom inge-entet; hoe veel te meer zullen
deze die natuurlyke [ takken J zyn , in haar eigen
olyf-boom ge-entet worden?
Want ik en wil niet
breeders, dat u deze verborgentheid onbekend zy, (op dat gy niet wysen zyt
by u zelvcn) dat de verhardinge voor een deel over
Ifra'e'l gekomen is tot dat de volheid der Heidenen
,

,

zal

ingegaan zyn.
D

E

*78

D

D

Schuw

B Y H O R F

e
e

voor

K

O

minder

E.

fchyn quaach

IL

tVarit ah de HE E RE God, uit der aarden alio t
gedierte des velds, en aVt gevogelte des kernels gemaakt
badde, zo bragt by ze tot Adam, om te zien hoe by ze
noemende zoude: en zo ah Adam alle levendige ziele noemenzoude, dat zoude zynnaamzyn. Genezis II; 19.
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D'onnoozle wind het
En

wykt

van

Jlrgheid of,
minder groot en grof,

D aar't Koetje greetig weid en graaft

*

Daar gaac het vogeltjen en aaft,
En vangt zyn vliegjes, zonder vreezen;
Maar

Op

voor

de Menfch

neemt

hy de vluchtd

wiekjes door de lucht,
dat zo verfcheide weezen?
zoud het weezen blyft eens ftaan,

zyne

Hoe mag
Wat

,

En ziet de menfch met aandacht aan,

Of

hy geen Wolf is van de dieren,

Die alles grypt met zyne
En alles

hand,

byt met zyne tand,

Gelyk de Wolven en de Gieren!
Want, toen hy noch in 't Paradys,
Geen bloed vergoot, noch at geen vleis$
Toen was het immers niet van nooden,

^_Toen al wat levens geeft ontfong,
Met vreden

voor

hem

fpeelde

en

zong)

Dat zy voor haaren Koning vlooden»
Maar't Euvel dat noch verder gaat,

Is, dat de Menfch, door't zondig
T

qiiaad,
(Dig

28o

D

E

B Y K o R F

(Die handen, die na alles reiken,
Daar hy het goede mee verfmoord
En in zyn here de Deugd verrnoord,)
De Engden Gods doet van hem wyken.
Want by de booze Eigen vvil,
Daar ftaat de goede Geeft niec ffcil,
Het Heil'ge fcheid zich van het vuile :
Wie dit bemerkt, herftel zyn ftaat,
Op dat hy and're wegen gaat,
En 't goed niet verder van hem fchuile.
,

i

tiw de Geeft
en

een

booze

Samuel XVI: 14..

des HEEREN iveek van SanI.
geeft van den H E E R E ver-

fchrikte hem.
RoMeinen VIII: 19,20,21.

Want het fchepfel

[a Is] met opgefleeken hoofde,

verwacht de openbaaringe der kinderen Gods.
Want het fchepfel is der idelheid onderworp%,
met gewillig , maar om diens wille die het
[der
idelheul'] onderworpen heeft:
Op hoope dat 00k het fchepfel zelve zal vry gcmaakt warden van de dienfibaarheid der verderfenijfe, tot de vryheid der heerlykheid der kinderen

Gods.
Ephe-

GEMOEDS.
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2§i

Ephezen IV: 30.
En bedrofft den Heiligen
Gcefb
welken gy verzegelt zyt tot den

finge.

T

1

en

imoth:

Gods met, door
dag der verlof

VI: ii, 12.

Maar gy, 0 mcnfche Gods , vlied deze
dingeri:
jaagd na gerechtigheid, Godzaligbeid, geloove i

liefde lydzaamhcid, zachtmoedigheid.
,

Stryd den goeden firyd des geloofs, grypt na bet
eeuwige Jeven tot bet welke gy 00k geroepen zyt,
en de
goede belydenijje bekeden hebt voor veele getuigen.
,

Jaicobus IV: 5,6, 7,8,9,10.

Of meend gy dat de Scbrift te vergeefs zegt, De
Geejt die in oris woond heeft die hijl tot nydigheid ?
J'a by geejt meerder genade. Daarom*zegt [de
Scbrift, j God wederftaat de bovaardige, maar de
nedrige geeft by genade.
Zo onderwerpt 11 dan Gode:
wederftaat denDuivel, en by zal van u vlieden.
Naakt tot God
en by zal tot u naaken.
Rei,

nigt de bander\, gy zondaars en zuivert de herten, gy ditbbelhertige.
Draagt u als ellendige, en treurt en weend:
,

uiv

lachen worde verandert in treuren, en

blydfchap in bedroeftbeid.
Fernedert

u

voor

den Heere

hoogen.
T

2

,

en

by zal

[iiwe~\
u ver-

D

e

des

Die
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Reizen Nut wil winnen,
van buiten
af, na binnen.

zyn

Die trek

IVSen Reize Oofb,

men Reize Weft,
daar, naby, en veere,
T'huis is het noch het alderbeft,

Zo, hier

en

Dat doet vermoeidheid wederkeere:

Keer weder
Van

uvven

uitgekeerde Ziel,
oorfprong afgetoogen
u langen tyd onthiel,
,

Daar gv
Verftrooid in vreerade Iufl; der oogen.
Keer weder, 't is genoeg gedwaald,
In alle

dingen van der aarden,
Daar word geen voordeel mee behaald,
Van veel belang en groote waarden.
Keer

weder, tot uw Vaders Huis,
Tot God, uw Schepper en uw voeder,
Den Hemel is uw rechte t'Huis,

*Jeruzalem uw rechte Moeder.
Gy hebt nu alle ding bezien,
En door Ervaarenheid bevonden
Dat alle luften

En door de

tyd

Gal: 4:26.

van u

zyn weg

,

vli'en;

gezonden.
T 3

Keer
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Keer

weder,

eer gy

werd bezet.

ora voor te fchroomen
Dat iemants wederkeer belet,

Van

ongeval,

Zo dat

hy nooit weer t'huis kan komen;
Eeuwig, in het vreemfte land,
d'allernaarfte hoek gelegen ,

Maar

Aan

Moet

woonen

Daar nooit

in de zwaarfte (land,

verloffing word verkreegen.
Psalm CXVI: 7.

ziele, heert weder tot
de HE ERE
t

,

hcefi

aan u

uwc

rujlc, want

wel gedaan.

\

Jeremias III:

21, 22.

ftemme gchoort op de hooge plaatfen, een geween [en'] fmeekingen der kinderen
Ifraels: om dat zy haaren weg verkeerd , [en] des
HEEREN haares Gods vergeeten hebben.
Keert weder, gy afkeerige kinderen, ik zal uwe
afkeeringen geneezen: Ziet [bier] zyn wy, wy ko¬
men tot u, want gy zyt de HE ERE onze God.
Daar is

eene

Klaaglied: Ifl: 39,40,41,42.

Wat

ieder

klaagt [dan] een leevendig menfche ? een

[klaage]

van wegen zyne

zonden.

La at
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Laat ons onze wegen onderzoeken , en doorzoeto , en laat ons wederkeeren tot den HEERE.
Laat ons onze best en opheffen, mitsgaders de han-

den, tot God in den Hemel, [zeggende,]
Wy hebben overtreeden en wy zyn wederfpan,

nig geweefb, {daarom]

hebt gy niet gefpaart.
Ezechiel XVIII: 251,30.
Evenwcl zeid bet kuis Ifraels, ZX wg- des Heeren en is niet recht:
zoudcn myne wegen, 0 hnis
en

Ifraels, niet recht

zyn ? zyn niet uwe wegen oncht ?
Daarom zal ik u richten , 0 huis Ifraels , een
icder na zyne wegen , fpreekt de Heere HEERE:
Keert weder, en bekeert u van alio uwe overtreer1

dingen , zo en zal de ongerechtigbeid
nen aanjtoot warden.

u

Galaten IV: 26.
Maar Jeruzalem dat boven is, dat
is onzer aller moeder.
*

HE

BR een

niet tot

ee-

is vry , welk

XI: 14, 15, 16.

Want die zulke

dingen zeggen, betoonen klaarzy een va dor Iand zoekcn.
En indien zy dies [yader.lands~\ gedacbt hadden,

lyk dat

welk zy uitgegaan waarcn , zy zouden tyd gehad hebben Gin weder te keeren:
Maar nu zyn zy begeerig na een bet or, dat is,
na bet
Hcmefc. Daarom en Jchdamt hem God baavan

rer

niet,

om

ha area God genaamt te

by badde haar

een

warden ;

want

/tad bereid.
T 4

D

E

des

IVit
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weinig waard is

Is dikmaals

van een

voor

de oogen,

groot vermoogen.

A

1 wie de Sleutel heeft die kan ook open fluiten,
Maar die ze niet en heeft die houd de huisdeur buiten;
't Is wonder dat 'er zulk een grooten onderfcheid,

In'tAl, ofNietbezit, van zulk een middelleid!
Nochtans, zo weinig en gering voor vreemde oogen,
Dat zy dat onderfcheid, vangeen, ofal vermogen s
Niet kunnen fpeuren, in het uitterlyk beflag,
Om dat de Sleutel in de zak verborgen lag:
o

Sleutel van het Huis! het Heilig

Het Huis van Eeuwig Heil, van
Van al, en

Huis des Heere,

Rykdom en van Eere.

alles, wat de zucht des leevens haagd j

Dicu, verborgen, in de zak des herten draagt,
Om aan des levens Eind, niet voor de Deur te fluiten,
Maar tot de

Zaligheid des Hemels,

op kan fluiten,

Wat is zyn Rykdom groot, al fcheen hy arm in't oog

Al was hy klein en laag, by't werelds, Ryk, en Hoog
Wat is hy Ryk,

En deze Sleutel,
Al

was men

by al die't hebben na behaagen,
niet verborgen by haar draagen!

overlaid met Zilver,

En alle Dingen,

verwaar'looft, of vergeeten,
by die, van wien zy werd bezeten!

En had die Sleutel maar

Wat was hy Arm,

en met Goud,

daar de wereld veel van houd,

T 5
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Zo raakt dan't

middel, dat van weinig aanzien is,
gevelde pyl, het rechte Doel niet mis,
Daar alleand'ren, methaarlaatener.
beginnen
Haar pylen Ipillcn, en den prys nietkunnen winnen.
Als

een

,

Matth: XVI: 19.

JEiw ik

zal

u

geeven de fleutelen van het Row tigen zo mat gy znit binden op der

ryk der hemelen:
aardcn

,

zal in de hemelen gebonden zyn. En zo
der aarden, zal in de he¬

gy ontbinden znlt op
melen ontbonden zyn.
mat

En

Kapittel XXIII:

13.

Maar mee ugy

Schriflgeleerde en Pharizeen, gy
het Koningryk der heme¬
len voor de menfehen, overmits gy [ daar
] niet in en
gaat, /inch de gesne die iugaan zouden niet en
gcveinsde : Want

gy Jluit

,

laat

ingaan.
En

Kapittel XXV:

21.

.En zyn

Heere zcide tot hem. JVcl, gy goede en
dicnjtknecht, over mcinige zyt gy get roum
gemeejh, over veelc zal ik u zettcn: Gaat in in de
vreugde times heeren.
getroume

Lueas XII: 42,43,44.

En de Heere zeide

,

JVie is dan de getroume

en

voor-

des
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yoorzichtige huisbezorger dicn de Hcere over zyne
dienjtboden zal zetten om 'foaar] ter rccbter tyd
bet befcbeiden deel fpyze te geevcn.
Zalig is do dienjtknecbt, voelken zyn heere, a Is
by komt, zal vinden alzo docnde.
Waarlyk ik zegge u-Iieden dat by hem over die
zyne goederen zetten zal.
,

,

,

En Kapittel XIII: 24., 25.

Stryd om in te gaan door de-engc poorte: want
( zegge ik 11) zullen zoeken in tc gaan, ende
,

veele
en

zullen niet knnncn:

[_Narnelytf\

na dat de Heere des bills zal opgejiaan
de denre zal geflooten hebb.cn " cn gy zult
beginnen buiten te Jtaan, en aan de denre te kloppen zeggende, Hcere , Heere cloct ons open, en
by zal antvooorden cn tot u zeggen, Ik en kenne u
zyn

,

en

,

niet

,

van waar

I

gy zyt.

ICoR

IN TH E N

IV

:

4, 5.

•

Want ik en ben my zelven geens dings bewuji :
doch ik en ben daar door niet gerccbtvaardigt: maar
die my oordeelt, is de Hcere.
Zo dan en oordeelt niets voor den tyd , tot dat
de Hcere zal gekomen zyn , 1vclkc ook in d licbt zal

brengen t neene in de duljiemijje verborgen is, en
openbaaren de raadflagen der herten, cn alsclan zal
een

igelyk Iof hebben

van

Code.
D

e

DEBYKORF
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Het

e

MOT.

draagt

zyn

Teeken.

-r.JC.

Hy boitwd zyn
de butte maakt.

huh ah etne motte, en ah een Boeder
Ryk ligt hy neder, ende en nvoi d met
weg genomen: doet hy zyne oogen open, zo en is by er
met. job XXVII: i3, 19.

des

Het teeken
IVat

GEMOEDS.
van

voor een

het huis vertoond,

Man daar binnen woond.

Zo als de Grond is,
Zo is de

2gi

daar hy woond
kleur, die hy vertoond:

,

Die in de wereld zyn gezeten,
En akyd van de wereld eeten,
Vertoonen ook des Werelds
Dat fteekt
En

aan

kleur,

alle kanten deur.

wederom; Die met haar zinnen,

De

wezentlyke Deugd beminnen,
men ook wel duid'lyk aan,
Op welk een weide dat ze gaan;
Doch, 'c is een Verw van misbehaagen,
Voor die geen klaare oogen draagen:
Daar ziet

Maar in het albeziende oog,

Zyn deze kleuren Hemels hoog.
Doch d'and're Veruwen

van

der aarden,

Zyn in de wereld groot van waarden,
Maar by de Wysheid heel veracht,
Gelyk de naare zwarte nacht,
By't helder licht, van't morgen Daagen.
Wie dan Gods oogen wil behaagen,
Zie

D
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Zie da't

hy

En zich

met waare

van

Gods weide

eec,

Deugd belfleed*

Psalm XL: 9, io3 11.

\k

hcbbe lufb , 0 myn God , om u weibehaagen te
doen y en uwe Wei is in bet midden
myns ingewands.
Ik boodfehappe de gerechtigheid in de groote Ge-

ziet , myne
HE ERE, gy wcet

lippen en bedwinge ik niet:
bet.
Uwe gerechtigheid bedek ik niet in bet midden
myns herten ; uwe waarbeid en uw he'll fpreekikuit:
uwe
weldaadigheid en uwe trouwe en verhcele ik

meente ;

,

niet in de

grout e Gemeente.
Matt

Een

goede boom
voortbrengen : nocb
ten

H:

VII:

en

kan

cen

18,19^ 20.

geen quaade vrucbten
quaade boom goede vrucb¬

voortbrengen.

Een iedcr boom die geen

brengt, Word uitgebouwen

goede vrucbten

voort en

in bet v'uur geworpen.
Zo zult gy dan dezelve aan haare vrucbten
,

en

kennen.
En

Kapittel XII:

Of maakt den boom goed
of maakt den boom quaad,

33,34,

35,36.

en zyne vrucbt goed;
en zyne vrucbt quaad.
Want uit de vrucbt word de boom gekent.
>

Gy

des
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Gy adderen gebroedfels , hoe kond gy goede dingen Jpreeken daar gy boos zyt, want uit den overvloed des herten fpreekt de mond.
De goede menfche
den goeden fchat des

brengt goede dingen wort uit
herten en de booze menfcbe
brengt booze dingen wort uit den boozen Jchat.
Maar ik zegge u , Dat Van elk idel woord het
we Ike de
menfchen zullen gefprooken hebben, zy van
het zelve zullen reekenfchap geeven in den
dage des

oordeels.

Lukas VI: 43,44,45.'

Want het

is geen

goede boom
die quaade
voortbrengt , noch geen quaade boom, die
goede vrucht voortbrengt.
Want een igelyk boom word ait zyn eigen vracht
gekent. Want men leejl geen vygen van doormen,
noch then fnyd geen druive van braamen.
De goede menfche brengt het goede voort uit den
goeden Jchat zyns herten: en de quaade menfche
brengt het quaade voort uit den qudaden /chat zyns
en

,

vracht

herten. Want uit den overvloed des herten
fpreekt

zynen

mond.

D

E

bykorf

De

D

e

Verzind,

k

N

I

eer gy

P.

begint.

t.l.

Eoch op u zyn myne oogen,
betrouwe ik, en ontbloot myne

bet gewcld des jinks, [dien] zy my geleid bebben:
[foor] de valllrikken der iverkers der ongerechligkcid.

voor
en

HE ERE Heere, op U

ziele met. Bewaart my

Pfalm CXLI

*.8,9.

des
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Zo gy

De
if

bet quaad voor af niet ziet,
nederval en waarfchouwt niet.

let Huisje daar

een ander woond*
behaagelyk vertoond,
Is juift niet goed, om 00k t'erlangen;
Gelyk het Vogeltje bevind,
Dat door onweetenheyd verblind,
Zich uit zyn ruime lucht liet vangen,
Dat elk dan op zich zelven fta i
En volge juift geen ander na,
Op dat men niet en werd bedroogen.
Wie Blinden tot een Voorgang acht,
Dat zich

Valt

de blinden in de

gracht,
zie, nit zyne eigen oogen.
Het fchoone Huis
dat Wereld hiet,
Waar in men 't hert des menfchen zietj>
met

Elk

,

Als in

uitverkoore

wooning ,
vrolyk huppeld ende fpringt,
Wei eet en drinkt, en luftig zingt ,
Maakt voor het oog een go£ vertooning:
Maar 't Herte van een wyzen Geeft,
Dat Vryheid mind
en banden vreeft ,
een

Daar 't

,

V

Hood
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Houd zich

fchoone fchyn ter zydcn

van

,

Na't Edel

menfchelyk begrip,
En hoed zich voor de looze knip
Ora Eeuwig herten lec-d te myden.

,

Spreuken VII: 23.

T
een

ot

dat hem de

pyl

haaftet

vogel zich

dat dezelve tegen zyn
En

De baane der

coy ken:
coaard.

zyne leever door[need; gelyk
na den Jtrik, en met en voeet

Jeven is.

Kapittel XVI:

oprechten is,

by behoed zyne ziele
En

17.

,

die

Kapittel XXVII:

De kloekzinnige ziet
zich: de Jlechte gaan

bet quaad af te

van

zynen •iveg

be-

12.

bet quaad , [en~] vcrbcrgt
heenen door , [en~] warden

geft raft.
Lukas XXI: 34, 35.

En coacht

zelven, dat

herten niet te eeniger tyd hezwaart en voor den met brajjene, en

dronkenfchap
dat
home.

en

u

u

,

dien

en

ucoe

zorgvuldigheden dezes levens,

dag niet onvoorziens [ over ] en
Want

gemo'eds.

D e s
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Want
die op

gelyk een jlrik zal by komen alle de geene
den gantfen aardbodem gezeten zyn.
Ephezen

Daarom zegt
ftaat op nit den

V: 14,15,1<5.

by, Qntvoaakt gy die flaapt, en
dooden en Chriftus zal over u
,

licbten.

Ziet dan hoe gy

voorzicbtelyk wandeld: niet als

oniuyze, maar als wyze.
Den

tyd uitkoopende

,

dewyle de dagen boos

zyn.
Kolossenzen IV: 5.

Wandeldmet
den

wysheid by de geene die buiten zyn5
bequaamen tyd uitkoopende.
iThessalonisenzen V: 6, 7.

Zo

dere,

en

laat

maar

Want die

ons

laat

dan niet
ons

flaapen, gelyk als de

waaken

en

an-

nuchteren zyn.

flaapen, faapen des nachts
des nachts dronken.

: en

die

drbnken zyn, zyn

HjET

GEMOEDS.

des

Het Oor kan pro even,
Dal noch voor 't Oog

I-Xe 't Vat,

mee

Men zie dan

van

en

zonder mend,
verborgen ftond.

geluit beminden,
bedrooge.n vinden:

van groot

Zouw zich daar
Die bomd
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de Wereld

bromd,

met

af,
veel belooven,

(Het Vat der Zaligheid te boven,)
Maar eind'ling niet als wind en gaf.
Hetfbille, vroom, Godvruchtig leven,
Zal eind'ling uit zyn volheid geeven
Die alderliefelykfte wyn,
Van Eeuwge raft en blyde dagen,
Dat is het Vat van welbehaagen,
Daar alle Vaten leeg by zyn.
Men leen dan Ianger niet, zyn ooren
Om na een groot geluit te hooren
En neem de baft niet voor de pit,
,

,

Maar draai de kraan der

vaten

open,

En

zie, aan't geen 'er uit komt loopen,
>Wat dat 'er onder't dekfel zit.

Zo zal het klaare

Oog bevinden

Aan 't Vat dat alle

man

,

beminden,

v 3

(Die

DEBYKORF

300

(Die groote holle Wereld-Kuip,)
weinig drup'len zoetigheden ,

Na

Maar

wind,

van

boven

tot

beneden,

En op het Ilert, een zuure druip.
Maar't Hernels Vat, zal Eeuwig vloeijen,

eeuwig tot een volheid groeijen,
Op dat de zaal'ge Ziel en Geeft,

En

Die't ftille

Vat,

voor

void beminde,

Het geen hy zocht, ook zalig vinde ,
Een Drank, die Eeuw'ge Dorfb geneeft.
Psalm LXV: 2, 3,4, 5.

lofzang is [ in ] Jtilheid tot u 0 God, in
zal de gelofte betaalt voor den.
Gy hoard het gebed; tot u zal allc vlees komen.
Ongerechtige dingen hadden de overhand over my:
["maar J onze ovcrtrcedingen, die verzoent gy.
Welgelukzalig is hy jjdien) gy verkiefi , en doet
naderen dat hy vooone in uwe voorhoven : voy zuU
Ien verzadigt warden met het goede van 1 m hitisfinet]
het heilige van uvo palels.
,

Sion:

en u

,

Matth: XXIV: 23,24., 25.

Als dan zo iemant tot u-lieden zalzcggen, Zict
hier is de Ch rift us, of daar, en gelooft bet met.
,

Want

gemoeds.

des

Want claar zullen

fceten opjlaan,

valfe Cbrifti

,

en

3°r

valfe Pro-

zuUen groote teekenen en wonderalzo dat zy (indien bet mogelyk waare)
en

heden doen
ook de uitverkoorene zouden vcrlcidcn.
Ziet ik hebbe [het~1 u
,

voorzegt.

lukas xvii: 20, 21.

i

Hi

En gevraagt

zynde van de Pharizeen, wanneer
bet Koningryke Gods komen zoude
heeft by haar
geantwoord en gezegt, Hot Koningryke Gods en komt
met met
uitterlyk gelaat.
Nosh men en zal met zeggen , Z;et hier,
of ziet
daar: Want ziet hot
Koningryke Gods is binnen u,

licdcn.

joannes iv: 13,

14.

Jezus antwoordde
die

van

dit water

en zeide tot haar, Een ieder
drinkt, zal wedermi dorjien:

Maar zo wic gear oaken zal hebben van bet water
dat ik hem geeven zal, dien en zal in
niet

eeuwigheid

dorjien,

maar bet water dat ik hem zal geeven,
zal in hem warden een fonteine van water
tot

in bet

fpringende.

ecuwige leven.

v 4

H

e t

tii'l

GEMOEDS.

des

JVie vruchtcn zoekt
Ontbind de

A Is

de Eed'le

3°3

goede hoop,
Tafielyke knoop.
van

deugd des kruids eerftkomtte

vooren,

baft en bolfter gaa: verlooren,
Waarom,6 menfch! (die zillk een Dodlor zyt,)

Wanneer zyn
Betracht gy

niet, hoe't recht gelukkig leven,

Der Eed'le
Uit

A1
Is

Geeft, gezocht werd, en vcrheven
d'ondergang van 't leven dezer tyd?

,

zien met vleelelyke oogen ,
Rok van grof held overtoogen,
Dies moetde geen, die waar'Jyk wys wil zyn ,
wat

wy

met een

NaChriftus leer, het al om Hem verzaaken,
Om

langs dien weg, gelukkiglyk te raaken,

In't fchoon bezic, van't aller eeldfte Fyn.
De Ziel en Geeft, zvn beide haare handen,

Gekneeveld

van

de

vleefelyke banden

,

En zitten zo, als in een Kerker vaft;
Als vlees en bloed,eenWoonhuis van de zonden,
Na Gods

bevel, ontknoopt werd en ontbonden,

'c zwaare }uk ontlaft.
duifter van natuure,

Dan werden zy van

De Aarde is dik en

V 5

Met
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Met haar

geflacht en dichte nagebuure;
Den Hemel is de rechte Ziel en kracht.

Gods

Oordeel-dag, zal't quaad van't goede fchuimen,

En

watnietdeugd,

van voor zyn

aanzicht rui-

men,

Dies doet

hy wel, die na den Hemel tracht.

MattH: X: 37, 38, 39.

Die nader of moeder lief heeft haven my

,

en

is

niet waardig: en diezoone of dochterliefheeft
haven my, en is myns niet
waardig.
E11 die zyn kruije niet [op hem J en neemt, en
my na
en volgt, en is
myns niet waardig.
Die zyn ziele vind, zal \jk J zclve vcrliczen;
en die
zyn ziele zal verlooren hebbcn om rnynent
wille zal dczelve vinden.
myns

,

r

Lukas XIV:

26j

27,

28,

29, 30,

Indien iemant tot my

komt, en niet en haat zyvader, en moeder, en wyf, en kinderen en
broedcrs, en zufters, jaook zefs zyn cigcn leven,
die en kan myn dfcipel niet zyn.
nen

,

En 1vie zyn kruis niet en draagt, en my na en
volgd, die en kan myn difcipel niet zyn.
JVant wie van u, willende eenen tor en bouwen,
en zit niet eerft neder, en overreekent de
keften ,

of
by oak heeft bet geene tot volmaakinge [noodig is? ]
Op

\

des
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Op dat niet mijfchien als by h fundament gelegt
heeft, en met en kan voleindigen, alle die 't zicn,
hem beginnen te befpotten,
Zeggende, Deze menfche heeft beginnen te bouwen, en heeft niet kunnen voieindigen.
Romeinen VI: 2,3,4..

Wy die de zonde geftorven
noch in dezehe leeven ?

zyn

,

hoe znllen wy

Of en we&t gy niet dat zo vcele ah ivy in
Cbrijius Jczits gedoopt zyn, ivy in zynen dood ge,

aoopt zyn.

PVy

zyn

dan met hem begraaven door den Doop

in den dood , op dat • gelyherwys Cbrijius ait de
dooden opgavelet is tot de heerlykheid des Vaders,
alzo 00k wy in nieitmgheid des levens ivandelen

zouden.
Ephezen IV: 22, 23, 24.

[Te wectendat gy zoudet afleggen, aangaande
de voorige wandelmge, den ouden menfche, die ven¬
dor ven word door de begeerlykhcden der verleidinge:
En dat gy
uwes

gemoeds,

zoudet zernieuwt warden in den geeft

En den nieuwen

gefchaapen is in

menfche aandoen, die na God
rechtvaardigheid en heilig-

waare

held.
D £\

des

GEMOEDS.

Het onrecht,

en

Draaid,

de JHeerhaan

met
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het Krom,
om.

|^3'oprechte houd

zyn Kleur , van altyd recht te
doen,
En hy veranderd niet, gelyk de Kim'lioen:
Een Beeld van't Dub'le hert, dat om zyn zelfs belangen
De Mantel of de Huik, weet na dewind te
hangen.
Maar wie met loos bedrog, door een geveinsde
geeft,
Een ander 10 bedriegt, bedriegt hem zetven't
meeit:,
Omdathy'tEeuwigoog, door ichyn niet kan verblin,

,

den,

Dateind'ling alle fcheef,

voor

zynGerechtzal vinden.

En uit den Hemel houd het valfe

Want

leugen komt doch nooit

}a

Neen,
waarheid

en

met

over

een,

En

wat niet
eenig is, blyft van malkaargefcheide,
De zuiverheid verfchuift d'onreinheid aan een zyde.

'tEenvoudig Herte, dat de kromme winkels haat,
En metoprechtigheid, voor God en Menfchen ftaat,
Wienstongisalszynhert, en'thertzo, alszyntonge,
En nooit door Eigenbaat, tot valsheid werd gedronge,
Die werd een Erfgenaam, van'tEeuwigduurendJa,
Op dat hy, als een kind voor zynen Vader fta.
De Waarheid, ofzyfchoon, in'tzondendalderaarde
Niet werd gereekend, na haar Edelheid en waarde,

Zy

D

308

e

B

Y K

O

R F

Zy achterhaald nochtans de looze
lcugen wel,
Al loopt die
langs den vveg des W erelds noch zo fnell.

t)ienudelaatfl:e was, word
eindelingdeEerfte,
Hemelryk beloopt, die konit her allerveerfte.

Wie k

i

rj^Lo dan

,

Kor,inthen

myne

XV: 58.

geliefde Breeders

Jtandvaftig, onbcwecglyk, altyd overvloedig
zynde
in het
werk des Hecren.
niet idel
1

en

,

als die weetet dat
is in den Heere.

ThessalonisenzeH

zyt

uwen

IV:

arbeid

6,7.

Dat niemant
zynen Breeder

en
vertreede, noch
bedriege in [zyne] handelinge: Want de Heere
is een wreeker over alle
deze, gelyk wy u 00k te vooren
gezegt, en betuigt hebben.
Want God en
heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaakinge.
en

Jakob
Een
we

us

8,

9, 10.

dubbelhertig man [is] ongeftadig inallezynt

gen.
Maar de brocder die

hoogheid:
als

I:

nedrig is,

rocme

in zyne

,

En de ryke in
zyne verncderinge: want
een bloeme des
gras morby gaan.

by zal
En

des

GEMOEDS.

En Vers 21, 22.

Daarom afgelegt hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontfangt met zachtmoedigheid
bet woord dat in [id] geplant word, bet wclk uwe
zielen kan zalig maaken.
En zyt daaders des woords, en niet alleen hoar¬
ders , u zelven met valfe overlegginge bedriegende.
1

Petrus II: 1,2,3,4,5.

Zo
en

legt dan af alle quaadheid, en alle bedrog,
geveinjlheid, en nydigbeid, en alle achterklap-

pingen,
£72 als nieuw

geboorene hinderkens, zyt zeer bena de redelyke onvervaljle melk, op dat gy
door dezelve moogt opwajjen.
Indien gy unders gefmaakt bebt dat de Heere goedertieren is.
Tot welken komende [als tot] eenen leevendenJleen9

geerig

van

de

menfchen wel verworpen,
[£»] dierbaar:

by God nit-

verkooren,

Zo wordet gy 00k zelve, tf/r leevende Jleenen,
een geeftelyk buis , [fofj eew beilig
Priejlerchm, o?n geeftelyke ojferbandenop te ejferen,
die God aangenaam zyn door Jezus Cbriftus.

gebouwt [tot]

E

£
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tanden>

voor

Den Tver rnaakt wel handen.

Al

heefc het

Egeltje geen Handen,
lyf vol fcherpe tanden,
Die hem in plaats van handen zyn,
Zo om hec quaaden af te weeren,
Als 00k, om zich daar mee
t'erneeren*
Gelyk men ziet voor oogenfchyn,
Dat hv het Ding van
zyn behaagen,
Gelyk met handen weg kan draagens
Het heefc

o

een

Menfch! maakt al

wat aan u

is:

Tot

Handen, om maaf toe te taften,
(Eer u den loop des Tyds verraften)
Na d'aangebooden Erfenis,
Van't Eeuwig, reeht gelukkig leven^
U toegeworpen en
gegeeven ,
Als of het voor uw voeten lag,

Bevryd

n zelven voor de fchanden,
Van noch te flaan als zonder handen

s

Of anders

volgt 'er wee en ach.
zynder handelooze menfchen,
Om't Goed, van't alderhoogfte wenfen^

Wat

X
.

T«
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Te vatten, als haar waardfte

Schat,
Terwyl zy in de aardfe dingen,
Als Egels zyn
in handelingen
Daar't Lyf van alle kanten vac.
Maar die van't
Egeltje wil leeren,
,

Maak handen

En

om

,

,

,

om

hec quaad te keeren

,

het allerhooglte Goed,

Van alle kanten op te raapen,
Dan is zyn handeling
rechifchapen,
Tot Eeuwig voordeel van't Gemoed.
Psalm XXXVII: 25.

I# hen jong
maar

en

geweeji

hebbe

met

,

00k hen ik oud geworden,

gezien den

rechtvaardigen

laaten; nochte zyn zaad zoekende broud.
En Psalm LXXXI:

ver-

ii.

Ik ben de HE ERE

uwe God,
die n hebbe
opgevoerd nit het land van Egipten: Doet nvcen
mond wyd open, en ik zal hem vervullen.

Jezaias LV:
0 alle gy

die geen

i.

dorftige, komt tot de wateren en gy
geld en hebt komt koopt en eetet ja
,

,

,

komt

Dfis

kovnt
melk.

GEMOEDS.
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zoncler prys ivyn en

Matth: V: 6.

Zalig [2372] die hongeren en dorften [no] de gerechtigheid: fVant zy zullen verzadigt worden.
En

Daarom

en

Kapittel VI:

31, 3Z, 33.

zyt niet bezorgt ,zeggende: ivatzuU

len ivy eeten ? of wat zullen
ivy drinken ? of ivaar
mede zullen ivy ons kleeden ?
Want alle deze dingenzoekende Heidenen. IVant
wve
Hemelfe Fader iveet dat gy alle deze dingen
behoeft.
Maar zoekt eerft bet Koningryh Gods, en zyne
gerechtigheid, en alle deze dingen zullen u toege-

worpen worden.
Lukas VIII: if.

En dat in de goede aarde
het woord geboort bebbende

[fait, ~]

zyn deze,

die

bet zehe in een eerJyk en goed herte beivaaren, en in wljiandigheid
vruchten voortbrengen.

X

2

,

D

£

De
D

Het

bykorf
e

s

fpreekt

L

va.i

a

k.

zeiven.

Heeren zyn over de recbtvaardige,
zyne ooren tot haargebed: maar bet aangezicbte des
Heeren is tegen degeene die qitaad doen. i Petrus III:
Want de oogen des

en

vers

12.

't

Af-

bes

V
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Affchuw'lyk leelyk Ding,

Laat

Teekens,

waar

het ging.

G elyk de Slak zich zelfs verraad,
Door zyne gangen die hy gaat,
Waar by het oog zyn wegen fpoorden;
Zo laat de Goddelooze

hoop,

Het vuile

fpoor in zynen loop,
quaade werken ende woorden.
Dat ziet de Reinheid met verdriet,
En 00k het Oog dat alles ziet,
Op dat Hy zulke Vuil-aard vin.de,
En met een hand die alles fchuimd,
Uit zyne zuiv're wooning ruimd ,
Op dat de Drek-poel die verflinde.

Van

Wie dan geen

Slak begeerd te zyn,
maak, door deugd zich zelven rein j
Die was zyn vuile mond en herte,
Op dat zyn weg niet langer zy,
Het aakelyke fpoor van Fy,
Of anders zal't hem Eeuwig fmerte.
Die

o

Wereld ! groot,

aanzien'lyk Huis,

Wat is't het zuiver oog een
X 3

kruis,
Dat

DEBYKORF
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Dat gy zo deer'lyk werd
bekroopen,
Van 't Slakken-hert dat leelyk vel,
Als uit de holen van de Hel,

Langs alle

gangen heen geloopen!
Maar doch , het fteld zich in

geduld
uurtje werd vervuld,
Dat Hy, in't
Heilig Hemels fchoone,
( Der Vroomen Hiiis en Erfenis,

,

Tot dat het

Dat Nieuwe Aarde
In

en

Hemel

Eeuw'ge zuiverheid zal

is,)

woone.

Psalm XXXIV:
15,

16,

17.

afvan't quaacle,

en doet hetgoede; zoekt
juagt ze na.
De oogen des HEEREN
zyn op de Rechtvaardige ; en zyne ooren tot haar gerocp.

de vrede

Het

en

aangezichte des HEEREN

geene die quaad doen; om haare
der aarden uit te roeijen.
En Psalm XC VII:

is tegen

gedachtenijje

de

van

10, 11.

Gy lief bobbers des HEEREN haatet het
quaadei by beivaard de zielen zyner giinftgenoo-.
ten. by red ze uit der godleozen band.
,

,

Hot
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den rechtvaardigen gezaaid,
de oprechte van herten.

voor

voor

JEZ

A IAs

en

I: 16.

WaJJet u, reinigct u, doet de buosheid uwer
handeUngen van voor myne oogen weg, laat afvan
quaad te doen.
En

Doch de
zee, want
ren

Kapittel L V11

godlooze
die

en

zyn

ah

: 20.

eene

voortgedreevene

kan niet rufien, en haare wate-

werpen jl>yk en

modder op.

't Boek der Wysheid

X:

7.

Van der welken boosaardigheid noch is een getuigenijfe dat ruokende woejie land, en de boomen die
ontydige vruchten draagen, cn de zont pilaarftaande tot gedackteniffe van de ongeloovige ziele.

X 4

D

e
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De

freeze uoor

Moet

u,

Gods tooren,

het Hert doorbooren.

Zo gy de Boor niet voor laat gaan,
Zo zal men't hout

Doorboord

herte

aan

ftukken llaan:

gedachten,
Eeuw'ge Dingen te betrachten
Zo zal de nagel van Gods Woord,
Het voeg'lyk hegten aaar het hoord,
Of anders zal't ten laaiften dage,
De hamer-flagen moeten draage,
Als God het flrenge Oordeel fpreekt,
Waar door het Hert voor Eeuwig breekt,
uw

met

Van

,

Helle,
Schabelle,

En werd verfmeeten in de
Tot

een

Als

onwaarde

een

voet

gefcheurd, verdorven houc,
Gode bouwd,

Niet nut aan't Huis dat

den Zoone
Met zynen Heil'gen Geeft wil woone,
De rechte Tempel van het beeld,
Dat Eertyds voor Hem had gefpeeld,
Waar toe zy alle zullen hooren,
Die't Hert met vreeze Gods doorbooren,

Daar

God, den Vader, en

X 5

En

De
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En

draagen liever hier de pyn,
/Js dat zy daar
verworpen zyn.
Doorboord uw Here dan alle

dagen,

Zo deeren

u

geen

hamerflagen.

Jezaias XL: 2,3,4.,

Qpreekt

na

bet hcrte

dat

haarftryd vervuld

van

5,

7.

Jeruzalem

en rocpt
is, dat baare ongcrecbtigheid verzoend is, dat zy van de band des
H E ERE N dubbel ontfangen hccjt voor alle baa¬

haar toe,

,

zonden.
Ken ftemme des roependen in de
woeftyne: Bercidel den meg des HE ERE N, maakt recht in de
wilder n'jfe ecn baanc voor onzen God.
Alle dalen zullcn vcrhoogt voor den, en alle berre

gen cn
b om

heuvelen zitllen vernedert

is, dat zal recht,

en

wat

voor den : en wat

hobbelachtig is,

dat zal tot een valeie gemaakt worden.
En deHeerlykheid des HE E R EN zal geopenbaart worden : en alle vices te gelyk zal zien,
dat [hct~\ de mond des HEEREN gejprookcn

heeft.

Een ftemme
ik roepen

zeid: Rocpt, en by zcid, IVat zal
? Alle vices is gras, en alle zyne goeder-

tierenheid als

een

bloeme des velds.

Net gras
des

verdord, de bloeme valt af, als deGeeft
HEEREN daar in blaaft: voorwaar bet volk

is gras.

En
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En

Kapittel LVII: 15.
hooge en verheevene, die in
de eeuwigbeid vooond, en diens naame heilig is: Ik
Want alzo zeid de

[ill] de hoogte , en [in] 't heilige , en by dien
die eenesverbryzelden en nedrigen gecjtes is, op dat
ik leevendig maake den geefk der nedrigen, en op
woone

dat ik

leevendig maake bet herte der verbryzelde.
Jeremias XXIII:

Is myn woord niet alzo,
de HE ERE? en als een

rotfe

tc

29.

als een v'iiur , fpreekt
hamer, [die] een ft een-

morfel Jlaat ?
Joel II:

12, 13.

Nu dan ooh,

fpreekt de IIE ER E bekeert u
tot my met nixs gantfe herte: en dat, met
vajlen en
met geween, en met rouw klaage.
En fcheuret uvv herte en niet uwe kleederen, en
bekecret
is

u

tot den

,

HEERE

wwen

God: wanthy

barmhertig , langmoedig , en groot
van goedertierenheid,
en berouw hebbcnde over V
quaade.
genadig,

en

Matth. Ill: i, 2, 3.

En in die dagen quam Joannes de
dikende in de woeftyne van Judea,

Hooper ,

gree-

En zeggende, Bekeert u: want bet Koningryk
der hemelcn is naby gekomen.
Want deze is bet vdn den welken gcfprooken is
door Jezaias den Profeet, zeggende , De jleimm

des

roependen in de woejtyne, Bereid den wcg des
paden recbt,

literen, maakt zyne

d

e.
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VERHUIZING.

Daar de Schat

is, is het licit.

En ik zegge u-lieden, Maakt u zehcn vrienden uit
den onrecbtvaardigen Ma?nmon,
op dat ivanneer u ontbreeken zal, zy u mogen
onijangen in de eewwige tabernakelen. Lukas XVI: 9.

Al,

des
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Dat maakt

u

te

geen
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bewaaren is,

bezwaarenis.

Die al zyn goed

heeft uitgedraagen,
weinig vraagen ,
Hy fcheid 'er af, en laat het ftaan ,
Al was de deur niet toe gedaan:

Zal

na

het Huur-huis

Al die in deze wereld woonen,

Behoorden die manier te toonen,

( Dewvl't een ieders Huur-huis is,
al geen Erfenis),
Om al haar Goed van welbehaagen,
En heel

en

tyds, met vlyt, daar uit te draagen,
Op dat, wanneer de wifle dood,
Het einde van de Huur-tyd floot,
Zy't Huis des Werelds lieten vaaren
Dewyl zy, wys'lyk al het haaren ,

In

Het

geen't voorzichtig hert bezat,

Gelyk een uitverkooren Schat,
Na Jezus Goddelyke leere
Vergaderd hadden by den Heere,
In't Huis van't Zalig Hemelryk,
Wat gaf men dan na leem en flyk

?
Een
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Een

plaats, daar niets
men
lichteiyk

Die kan

Wanneer

en

vergeeten

men na een

Eik ichik zich dan

werd bezeten

na

beter gaat.

wys

beraad }

Of anders zal 'c 'er
In 't

luftig kluizen
uurtjen als men moec verhuizen,

En laaten't

Om naakt

Draag
Wat

,

,

dan

over

by

u

al,

en

is

van

en

,

alles ftaan

bloot daar uit

te

,

gaan.

dezer Aarde,
hooge waarde.

van

Matth: VI: if),20,21.

"V ergaderd u geen fchatten op der aarden
ze

de

roeft verderft

motte en

,

en

daar
daar de dieven
,

doorgraaven en ftcelen.
Maar vergadert u fchatten in den kernel
nock motte nock roejl en verder/t , en
dieven niet en doorgraaven nock en ftcelen.
IVant waar uwen fchat is , daar zal
ze

daar
daar de
,

00k

uw

herte zyn.

Lukas XII:

En

18,19,20,21.

hy zeide Dit zal ik doen : ik zal myne
fchuuren afbreeken, en grooter bouwen en zal aldaar verzamelen alle dit myn gewas, en
dezemyne
,

,

goedercn :
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En ik zal tot myne ziele zeggen , ziele, gyhebt
veele goedcren , die opgelegt zyn voor veele jaavcn,

rufte,

drinkt, z<yf vrolyk.
Gy drnaas in dezen
u
af-eifen: enbetgeene
gy bereid hebt, wiens zal bet zyn ?
Alzo [ is 'f met dien, ] die hem zelven fchatten
vergadert, en niet ryk en is in Code.
neemt

,

God zeide tot hem ,
nacht zal wen uwe ziele van

,

En Vers 33, 34.

Verkoopt hot
Maakt

u

geene gy hebt ,
zelven buidels die niet

en geeft aalmoejje.
verouden , eenen

en

fchat die niet af en neemt, inde Hemelen daarde
dief niet by en komt, noch de motte en verderft.
Want waar uwen fchat is
aldiaar zal 00k uiv'
,

,

berte zyn.
1

Timoth: VI: 17,

r8,

19.

Den ryk en in deze tegenvooordige ivereld beveelt
dat zy met hoogmoedig en zyn, noch [haare j boope
en
ftellen op de ongeftadigheid des rykdoms, maarop
den leevenden God
die oris alle dingen rykelyk verleent om te genieten:
Dat zy weldaadig zyn , ryke voor den in goede
wcrken , gaarne medcdeelende zyn , [enl gemeen,

zaam:

Leggende haar zelven weg tot eenen fchat , een
goed fondament tegen 't toekomende, op dat zy t eeuwige leven verhygen mogen.
d

e
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De

't

MOORIAAN.

Verborgene is, als't openbaare.

tVie zal khmmen op

den berg des H E E R £ N?

En

noie zal flaan in de plaatfe zyner
Heiligheid? Die rein
van handen, en zuroer van her ten
is, die zyne ziele niet
op en heft tot idelheid, en die niet bedrieglyk en zweerd.
Pfalm XXIV: 3, 4.

des

Is

u
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de Moriaan te zwart,

Zo wacht u

zelfs, voor V Mooren Hart,

Al ging de Moor in 't wit Satyri,
Hy zouw nochtans een Moorman zyn
Veel zyn bekleed , met witte
,
En zyn daar onder, aan het hart,

i

huiden

Een

hoope zwarter, als de

Wat mag dat wonder
Dat komt, om dat
Van

toch

Zwart £

beduiden?

d'Europiaan,
Hemelluft, is afgegaan,
werd gebooren $
de liefde van de Ziel t

Daar't wit Gemoed uit
En met

Dp deze zwarte Aarde viei,
Moeder van de Mooreii
En God, die in't verborgen ziet,
En acht des lichaams witheid niet,
Maar, die daar wit zyn aaii haar zielen ^

Een rechte

gehoorzaamheid,
Van't geen haar God heeft voorgeleid,
Die zyn't, die Hem van ouds, gevielem
Dat ieder dan hem zelven fchaam,
Om zich te paaijert met de iiaam,
GewafTen in

Y

.

Van
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Van onder't wit Geflacht

hooren ;
Menfchen noemd,
te

(Het geen men Chriften
En boven ai!e volken
roemd,)
Maar werde uit Chriftus

geeft gebooren.
hy in het recht bezit,
Van't waare Chriftelyke wit,
A1 was hy van 't Geflacht der Zwarte.
't Uitwendge zy, hoe dat het zy,
Dat valt in't graf eft gaat
voorby,
Zo komt

Dies zoek

een

ieder't reine harte.

Psalm LI: 12, 13.

Qchept

my een rein hertc, 0 God: en vernieuitit in
het hinnenjte van my eenen vajlen geeft.
En verwcrpt my
neemt uwen

niet van uw aangezicht: ende en

Heiligen Geeft niet

van my.

Jezaias I: 16,17,18.

Waffet u, reiniget u, doet de boosheid never
handelingen van voor myne oogen voeg, laat afvan
quaad te do en.
Leerd goed doen , zoekt het recht, helpt den verdrukten: doet den JVsezen recht, bandelt de ttwifl-

zaake der IVeduwen.
Komt dan, en laat ons izaamen recht en, zeid
de HEERE: Al waaren it we zonden ah fchar-

laken

rjf

,

des
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laken, zy zullen wit warden als fneeuw, al waazy rood , als karmozyn
[witte] wolle.

ren

,

Jeremias XIII:
Zal 00k
een

zy

zullen warden als

23, 24, 25.

Moorman zyne huid veranderen: of
zyne vlekkenl [20] zultgy-lieden00k

cen

Luipaard

konnen gued doen, die geleerd zyt quaad te doen.
Daarom zal ik ze verjirooijen, ah een Jtoppel
die doorgaat, door eenen wind der woejlyne.
Dit zal uw lot, het desl uwer maaten zyn , van

my

,

fpreekt de HE ERE : die
, en op leugen vertrouwd.

gy myner

hebt

vergeeten

Matth: V: 8.

Zalig [zyri] de reine van herten: Want zy zul¬
len God zien.
Hebreen XII: 14.

Jaagt den vrede na met alien , en de heiligmaa•
kinge , zonder welke niemant den Heere zien en
zal.

Jakobus IV: 8.
Naakt tot God, en hy zal tot u naaken.' Retnigt de handen , gy zondaars, en zuivert de her-

ten, gy^

dubbelhertige.
Het

De
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JONGE

leerd,

met

fchaa,

KALF.
en

fchande.

Daartia vond hem Jeztis in den
Tempel, en zeide lot
hem, Ziet, gy zyt gezond gcvcordtn: en zondigt nict
meer, op dat u niet <wat ergers en gejebiede, Joannes

V: 14.

Hebt
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ft

Tlebt gy
Zo

'/ Verfland maar half,
wykt niet voor het Kalf

Het Kalfjen,
Heeft

in de (loot gelegen,
een fchrik gekreegen,

de Hoot

voor

Zq dat het zich dan namaals wacht:
De

menfch, door lichaams tegenheden

Heeft dikmaals veel verdriet

,

geleeden;

En geeft doch evenwel geen acht,
Qm niet weer in de graft te vallen,
Die noch de flimflen is van alien ;
.

Die diepe graft van Dood en Hel I
't Word dikmaals noch wel voorgenomen,
Maar uit het krankbed

opgekomen,

het oude fpel.
Nochtans befchikt de menfch veel dingen
Zo ziet

men weer

,

Die Kalfs verfland te boven

gingen,
dingen van de Tyd,
In leem, en llyk , en ftof der aarden,
En daarom 00k van weinig waarden,
Doch't zyn maar

Zo raakt

Het Edel

men

't belle deel

maar

quyt.

menfchelyke leven,

Behoorden't

vee

niet

toe te

Y 3

geeven,

Maar
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Maar

allertrouwlte

wacht,
( Wyl't heefc gefmaakt, verdriet en lyden)
Het Eeuwig hertenleed te myden ,
In d'allerdieplte en vail lie
gracht.
met een

J

EZAIAS I: 2, 3, 4.

{"loon/ gy Hemelen,
de

,

ren

en neemt ter oore, gy

Aar-

de HEERE fpreekt : Ik hebbe hinde-

want

gruot gemaakt en

verhuogt

,

maar zy

hebben

tegen my overtreeden.
Een ojfe kend zynen bezitter, en een ezeldekribbe zynes heeren: [maar] IJ'rael en heeft
geen kennijje, myn volk en verjlaat niet.
Wee den zondigen volke, den volke van zwaare

ongerechtigheid

den zaade der buosdoendercn, den
: zy hebben den HE. ERE
hebben den Heiligen IJraels gelajlert,
,

verdervenden kinderen

verlaaten, zy
zy hebben zicb vervreemdet
waards.

Jeremias VIII:

Zegt wyders tot hen;
zal

men

af kecren

vallen
en

,

en

zo

[wykende] achter-

,

4, 5,

6,

7.

zeid de HEERE:
opjlaan ? zal men

niet weder

niet wederkeeren ?
[ dan ] dit volk te Jeruzalem af

IVaarom keert

[ met ] eene altoosduurende afkeeringe ? zy houden
mft aun bediog, zy weigeren weder te heeren.
Ik

des
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Ik hebbe geluiftert en toegehoord, zyfpreeken dat
nietwchten is, daar en is niemant, die berou-vo heb¬
be over zyne boosheid, zeggende, Wat heb ik geaaan, eera zeier &em/ zze/? o/« 2/2 23'raera /oop, gelyk

onbefuijl paard in den Jtryd.
Zelfi een oyevaar aan den Hemel., zveetzynegczette tyden
era een tortelduive , en kraan , era
zwaluwe
neemen ten tydhaarer aankomjte waar:
maar
myn volk en weet bet recht des HUE KEN
een

,

,

niet.
Amos IV:

Ik heb

11.

[fommige~] onder nlieden omgekeerd, ge¬
en Gomorra omkeerde, die gy waart

lyk God Sodom

ah een vuurbrand, dat uit
nochtans en hebbet gy u niet
de HE ERE.
2

Want indien

Pe

T RUs

God de

den brand gereddet is:

bekeerd tot

my

,fpreekt

II: 4, 5, 6.

Engelen, diegezondigt heb-

ben, niet gefpaart en heejt , maar die in de helle
geivorpen hebbende overgegeeven heeft den ketenen der
duiftemiffe, om tot bet oordeel be-waard te worden:
En de oude wereld niet en heeft gefpaard, maar
Noe den Prediker der gerechtigheid zyn achtfter bezvaard heeft , ah by de zondvloed over de wer.eld
der godlooze heeft gebragt:
En de fteden van Sodoma en Gomorra tot ajfen

verbrandende
tot een

met

omkeeringe veroorde'e/d heeft

,

en

exempel gezct den gecnen die godlcozelyk

zouden Iceven.
Y 4

II

E T
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Eens

Zy en-zullen
de zonne, en

met

voor

altyd.

bongeren, nock dorJIen,endehitte,

7YaL ze niet Jleeken: want baaren OntJermer zal ze leiden, en by zul ze aan de fpring-aders
ier wateren zacbtkens leiden. Jczaias XLIX: 10.
tn

Zo
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Zo wie of

goede dagen hooft,
Zie, dat zyn koft voor Eeuwig kooft,

Wie't Zyne hier vvil overgeeven,
Die heeft de koft
Doch't is

voor

maar voor

Maar wie zyn

al zyn leeven;
de korte Tyd;

eigenwillig leeven,

In Godes Wil wil overgeeven,
Die heeft de koft in Eeuwigheid.
Waar zyn ze,
Waar zyn ze,

die wat beters weeten ?
die wat grooters meeten?
Zy komen daar mee op de baan:
Maar wyl'er niemant wert gevonde,
Die beter welftand toonen konde

,

blyft men dan noch lang voorftaan?
Dewyl de allerklaarfte reden,
Ons aanzet om daar toe te treeden,
Waar

Of is de heele wereld doof ?
En heeft het
Om

na zo

menfch'lyk hert geen oorena

grooten

zaak

te

hooren ?

deerelyke roof,
Gehaald door ftroopende Gezellen,
Gezonden van de Nyd der hellen,
Dat is

een

Y 5

Die
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Die

ons

de

Zaligheid misgund.

Schrik op , door komende
geruchten,
Om uic zyn warre-net te
vluchten,
En wel te letten op dit
punt.
Matth XIII: 44, 45, 46.

ederom is het

Koningryk der Hemelen, gclyk
fchat in den akker verborgen, welken een menJche gevonden hebbende, verbergde [dien J en van
blydfchap over den zelven gaat by hecnen en vcrkoopt al mat by beeft, en koopt dim zelven akker.
IVederom is het Koningryk der
h'emclen, gelyk
een Koopman die
fchoone paarlen zoekt:
Dewelke, hebbende een paarle van groote waarde gevonden, ging heenen en verkocht al ivat
by badee, en kocht dezelve.
een

,

,

Joannes X:

27,

28.

Myne fchaapcn hooren myne Jiemme, en ik kenne
en zy volgen my.
En ik gceve baar bet eenwige levcn: en
zy en
zullen niet verlooren gaan in der
cewvoigbeid en
niemant en zal dezelve uit myne band rukken.
dezelve,

,

1

Want

me

Petrus III: 10,11,12.

bet leven ml

lief hebben,

en

goede da-

gen zien , die ftille zyne tonge van bet quaad, en
zyne lippen, dat ze geen bedrog en fprcckcn:
Die

des

gemoeds.
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Die wyke af van het quaade , en doe het goede:
die Zueke vrede en jaage den zelven na.
Want de oogen des Heeren zyn over de rechtvaar-

dige, en zyne ooren tot haar gebed: maar het aangezicht des Heeren is tegen degeene die quaad do en.
open^aringe vii: 13, 14, 15, 16, 17.

Ouderlingen antwoordde, zeggende
'my, Deze die bekleed zyn met de lange witte

En
tot

cen

ait de

kleederen, <wie zyn zy, en van waar zyn ze gekuinen ?
En ik

fprak tot hem, Heere , gy weet het. En
hy zeide tot my, Deze zyn het die ait degroote verdrukkinge komen: en zy hebben haare lange kleede¬

gewaJJ.en , en hebben haare lange kleederen wit
gemaakt in het bleed des Earns.
Daarom zyn zy voor den troon Gods, en dienen
hem dag en nacht in zynen Tempel: en die op den
troon zit zal haar overfchaduwen.
Zy en zullen met meer hongeren , noch en zullen
fiiet meer dorjten, noch de zonne en zal op haar niet
vallen, noch eenige hitte.
Want het Lam dat in het midden des troons is,
zal ze weiden, en zal haar een leidsman zyn tot
levende fonteinen der wateren : en God zal alle tma¬
ren

rten van

haare oogen

afwijjen.

d
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B

Y

K

O

R

F

R E N T E B R I E F.

Zoekt vaRc plaats,

Jezus zeide

tot hem,

heenen, verkoopt
gy

Zogy wilt •volmaakt zyn, gaat
hebt, en gee ft bet den ar?nen,

wat gy

zult eenenfcbat bebben in den bemel:
my. Match: XIX: 21.

herwaards, volzt

en

komt

Hy

GEMOEDS.

bes
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Hy heeft de befte Rente-brief,
Die moed en goed, tot God verhief.

Die Tien,

ten

Honderd mag ontfangen,

Beftaat zyn Geldjen uit te langen,
Dat is een Renten, op zyn lyf :
Maar die

Hoe

Tien mogt

Honderd krygen,
zyn blyde hert zich neigen,
zulken groot, en fchoon geryf!
voor

zouw

Tot

A1 die het haaren overgeeven,
Om Eeuwig zonder nood te leeven,
Die

zetten

Renten op

haar Ziel.

Dit groote voordeel werd van Gode,
Een ieder mild'lyk aangeboode,

Op dat Hy 't A1,

weinig hiel.
handen vulden,
Meer, als voor tien, tien duizend gulden >
A1 wierd het duizendmaal verhoogd.
Want hoe onwaardig en geringe,
Zyn alle Tydelyke dinge
Voor die, die op het hemelfe oogd!
Wie dan voorzichtig zoekt te leeven,
Moet zo zyn Geld op renten geeven,
voor

Zo dat de winft zyn

Dat

DEBYKORF
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Dat

hem, deWortel, Stam

(Als't

Vrucht,
weinig is geleeden),
dood werd afgefneeden,
en

maar een

Niet door de

En overlaat, een naare zucht.
Matth: XIX: 29, 30.

Fjjn

zo me zal verlaaten hebben
huizen, of broedcrs, ofzujtersy of vadcr of moeder, of myf, of
kinderen, of akkers, orn myns naams mile, [die~]
zal hondcrdvoud
ontfangcn, en bet eeumge leven
,

be-era en.
Maar veele

eerjie zullen de laatfie
[yeelt] laatfie de eerfte.

zyn

,

en

Lukas XII: 22, 23.

En

by zeide tot zyne Difcipelen , Daarom zegge ik u, en zyt niet bczorgt voor uiE leeven, wat
gy eeten zult, noch voor bet lichaam, uoaar mede
gy u kleeden zult.
Het leven is meer dan bet
voedfcl, en bet lichaam
dan de kleedinge.
En Vers 33,
34.

Verkoopt het
Maakt

u

geene gy bebt, en geeft aalmoejfe.
zelvcn buidels die niet en verouden, eenen

fchat die niet af en neemt, in de Hemelen, daar de
dief niet by en komt, noch de motte en verdcrft.
Want

des

Want
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waar uwen
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fchat is, aldaar zal 00k uw*

herte zyn.
En

Kapittel XVI:

9.

En ik zegge

u-lieden, Maakt u zehen vrienden
onrechtvaardigen Mammon, op dat wanneer
u ontbreeken zal,
zy u mogcn ontfangen in de eeuwige tabernakelen.
nit den

Philippenzen III: 7,

Maar bet geene my

8.

gewin was dat hebbe ik
Cbriftus wills fchaade geacht.
J a gewijfelyk ik acbte 00k alle dingen fchaade te
zyn, om de uitneementbeid der kennijfe van Cbriftus
fezus myns Heeren : om wiens wille ik alle deze din¬
gen fchaade gereekent hebbe, en achte die drek te zyn,
op dat ik Cbriftus moge gewinnen.
,

om

1

Ti-mo

th:

VI:

19.
#>

Leggende haar zehen weg tot eenen. fchat, een
goed fondament tegen het toekomende, op dat zy 't
eeuwige leven verkrygen mogen.

D

E

DEBYKORF

3+j

DeLOYERY.
Ziet

waar

by

gy u

vocgd.

Door weIke ons de grootfle en dierbaare beloften gefchonken zyn, op dat gy door dezelve der Godlyke natuure
deelacbtig zoud warden, na dat gy ontvlooden zyt bet
verderfdat inde wcreld is door de begeerlykbeid. 2Petrus

1: 4.

Daar

GEMOEDS.

t)ES

Daar

men mee

verkeerd,

IVord

men mee

ge-eerd.

f~Tet Vel,

343

lang, by hout gelegen,
eind'ling Houts-natuiir gekreegen:
Wat t'zaamen veel gemeenfchap houd,
( Het zy in 't goeden > of in't quaade,)
Dat word, (tot voordeelj of tot fchaade,)
Veeltyds vereenigd, en getrouwd.
Het Hert, aan Wereld-luft gehangen,
Ileeft Wereld-luft in zich ontfangen,
nil

Heeft

En werd

een

louter Werelds Hert:

Veel, die haar Eeuwig Heil vergeeten,
Zyn in die vuile kuil gefmeeten
,

Daar't leven heel bedorven werd.

Maar die haar

wyzelyk bezinden,
alleding bemindenj
Gelyk haar uitverkooren fchat,
Daar \ Hert by woonden, niet metviaagen^
Maar alle haare leevens dagen,
En

God,

voor

Die worden

En ook

van

Gods kracht omvat,

doordrongen, in haar Zielen,
Gods Natuur behielen,

Zo dat zy

Z

En

debykorf
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En daarom

Hemelingen
Behaag'lyk in zyn Heil'ge

zyn,
oogen,

Waarom
In

Hy haar ook zal verhoogen,
klaarheid, als de Zonnefchyn.
psalm i: i, 2, 3.

Wclgelukzalig
is de
godloozen

den raad der

man,

die niet

en

ivandelt in

noch

Jlaat op den weg der
zondaaren, noch zit in't geftoclte der fpotteren.
Maar zyn lujl is in des HEEREN
Wet, en
hy overdenkt zyne Wet dag en nacht.
Want hy zal zyn als een
boom, geplant aan in a•
terbceken die zyne vrucht
geeft in zynen tyd, en
welkers blad niet
af en valt: en al mat hy doet zal
wel gelukken.
,

,

psalm xxvi:
4, 5, 6, 7, 8.

Ik en zitte niet by
ydele
lieden en ga ik niet om.
Ik haate de

lieden;

en met

bedekte

vergaderinge der boosdoenders; en
by de godlooze en zit ik niet.
Ik wajje myne handen in
onfchuld ; en ik ga
rondom uwen altaar, d HE ERE!
Om te doen hooren de
ftemme des lofs, en om te

vertellen alle

uwe worideren.
HE ERE ik hebbe lief de
wooninge nwes huizes, en de plaatfe des Tabernakels uwer eere.

Spreu-

GEMOEDS,

des

Spreuken X111:

Die met de wyze orngaat,
die der zotten medgezelle is
den.

Jo

ANNE S

Hy is gekomen tot bet

345

20.

zal wys worden: maaf
, zal verbrooken wor¬

I:

II, 12.

zyne, en

de

zyne en heb-

ben hem niet aangenomen.
Maar z0 veele hem aangenomen

hebben, dien heefi
hy macht gegeeven kinder en Gods te worden, [ name-,
lyk J die in zynen Naame gelooven.
2Korinthen VI: 14.

En trekt niet een anderjuk aan met d'ongeloovige.
Want wat mededeel hecft de gerechtigheid met de

ongerechtigheid?
met

de

en wat

gemeenfchap heeft 'f licht

duijlernijfe.
Ephezen V: 7.

Zo

en

zyt dan

haare medegenooten niet.
En Vers

11.

Ende en heht geen gemeenfchap met
baare werken der duijlernijfe, maar

de onvrucht-

bejlraftze 00k

veel

eer.

Z

2,

D

e

d e s

GEMOEDS.

Vind gy gem grond om op te ft aan,
Zo

legt het met de heijers aan.

De Hey,

die zoekt een diepe grond

Op dat het Huis geveftigt ftond,
zich, eerlang niet mogt begeeven;
Dat huis, van kalk en fleen, en hout,
Met vlyt, begonnen, en volbouwd,

En

tegenwoordig leven:
eeuw'ge zaligheid,
Daar veel meer aan gelegen leid,
Dat zien zy, (die daar wel op letten,)
( Om kofle en moeiten mis te gaan,
En't reedfte padjen in te flaan,)

Tot

nut

van't

'

Maar't huis, van

Maar bol, en losjes neder zetten.
Zo zakt het leelyk uit malkaar,
En flaat met

fchrikkelyk

gevaar,

zynder zo veel fcheeve ziele,
Terwyl men't al aan 't vices befleed,

Dies

En't vafte fondament vergeet,

Op dat den bouw ter neder viele,
o Menfch! die deze misftand ziet,
Bouwd met de achteloozen niet,
Z

*
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Slaat

zinnen

nwe

diep in't harte,

Door aardfe modder ende
flyk
Tot op de grond van't vafte

Dan za]

uw

Bouw de

zakking

'Lukas VI: 47,

Ill

iegelyk die tot

era

hoard

,

en

my

dezelve doet

,

48,

komt

,

ik zal

,

ryk,

tarte.
49.
en myne woorden
u toonen wien by

gelyk is.
Hy is gelyk een menfche, die een buis bouivde, en
groef, en verdiepte, en hide bet fondament op een
Jieenrotze: als nu de booge vlocd quam, zo Jloeg de
waterjiroom tegen dat buis aan, ende en konde dat
met
beweegen: want bet was op de Jieenrotze gegrond.
Maar die ze geboord
en niet gedaan zal hebben, is gelyk een menfche die een buis bouivde op de
aarde zander fondament: tegen bet ivclke de water*
Jiroom aanjloeg ; en bet viel terjlond, en de val
,

van

1

dat zelve buis

een

grout.

Korinthen III:
10,11,12,13,14,15.

Na de

als

was

genade Gods die

wys bouwmeefler
ander bouwd daarop.
een

dat hy daar op

bouwet.

Want niemant kan

een

my gegeeven is hebbe ik
bet fondament gclegt : en
Maar een iegelyk zic toe
,

ander

fondament leggen,

(ian bet geene gelegt is, bet welk is Jezus Chriftus.

En

des
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En indien iemant op ditfondamentbouwd,
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goud,

zilver, koftelyke fteenen bout, hooi,ftoppelen.
Een iegelyks tverk zal openhaar warden : want
,

de dag zal het verklaaren: dewyle het door vuur
ontdekt word: en hoedaanig ecns iegelyks werk is zal
bet vuur beprocven.
Zo iemants werk blyft,

dat by daar op gebouwd
heeft, die zal loon ontfangen.
2

Evenwel het

Timoth: II: 19.

vafte fundament Gods ftaat

,

heb-

zegel, De Heere kend de geene die zyne zyn: en, Een iegelyk die denndame van Chriftus
noernt, ft a af van ongerechtigheid.

bende dezen

Judas
Maar

vers

17,18,

19, 20, 21.

geliefde, gedenkt gy de woorden die voorde Apoftclen onzes Heeren Jezus

zegt zyn, van

Chriftus

:
Dat zy u

gezegt hebbcn ,• dat in den Iaatften tyd
fpotters zullen zyn, die na haare godlooze begeer-

lykheden wandelen zullen.
Deze zyn 't die haar zelven affcbeiden, natuurlyke ['menfcben] den Geeft niet hebbende.
Maar geliefde, bouwet gy u zelven op uw allerheiligfte geloove, biddende in den Heiligen Geeft:
Bewaart u zelven in de liefde Gods
verwachtcnde de barmhertigheid onzes Heeren Jezus Chriftus
ten eeuwigen leeven.
7* 4
D e
,
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De

Door

vlyt behoud

DYK„

men.

Gy dan, Reliefde, [zulks] te vooren weetende, wacht
door de verleidinge der groitwelyke men-*
fcben mede afgerukt en word, en uitvalt van uwe vaftigbeid. $ Pctrus III: 17,
Teg en
u

'

~T

dat gy met

D E s
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Tegen V wyken,
Moet

Elk werde

Dyken.

Dykgraaf van zyn Hert,
Op dat het niet onmachtig werd,
Voor aanloop van de hooge fbroomen,
Die uit de groote Wereld-Zee,
Tot dreigement van ach, en wee,
Veelvoudig op zyn Dyking komen.
Want menig zit en llaapt geruft,
Met een verzwakte en laage kuft,
Onachtzaam, in het welbefchikken ,
een

Waardoor den Arbeid van't

Gcinoed,

Zyn befl: met al de zinnen doet,
heeling, daar het breekt aan ftikken,
Want die'tbedenkt; Vervaar'Jykgroot,
Is't dreigen van die zwaare nood,
Die't Eeuwig leven zoude fchenden !
En wie verdraagt de bitt're fpyt,
Dat (lordige onachtzaamheid,
Hem bragt in d'uiterfte elenden !

Tot

Hoogendyk,
Arbeidsman in vlyt gelyk:

Men bouw dan

Den

aan

de

Z £

Si*1

Dies*
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Dien

Dyk, die't Herte moet behoeden,
Op dat het niet verdnnkc in 'c quaad,
Maar met de Deugd
omgeeven flaat,
En Eeuwig leeft in alle
goeden.
Psalm XCIII: 3,
4.

D,

rivieren

verhejfen 0 HEERE, de rivieverhejfen haar bruifen: de rivieren verhejfen
haare aanftootingc:
[^Doch] de HE ERE in der hoogte is geweldiger
dan het hruifen van grootc wateren [dan\
de geweldige haaren der zee.
,

ren

,

,

Korinthen XV: 1,2.

1

Voorts, Broeders, ik maake u hekend het Euangeli , dat ik u vcrkondigd hebhe het welk gy 00k
aangenomen hebt, in het welk gy 00k ftaat:
Door het welk gy 00k
zalig word indien gy het
bshoud op zodaanige
wyze, ah ik het u verkondigd
hebhe: 't en zy dan dat gy te
vergeefs gelooft hebt.
,

,

En Vers

58.

Zo dan,

mynegeliefde Brooders, zyt ftandvaftig,
onbewecglyk altyd overv/oedig zynde in het werk
des Heeren, ah die weetet dat uwenarbeid niet
ydel
en is in den
,

Heere.

-

eph

e2.en

GEMOEDS,

des

353

Ephezen VI: 13.

Daarom

neemt aan

degeheele wapenrujlinge Gods,
dag, en

op dat gy konnet wederjlaan in den boozen
alles verricht hebbende, Jtaande blyven.
Philippenzen I: 27,

28.

AUeenlyk wandeld waardiglyk bet Euangeli van
Chrijtus, op dat bet zy ik home en u zie, bet zy
ik afweezig ben, ik van uwe zaaken mag booren,
dat gy Jlaat in eenen geejl , met een gemoed gezamentlykJlrydende door betgeloove des Euangeliums:
En dat gy in geen ding verfcbrikt en word van
de geene die tegenjlaan: bet welke baar wel een
bevoys is des verderfs , maar u der zaligheid, en

dat

van

God.
K olossenzen I: 23.

Indien gy maar in 't geloove blyft gefondeert en
vaft, en niet bcwecgt en word van de hoope des
Euangeliums, dat gy geboort hebt , 't welke gepredikt is onder alle kreatuuren die onder den Heme!is:
van bet welk ik Paulus een dienaar geworden ben.
Timoth: VI:

1

20.

lewaard bet pand u toebetrouwt,
afkeer hebbende van bet ongodlyk ydel roepen,
en van de
tegenftellingen der val/elykgenaamde weeteijchap.
0 Timotbeus,

eenen

2

Net

T

1m o t h:

1: 14.

goede pand dat [«] toebetrouwt is, lewaard

door den Heiligen

Geeft, die in ons wootid.

De

DeBYKORF
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D

e

B

Vangen, is

O

T.

vangen.

__r-

Ik zal
en

by

dsn HE ERE zeggen: My lie tocvlucht,
myn God op wclken ikvertrouwe. IVant
zal it redden van den Jirik des vogelvai.gers, van de
myne

zcer

tot

burgt:

verder/elyke pejlilcntie. Pfaim" XCI:

2, 3.

»es

GEMOEDS.

Al is de Strik

Zy baard u

De Visman
En

V

Oog niet fnoodt
evenwel de dood.
*uoor

bedryf te letten,
vangtdeBot, in'tfnoer van zyde netten:
weet

op zyn

DeHelleman, zyn ziele netten, zyn,
Niet alle

lomp, van grove henn'p geweeven,
Op dat hy ving het plompe en domme leven,
Maar ook wel zacht, behendig, eel, en fyn.
Zo werd 'er meen'g, in't achtbaar net gevangen,
Waar aan de Vin der fpitfe zin blyft hangen,
Dies hebbe elk op zyne vryheid acht,
Om niet, tot luffc, die zin heeft in ons alien ,
In't looze net van zyn gefcheer te vallen,
Maar dat hy zich voor't grove en fyne wacht.
Al wat hem trekt, van onder God te buigen,
En uit den weg de Leer, van Gods getuigen,
Dat is het fpoor tot dooling, in 'c verdriet.
Al fchoon de Bot verltrikt wierd in de zyde,
Datbaat haar niet van't kerven ende fnyde;
Het net van Eer, en Achting helpt ook niet.
Wat God verlaat, vervalt in Satans banden;
De Strik isEer,maar d'uitkomft groote fchanden.
Dat

35<S

De

BYKORF

Dat ziet het Oog der
wys bedachten wel,
En tracht
zyn zin, in't meer daar hy moet fwem
men

Zo als

hy mag, door myden in te temmen,
hy niet valt in 'c War-net van de Hel.
Wat ziet m'er veel, op't doodbed
droevig lyden,
En als een vis, door kerven en door
fnyden
In haar Gemoed, van't
fcherpe Oordeel-ftaal,
Terwyl het Hertgepynigt over't quaaden,
Op 'tRoofter-vuurderknaaging legt tebraaden,
Dat

,

Tot affchrik

van ons

menfchen altemaal.

Psalm XXV: 15.

oogen zyn
"want

geduuriglyk

hy zal myne voeten ait het
En Psalm

De
tans

godlooze hebben

en

ben ik niet

op

den HEERE

net uitmeren.

CXIX:

110.

my eenen ftrik

afgedwaald

geleid: noch-

van awe

bevelen.

Spreuken XIII: 14.
Des wyzen
om

leere is een fpring ader des levens,
af te wyken van de ftrikken des doods.
L

tr k a s

GEMOEDS.

to e s

.35?

Lukas XXI:
34, 35;.

En w'acbi

u

zelvcn

,

dat

berten niet

uwe

te

eeniger tyd bezwaart en worden met brafjerye, en
dronkcnfchap, en zorgvuldigheden dezes leevens,
en dat u dien
dag niet onvoorziens [over] en kome.
Want
geene

gelyk een ftrik zal by komen over alle de
die op den gantfen aardbodem gezeten zyn.
2

Doch ik

KorinthenXI: 3.
dat niet

eenigzins gelyk deflanEva door baare argliftigbeid bedroogen heeft, alzo uwe zinnen hedorven worden,
[om af te wyken]
van de
ecnvoudigheid die in Chriftus is.
vreeze

,

ge

1

Timoth: VI: 9.

Doch die

ryk willen worden vallen in verzoekin[in] den ftrik, en [in] veele dwaaze en fchadelyke begeerlykbeden, welke de menfchen doen verzinken in verderf en ondergang.
ge en

d

e

des
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Die niet wel op zyn
Word

,

zelven let,
door de aankleejlykheid, beftnet*

f~T etVuile- werk maakt zyn bedienaars vuil}
ze zyn, te fchuwen en te myde:
De zuiverheid blyft voor d'onreinheid fchuil,

Zo dat

En houd zich zelfs veel liever aan

een

zyde:

Zo is 'er

dan, voor't wyzelyk verfland,
Geen vuilder werk, als't vuile doen der zonden;
Nochtans, al is't tot fmaadheid en tot fchand,
Word alle man tot dezen dienft gevonden.
Maar God
die zelfs de puure reinheid is,
,

Wykt van haaraf, en alle Hemelingen,
Als dienaars

van

het werk der duiflernis

Zo fcheiden zich Twee

>

ongelyke dingen.

Zo doen zy ook, die net zyn van Gemoed ,
Om zich aan't vuil van and're niet te fmettettj

vaft-geftelden voet,
Niet op den weg der vuile zondaars zetten.
Vuil moet het zyn, dat d'Alderhoogften haat s
En willen haare eens

En al zyn volk gebied j met Hem, te
Wie luifterd dan, ria d'alderbefte

haaten 1

Om't vuile werk

laaten ?

van

zonden-doen
A

a

te

raad ,

W&nG
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Want wie

begeerd af-fchuwelyk te zyn?
van hoogheid en van Eere ?
Om voor zyn dienft, en
arbeid, zweet en pvn
Te moeten zien zich't HeiJ de nek toe
keeren;
Terwyl de ftraf het aangezicht vertoond!
Wie dezen weg noch verder luft te
loopen,
Die ioope alleen
op dat hy zich verfchoond,
Die't divaaze doen, met hem niet vvil
bekoopen.
In't

Eeni'g Oog

,

,

j

"Vertrekt,

ezaias l11:

n.

vertrekt, gaat uit van daar en raakt
aan :
gaat uit het midden van haar,
gy die de vaten des H E E 11 E N
,

het omeine niet

reinigt

u

,

draagt.
Jeremi
en

Gaat uit myn
reddct een

as

LI: 45.

volk

,
uit het midden van haar,
zyne zicle ; van wegen de hittoorns des IiE E R E N.

iegclyk

tigheid des

2

Korinthen VI: 17,18.

Daarom gaat uit het midden van
haar, en fcheidet u aj , zegd de
Heere, ende en raakt niet aan
het geene onrein is,
enikzalu-liedenaanneemen.
En ik zal u tot eenen Vader
zyn, en gy zult my
tot zoonen en dochteren
zyn , zegd de Heere de

Almachtige.

1

Thessa-

GEMOEDS.

d e s

-

1

Thessalonisenzen V:

Onthoud

alien fchyn

u van

(

zuiverc

onbevlekte

en

/en den fader is
Zoeken in ha are

1

27.

Godsdienjl

voor

God

deze, Weezen

en

verdruk'kinge

[_en~] hem zelven

onbefmet bewaaren
•

22.

des quaads.

Jakobus I:
De

361

P

van
e

,

de wereld.

t ru

Weduwen be-

LV: 4j 5.

s

TVaar in zy haar vreemd houden , ah
gy niet
en
loopt tot dezelve uitgietinge der overdaadig-

mede

heid, en[ul lafteren:
Dewelke zullen rekenfchap geeven den geenen die
bereid ftaat ,
0111 te oordeelen de leevende en de
doode.
Openbaaringe XVIII: 4, 5.

En ik hoorde

een

andere

Jlemme uit den Hemel,

zeggende, Gaat uit

van haar myn vulk , op dat gy
aan haare zonden gecn
gemeenfchap en hebt , en op
dat gy van haare plaagen niet en ontfangt.
Want haare zonden [zyn d'eene op d'andcre~] ge-<
volgt tot den Hemel toe, en God is baarer ongerech-

tigheden gedachtig geworden.
Aa

a

D

s

Ziet

met een

Van V

D,

waakend

Oog,

hertelyke Hoog.

ryft ver boven alle Daken,
Op dat de Wacht de Stad zouw overwaaken;
Dat paften wel in't menfchelyk gemoed,
"e

Toren

Die groote Stad, van veele woeleryen,
Daar zo veel quaads, en onheil is te myen,

Op dathetHert, voorzichtig

wierd behoed.

Een Toren, van een wakker,waakzaam
Ver boven al de zinnen

opgeheven,
Voorzichtigheid bezet,
Waar door het Oog, het al kofl overfchouwen,
Behoorden elk in zyn Gemoed te bouvven,
GelykdeMan, die op zyn welftandlet.
Maar doch,helaas! men vind wel geene Stede,
Daar overleg die noodzaak niet en deede,
Wyl overal, den Toren zich vertoond:
Maar duizenden van koftelyke Zielen,
Dieal van ouds in't Hertgeen wacht en hielen ,
Al waar de flaap van zorgeloosheid woond.
Wat zouw hetOog,in't zien verwonderd weezen,
Zo uit een Stad geen hooge Torens reezen;
Aa 3
Wat
Met

'

;

leeven,

toezicht,

van
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Wat moetGods oog

dan wel een misftand zien,
By't groot geflacht der menfchen op der aarde,
Daar hooft,voor hooft een fteede is van
waarde,
Dochzonder wacht op \ herte, in't algemicn.
Job 1: 6,

Dtfdr

was nu een

men, om

zich

voor

7.

dag, ah de kinderen Gods quate Jlellen
dat

den II EE RE

,

de Satan 00k in 'f midden van hen
quam.
Doe zeide de HE ERE tot den Satan ; van
waar komt
gy ? en de Satan antwoordde den IIE E-

RE,

en

en van

die

zeide ; Van om te trekken op de aarde,
te doorwandelen,
Psalm CXXX: 6.

Myne ziek ['wacht] op den HE. ERE, meer
den morgen: de wachters op den

dan de wachters op

morgen.
Markus XIII: 33.

Ziet toe, waakt en bid
de tyd is.

,

want gy en weet

niet

wannecr

Lukas XII: 37.

Zalig lyn die dienjlknechten welke de Heere ah
by komt zal waakende vinden: Voor waar ik zegge
,

u,

G E M O E D S.

des
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dat hy hem zal omgorden, en zal ze doen aanziiten, en bykomende zal hy haar dienen.
u

,

1

Thessalonisenzen V:

5,6,7,8.

Gy zyt alle kinderen des lichts , en kinderen des
daags : wy en zyn niet des nachts, noch der duiJlerniJfe.
Zo en laat ons dan niet Jlaapcn , gelyk als de
andere

,

maar

J-Vant die

laat

ons

waaken

en

nuchteren zyn.

Jlaapen Jlaapen des nachts:
des nachts dronken.
,

en

die

dronken zyn, zyn
Maar ivy

die des daags zyn, laat ons nuchteren
aangedaan hebbende de borftivapen des geloofs en der liefde, en [tot] cenen helm, cle hoope
dcr zalighcid.

zyn

,

,

1

P

e t r u s

V:

8,

9.

Zyt nuchteren, [en] waakt : want uwe tegenpartye de Duivel gaat om als ecu briefende leeuw,
zoekende wien

hy zoude

mogen

Den welken wederftaat,
weetende dat bet zehe

ver/linden.

vafi zynde in '? geloo»

lyden aan uiv broederfchap dat in de wereld is, volbragt word.
ve:

Hex
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Bang, maakt

gang.

Alzo dan, myne geliefde, gelyk gy alle tyd gehoorgeweejl zyt, nict als in myne tegenwoord/gbcid

zaam

myn

afweezen, werket

zelfs zaligbeid met vreeze en

beeven. Philippen-

alleen,
uwes

zen

II:

maar

veel

meer nu

in

12.
_

des

Zo gy u
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zelfs in Naauwheid field,

Zo leid de

Fyandgrootgeweld.

De Yz'rekloot, in't naauwKanon gefteeken,
machtig in't verbreeken,
macht tot ruimten uit:
Het Menfch'Iyk Hert, in Gods Gebod beflooten,
En op hetRyk des Hemels aan gefchooten,
Werd vandemuur des Vyands nietgeftuit.
Doch die zich niet in d'Enge Weg wil geeven ,
Maar in hetRnim van zyne luften leeven,
Heeft achter zich geen aangeperfte drang,
AIzo't geweld een weg vind aan de zyden,
Om rechts en links het Hert voorby te glyden,
Dies maakt hy 00k,op't RykeGods geen gang,
En Satans muur blyftvafl en onverbrooken,
Waar achter hy behendig zit gedooken ,
Terwyl de ZieJ zyn Eeuwig Heil vergeet,

Word fnel

van

gang,en

Want Engte barft,met

En llaat de

wind, als deed hy groote dingen

,

eerlang tot rook vergingen,
van't aardfe Ruim en Breed.
Leer dan,oMenfch!die't Hemelryk wild Erven,
Het werelds ryk met zyne Ruimte derven,

In zaaken die

Dat is de vrucht

A

a

5

Zq
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Zo

perft het Naauw, 't be-engde herte aan,
vyands muur, voor't Ryke Gods gelegen,
Met groot geweld uit uwen
weg te veegen
Om's

,

Om in de Stad der

Zaligheid

Psalm IV:

A Is

ik roepe,

tigbeid

j

maakt:

te gaan.

2.

verboord my , 0 God myner gerechIn benaauwtheid hebt gy my ruimte gezyt my genadig, en hoord myngebed.
En Psalm XX:
2, 3.

De HE ERE

verhoore u in den
dag der benaauwtheid; De Naam des Gods Jakobs zette u
in een boog vertrek.
Hy zende uwe bulpe uit bet Ileiligdoin, en on-

derjleune

u

uit Zion.

En Psalm XLVI:

God is

ons eene

telyk bevonden

2.

toevlugt, en Jlerkte: hy iskrachbulpe in benaauwtheden.

eene

En Psalm L:
14,, 15.

Offert Code dank:
geloftcn.

uwe

en

betaalt den

Jllcrhoogjicn
En

D

E

s

G E M O E D S.

benaauwtbeid:

En roept my aan in den dag der
ik zalder u uithelpen, en gy zult my

eeren.

En Psalm LI: 19.

ojferhanden Gods zyn een gebrooken gcejl: een
gebrooken en verjlagen herte en zult gy, 0 God, niet
De

veracbten.
EnPsALM

CXXX: i, 2, 3, 4.

diepten roepe ik tot u, 0 H EE RE.
Heere, boord na myne Jtemme: laat uwe ooren
opmerkende zyn op de Jlemme myner fmeekingen,
Uit de

Zo gy

,

HEERE

,

de angerecbtigheden gade

Jlaat: Heere, me zal bejlaan'?
Maar by u is vcrgecvinge, op dat gy

gcvreeft

word,
iPetrusI: 17.

Vjader aanroept den geedes perfaons oordeeld na
zo wandeld in vreeze den tyd

En indien gy tut eenen
die zander aannecminge

nen

eens

uwer

iegelyks work
imvooninge;

,

GEMOEDS.

des

Het Staal werd
Om

u

op

aangebooderii

V Heel te nooden.

tlien fchooneBoom en kroon,van groenebladen?
Met Sinaas vrucht doormengt,en dicht belaaden *

Gelyk het veld van een Smaragd Tapyt,
konftig Goud doorftikt en overfpreid,
Bfengd met zyn Beeld van fierlykheid,de zinnen i
I let Paradys der Zaligheid te binnen,
Dien tleiligen en uitverkooren Hof,
Wat vrucht zig daar raoet voordoen uit dat Lof]
Die dit bedenkt na zyn gewigt en waarde,
Verheft zyn lull ten Hemel van de aarde,
A!s zynde't rechte en ver gelegenland,
Waar uit men ons een proef der vruchten zand,
Op dat men zo de fchaduwen verlaate,
En't Wezen zelfs, na dezen eeuwig aate,
In't Heilig land, waar van men ons verteld i
Dat alles fchoon en lieflyk is gefleld.
o
Zalig land, van d'allerfchoonfte boomen,
Hoe zullen wy noch eenmaal in u komen!
Met

En zien

En

methertelykvermaak ,•
Iiaar, met liefelyke fmaak,

uw

eeten

vrucht,

Op
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Op dat wy God den oorfprong eeuwig looven,
En eeuwig zyn in't Hof van alle hoven.
o Alle
Ding, dat Ichoon en lief'Jyk zyt,
Gy wyft ons voort, van Hier na d'Eeuwigheid,
Om dat het al op aarde gaat verlooren,
Maar't Hemels Erf,blyft Eeuwig uitverkooren.
Genezis II: 9.

.£ tide de

HE ERE God hadde alle geboomtc uit
aardryk doen Jpruiten, begeerlyk voor 't gezichte , en goed terfpyze : en den Boom des Leevens in
het midden van den Hof: en den Boom der kennijje
het

des

goeds

en

des quaads.
Lukas XII: 27,

28.

Aanmerkt de lelien, hoe zy wajfen. Zy en arbeiden niet, noch en Jpinnen met, en ik zegge u:
Ook Salomon in alle zyne heerlykhcid, en is niet
bckleed geweeji als een van deze.
Indien nu God het gras, dat heden op het veld
is , en morgen in den oven geworpen word, alzo

bekleed, hoe veel nicer u gy klein-geloovige ?
En

Kapittel XXIII:

En Jezus zeide tot
Heden zult gy met my

43.

hem, Voorwaar zegge ik
in het Paradys zyn.
H

u,

a n-

.

gemoeds.

des

h

a n d e l i n g e n

vii: 5 5,

373

56.

Maar

by vol zynde des Heiligen Geefts, en de
houdende na den Hemel, zag de heerlykheid
Gods, en JezusJlaande ter rechter-[hand] Gods.
En by zeidc , Ziet
ik zie de Hemelen geopent,

oogen

,

en

de Zoone des

Gods.

2

/d dfnw£

menfcben Ilaandeterrecbter- [hand~]

KorinthenXII:
een

2, 3, 4.

menfche in Chrijlus,

voor veertien

jaaren, {of bet \_gefchied zy ]
V lichaam,
we? id mef
of buiten bet lichaam, ew
wef:

is

God

weet

id

bet)

^ zodaanige opgetrokken
geweeft tot in den derden hemel.

En ik kenne een
zodaanig mcnfcbe
lichaam , of buiten bet lichaam
weet ik

niet: God

weet

bet:)

{of bet in bet

[gefcbied zy<]

Dat

en

by opgetrokken is geweeft in 't Paradys, en
gehoord heejt onuitfpreekelyke woorden
die een
menfche niet en is geoorloft te fpreeken.
,
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D

DRAAI-SPIL

e

Allengsjes naden

t)e God

nu alter genade, die ons geroepen heeft tbt
eewwige beerlykbeid in Cbrijlus Jezus, na dat ivy
ten weinig [ tyds ] zu/len geleeden bebben, dezeive volmaake bevejlige
verjlerke , [ en ] fondeere u-lieden.

zyne

,

I

Petrus V:

,

10.
'

At

to

GEMOEDS.

is

375

Al fchynt
*t

het hFerk 'van Dommeni
Begeerde moet doch komwen.

iDe Draai-Spil,door't geduurig ommemaaleri.}
Kan't groot gevaarte, allengsjes tot zich haalen
Dat doet de Man alleenig met zyn Maat:
Doch anderlins,

;•

door aangreep met de handeri ^

tanden*
Zo was daar toe voor Vy ftig man geen raad.
6 Draai-Spil van Gelooven en van Hoopen,
Zo moeten wy gedadig om u looperi
Tot vordering van't allerzwaarfte ftuk,
Daarmenfehekrachtalleenvoorzouwbezwykerij
En fchikken zich om moed'loos af te wyken,
Daar doch aanhangt ons Eeuwige GelukWy moeten't Zeel der Hulpe in ons binden,
En door't Gebed deeds om ons herte winden,
W yl Dag enNacht gely k eeh Draai-Spil gaat„Daar wy den loop des vvegs niet zien ten ende,
Maar al geftaag ons keeren ende wende,
Zo doet men doch dien aldergrootfte daacL
Wy bly ven wel, met al ons gaan en korrieci

Otn't

{'Daar

zwaare

voor

ftuk

te neemen op

het dog geen

zyn

uitkomft werd verndd~

DEBYKORF
In't draaijend rond van deze aarde
ftaan,
Maar, onderwyl, (fchoon 'c andere niet fpooren.
En achten't werk der Vroomen voor
verlooren)
Zo trekken zy den Hemel
zachjes aan*
376

Lukas XXI: 19.

Bezittet

uwe

1

zielen in

uwe

lydzaambeid.

T1 moth: I:

18,

19.

Bit gebod beveele ik u,
myn [_zoone~] Timotheus,
dat gy na cle
profetien die van u voorgegaan zyn,
in dezelve den
goeden Jlryd Jirydet:
Houdende bet geloove , en een
goede konfcientie,
welke fommige

verjiooten bebbende van
Jcbip breuke geleeden bebben.
En

Kapittel VI:

bet geloove,

12.

Stryd den goeden Jlryd des geloofs grypt na bet
eeuwige leven
tot bet welke gy 00k geroepen
zyt,
en de
goede belydenijfe beleeden hebt voor veele getuigen.
,

,

Hebreen X: 36, 37.
Want gy
gy

hebt lydzaambeid van
den wille Gods gedaan bebbende

moogt

wegdraagen.

nooden
,

de

:

op

dat

beloftenijje
Want

GEMOEDS.

des

Urant, [noch
te

komen fkaat
i

een zeer

zal komen,

Petrus I:
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weinig tyds, en] by die
en niet vertoeveii.

3,4,5,6,7,8,

9.

Gelooft zy de God en Fader onzes Hceren Jezus
Chriftus die net zyne groote barmheriigheid oris
beeft wedergebooren , tot een leevende hoope , door
de opftandinge van Jezus CbriJ'tus nit den dood'en.
Tot een onverderfelyke , en bnbevlekkelyke , en
bnverwelkelyke crfenifje , die in de Hemelen be,

Waard is
Die gy

voor

u,

in de kracht Gods be waard word door" bet
geloove tot de zaligbeid die bereid is om geopenbaart te warden
in den laatften tyd.
,

,

In welken gy u verbeugd, nu een weihig [tyd]
(zo bet noodig is) bedroeft zynde door menigerly

verzoekingen:
Op dat de beproevinge uwes gcloofs, die veet kojtelyker is dan des gouds, bet well: vergaat en door
bet vuur beproeft word, bevonden worde te zyn tot
lof, en eere , en heerlykheid, in de openbaaringe
van Jezus Chriftus:
Den welken gy niet gezien en bebi , en [nbchtans] lief bebt: in den welken gy nu , boewel [hem]
niet ziende, maar geloovende , u verbeugd met eene
onuitfpreekelyke en heerlyke vreugde:
Verkrygende bet einde uwes geloofs , [ namelyk]
de zaligbeid der zielen.
3b £

D' §
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Keer niet we£rom„

rr.

Maar wy begeeren dat een iegelyk van u dezelve naarJligbeid bewyze tot de voile verzekertbeid der boopc, t ot
den einde toe: Op dat gy niet traag en word, maar navolgen zyt der geene die doorgeloove en langmoedigbeid
de beloftenijjen be-erven. Hebreen V I: W, 11*

des

Zo

u

GEMOEDS.

iets dwars komt

Men zie hoe zich de

379

de

boeg,
voortkomft voeg.
voor

kan men't niet op handen draagen,
Wanneer men voor de Dyking ftuit,
Men laat zich daarom niet
Om

weer te

keeren

met

verfaagen,
de Schuit:

Redzaam, gaauw en fchrander leven,
In al de Dingen van de Tyd
Wat zyt gy wys en aangedreeven,
In uw Belangen en Profyt!
De Reis, die gy hebt voorgenomen,
Moet voortgaan, 't zy, hoe dat het zy,
Gy maakt 'er overheen te komen,
Laat u't Gemak daar niet voorby :
Waar blyven dan die laffe luidjes,
In't vaartuig van haar vlees en bloed,
Op't werelds water met die Schuitjes,
Als hadden zy verftand noch moed,
Om 't logg?'vlees en bloed te lichten,
Daar't noodig overheen moet zyn ,
Zo elk zyn Togt wel uit zal richten,
En vinden cind'ling geen fenyn?
B b 3
Hier
o

,

D

?BQ
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Jlier wil \ verlland gcen wysheid

leeren,
Lyd en Stryd
Doet veele Schuitjes weder keeren,
Om dat het niet
gemak'lyk glyd.
De

Dam,

Boete

van

f

,

7jO ziec men't aardfe zwaarder
weegen,
Als't Kernels Eemvigduurend

Goed,
Wysheid heeft verkreegen,
maakt wel dat hy anders doet.

Maar die de
Die

Philippenzen I: 28.

Ej2 dat gy in gcen ding verfchrikt en word van de
geene die tegen

een

be-

wys is des

en

dat

Jtaan: bet welke baar wel
verderfs, maar u der Zflligheid,

God.

van

2

Thessalonisenxen II: 1, 2, 3.

En wy bidden u
Hceren Jczus

onzes

,

brooders

Chrijtus

,

,

door de toekomfle
toevergade-

en onze

ringe tot hem,
Dat gy niet baaftelyk bcweegt en word van vcrJland of verfchrikt, noch door gecjl, noch door
woord
noch door Zendhrief als van ons \_gefchree,

,

ven,

] ah of de dag yan Chrijtus aanflaande waare.

Dat
Want

u

[ die

niemant
en

en

vcrleide in

eenigerly

wyze:

komt niet ] ten zy dat eerfl den af
val

d e s

G E M O E D S.

val

gekomen zy, en [ dat ] geopenbaart
Jcbc der zonde, de zoone des verderfs.

381
zy

de

men-

Hebreen XII: 12, 13.

Daarom recbt weder op

de traage handen,

en

de

jlappe knien:
En maakt rechte
bet geene kreupel is

paden voor uwe voeten, op dat
niet verdraaid en worde, maar
[ dat] bet veel meer genezen worde.
2

Petrus II: 20, 21, 22.

JVant indien zy, na dat ze door de kennijje des
Heeren en Zaligmaakers Jezus Chrijlus, de be/met-

tingen der wereld ontvlooden zyn, en in dezelve weingewikkelt zynde [van dezelve] overwonnen
warden, zo is haar bet laatfte erger geworden dan
derom

bet eerfte.
Want bet

haar beter

dat zy den weg der
gerechtigheid niet gekend en hadden dan dat zy
[1dien] gekend hebbende, [weder] afkeeren van bet
waare

,

,

beilig gebod dat haar
Maar haar is

overgegeeven was.
gekomen, bet geene met een

over

fprcekwoord
word, ] De bond is wederzyn eigen uitbraakjel, en , De gewajfezeuge tot de wentelinge in bet Jlyk.

waar

gekeert tot
ne

HET
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KOOLZAAD,

Verganltelyk fchoopT

Want alle vlecs is ah gras, en aile hcerlykbeid des
eon bloeme des gras.
Het gras is verdo/ret, en zyn bloeme is afgevallen: Maar bet woord
des Heeren blyft in der eeuwigbcid: en dit is-het woord
'dot onder u verkondigd is. i Petrus I:
24,25".
IX•

tnenjchen is ah

des

GEMOEDS.

De Bloem vergaat,
Maar V is

H

V zaad.

om

Koolzaad op het land geboud ?
Vertoond zich als een Veld van Goud;

Maar
Zo

et

eer

het komt

tot

recht behaagen,

het onder veele

flagen j
Op dat het geef, Beoogings Wit,
Dat in zyn grond verborgen zit:
moet

6 Menfch! verlieft: het Schoon voor oogen
Zo zal

uw

waarde zich

Wanneer den

Oli, uit

Door Gods Gebod
Dat zal u,

verhoogen,
uw

Hert,

geflaagen werdj

zonder fout,

na

dezen,

verheug'lyk lichje weezen,
Wyzen in te gaan,
En met de Dwaazen niet te flaan,
Voor toegeflooten Hemels Deuren,
Tot fpyt en 1yd, en Eeuwig treuren.
Het Vlees is als een fchoone Bloem,

Tot

een

Om met de

Maar in den GeeO;

beftaat de roemj

God, die d'oorzaak is van alien,
Pie't Kern behoud, en't Kaf laat vallen.
Voor

Bb 5

DrBYKORF

334Het

Mooi, daar't Kinder oog op ziet,
is het rechte niet,
bedaarder zinnen,
Die zien op't waare Mooi van binnen.
En voorgaat,
Maar wyzer en

Matth: XXV:

J^kls

i

12.

dan zal het

Koningryk der Hemelen gelyk
tien maagden, mike haare lampen namen, en
gingen uit den Bruidegom te gemoet.
En vyf van haar waaren
wyze, en de vyf waaren
zyn

dwaaze.
Die dwaas

[waaren] haare lampen neemcnie, en

geen oli met haar.
Maar de wyze namen oli in haare vaten met
haare lampen.
Als nu de Bruidegom
vertoefde , wierden

namen

Jluimerig

,

en

zy

vielen in Jlaap.

alle

te middernacht
gefchiedde een geroep Ziet
Bruidegom komt, gaat uit hem te gemoet.
Doe ftonden alle die maagden
op en bereidden
haare lampen.
En de dwaaze zeiden tot de wyze, Geeft ons van
uwe oli, want onzc
lampen gaan uit.
Doch de wyze antwoordden,
zeggendc, [Geenfins, ] op dat 'er mijfchien voor ons en voor u niet
genoeg en zy: maar gaat liever tot de verkoopers,
en koopt voor u zelven.
Ah zy nu heenen gingen om te
koopen, quam de

En

,

de

,

Bruide-

d

e

G E M O E D S.
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Bruidcgom, en die gerccd waaren gingen met hem in
tot de bruiloft, en de deure wierd gejlooten.
Daar na quamen oak de andere maagden, zeggende, hecre, Heere, doet ons open.
En hy antwoordende zeide , Eoorwaar zegge ik
u met.

u,

Jakobus 1: 9, io, i|.
Mactr de broeder die

hoogheid:
En de

netfrig is

,

roeme

in zyne

ryke in zyne vernederinge: want hy zal

bloeme des gras voorby gaan.
Want de Zonne is opgegaan met dc hitte, en heeft
het gras done gemaakt, en zyn bloeme is afgeval¬
ien en de fchoone gedaante haares aanfchyns is vergaan : alzo zal 00k de ryke in zyne wegen verwel(lis

een

,

keren.
1

Joannes II: 17.

En de wereld gaat voorby, en haare begeerlykmaar die den wille Gods doet, blyft in der

beid:

ecuwighcid,

D

E

D
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e

De

SCHUTSLUIS.
Schut

Onthoud

voor

en

achter.

alien fcbyndes

quaads. En de Goddes
ugeheel en al: en uvoegebeele oprechte
Geejl, en zjele, en licbaam ixorde onberijpelyk bewaart
in de toekomjle onzes Heercn Jczus Cbrijlus. i Theflau van

vredes zelve heilige

lonifenzen V:

22, 23.

Vocrd

des

GEMOEDS.

Voerd

uw

38?

vracht,

Wrf bedacht.

Die door de Wereld heen wil komen,
En wend dat zyne arme

Ziel,

de Wereld weg mogt ftroomen,
Maar dat hy die voor God behiel,

Niet

met

Kan

van

Dat

waterfchutting leeren,
hy in't herte Deuren maakt,
de

Om d'Ydelheden uit te keeren,

En

zo

behouden door

geraakt:

Want, heeft de wereld zyn

praktyken,

dingen van een laager graad,
de wereld wyken,
In naarftigheid en wys beraad ?
Het Herte is als een Sluis bevonden,
Geflaag bedrongen en omringt,
Van veele wateren der zonden,
Daar alles op het herte dringt.
Die hier verzuimd het Schut der Deuren,
En laat de fnelle vloed zyn gang,
Groot is het quaad dat zal gebeuren,
En 't Hert zal maaken al te bang !
In

Waarom zouw't Hert

388
Gy moet

De B Y K O R F
de wereld wel pafleeren^

A1 die daar in

gebooren zyt,

Maar deze wereld uit te keeren,
Is 'c

eenig ftuk daar't al aan leid.
Jo annes XVII:

\k

15,

i6,17.

bidde met dat gy haair uit de wereld weg

en

neemt, maar

dat

gy

haar bewadrd

van

den boo-

zen.

en zyn niet van de
de wereld niet en ben.

Zy
Van

wereld, gelykerwys ik

Heiligt ze in uwe waarheid : uw Wbord is de
waarbeid.
I

KoHlNfHEN IX: 25.

iegelyk die fom prys~] ftryd, onthoudhem
Deze dan [docii] wel [_dit~\ op dat zy een
verderfelyke kroone zouden ontfangen, maar wy een
mverderjelyke.
En

een

in alles.

iTimoth: 1: 14.

Het goede pand dat [a] toebctrouwt is, bewaard
■door den Hciligen Geeft, die in ons woond.
En

d e s

G E M O E D S.
En

KapittellV:

7>

389

8.

Ik hebbe den goeden
ftrydgeftreeden,

ik hebbe den
loop ge-eindigt, ik hebbe bet geloove behouden.
Voorts

is my weggelegt de kroone der rechtmardighe'ul, welke my de Heere, de rechtvaardige Rechter, in dien dag geeven zal: en met alleen
my
maar 00k alien die zyne verfcbyninge lief gc,

,

bad hebben.

i

is

Jo annes V: 18.

Wy weeten dat een iegelyk die nit God gebooren
niet en zondigt, maar die uit God gebooren

,

is
bewaart hem zelven
hem niet.
,

Judas
Bewaart
tende de
tus ten

u

,

de booze

en vattet

vers 21.

zelven in de

barmbertigheid
eenwigen leeven.

en

liefde Gods, verwach*
Heeren Jezus Cbrif-

onzes

Het

De

Het

B

Y

IC

O

R F

MOSTERTZAADi
Daar is Leven*

Want wy alte moeten geopenbaart <worden voor den
recbterftoelvan Cbrijlus, op dat een legelyk wegdraage het
geene door bet lichaam [ gefchied ,] na dat by gedaan
beeft, bet zy goedt het zyquaad. 2 Korinth:,V: 10.

des

GEMOEDS.
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Al fchynt
Het

het dood,
heeft geen nood.

Het Moftert-zaad behoud zyn kracht,
Al

lag het in een

vuile gracht;

Na veele jaaren opgefmeeten,
Heeft zyne wasdom niet vergeeten ,

betoond,
noch in hem woond:

Terwyl het met der Daad
Dat zyne ziel
Veel meer de Menfch,

het Hooft der dingen,

Schepper Hand ontvingen,
lang, van oude tyden of,
Gelegen onder zand en ftof,
Heeft in zyn weggaan mee genomen,
Om weder voor den dag te komen,
Wanneer de alderhoogfte hand,

Die door de
Nu

het land,
zielen kracht te leeve,
Op dat hem God het Oofdeel geeve,
Na dat hy hier, in d'Eerfte tyd,
Zyn Eigen zelfs heeft toe bereid ,
Door 'l doen van t Qiiaade, of van't Goede.
Dat elk zich hedendaags dan voede,
C c
Met
Hem uit zal werpen op

Om door zyn

DrBYKORF
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deugd ter Zaligheid,
hy van de wereld fcheid,

Met kracht en
Eer dat

wederkomft na dezen,
goed en vruchtbaar kruid te weezen,

Om, in de
Een

onveranderlyke Duur,
Terwyl het Onkruid gaat in't

Van

Vuur.

Matth: xxii: 31, 32, 33.

I
I

f
m

E,

de opjiandinge der dooden, en
het geene van God tot u-lieden
die daar zegt,

1 n wat aangaat
hebt gy niet geleezen

gefprookcn is

,

Ik ben de God

en

\

de God

Abrahams

Jakobs ? God
der Icevende.

en

,

de God Iza'dks,

en

is niet

een

God der doo¬

den maar
En de fchaaren

gen over zyne

[dit] hoorende, wierden verjlaleere.

Lukas XX: 37,

38.

En dat de doode opgewekt zullen warden , heeft
00k Mazes aangeweezen by den doornen-bos, als hy
den Heere noemt den God Abrahams , en den God

Iza'aks,

en

den God Jakobs.

[God~1 nu en is niet een God der doode, maar
leeven hem alle.

der leevende: want zy

des

GEMOEDS.

Joannes V: 28,
En verwondert
komt

u

daar niet

393

29.

over :

want

de

uure

in welke alle die in de graven zyn, zyne

,

Jiemme zullen kooren.
En zullen uitgaan
die het goede gedaan hebben
tot de opjtandinge des levens : en die het quaade ge¬
daan hebben, tot de opjtandinge der verdoemeniJJe.
,

Korinthen XV: 53,54,55.

1

Want dit verderfelyke moet onverderfelykheid
aandoen , en dit Jterfelyke [moet]
aandoen.
En wanneer dit ycrderjelyke zal onverderfelyk¬
heid aangedaan hebben, en dit Jterfelyke zal onfter-

onjterfelykheid

felykheid aangedaan hebben , alsdan zal 't woord
gefchieden dat gcfcbreeven is, De dood is vetjlonden
overwinninge.

tot

Dood

,

waar

is uwen prikkel ?

EJelle

,

waar

Openbaaringe XXII:

12.

En ziet, ik koine haaftelyk: en mynen loon
my

is

overwinninge ?

uwe

,

oin een

iegelyk te vergelden

zal zyn.

C

c

2

,

is met
gelyk zyn werk

<1

des

Maakt hier

Als gy

GEMOEDS.
uw

3 OS

wooning niet te breed

dit Huisjen

t

over meet.

ie \

Huisje van vier planken ziet,
brengc zich dat verblyf te binnen,
Bouw zulk een grooten Ruimteniet,
Voor zyne vleezelyke zinnen:
Want die zyn lichaam hier be*engt,
Op dat zyn Geeft mogt ruimte vinden ,
Wanneer men 't Vlees ten grave brengt,
Die toond, dat hy de wysheid minden.

En

Wat is het Eind van vlees en
Dat in

een

bJoed,

houte kift beflooten,

In't duifter

graf verrotten moet,
en al veritooten!
Wei eer gepluimftrykt en gevierd,
Ge-eerd en opgevuld met weelden,
Al om behangen en verfierd ,
Gelyk een Pop, daar't kind me6 fpeelden.

Uit

huis,

lielaas!

en

hof,

wanneer men

't namaals ziet,

opdoen , van het Graf de doode,
waardig dat men daar van vliet,
zeer affcliuw'lyk en zo fnoode!

In't

Is't
Zo

C

s/

c

3

Dies

i

BY KORF
Dies zet men zynen zin aaar af,
Om d'Eed'Je Geelt, hem voor te trekken,
Op dac, als dezen vale in 't Graf,
De Ziel haar vleug'len uic mag flrekken,
En vliegen
daar zy rude vind,
D

396

e

,

Van God verwel'komt

bemind.

en

Job XIV:

10.

aar een man
jlerft, ah hy verzwakt is,
menfche geeft den geeft: waar is hy dan ?

Psalm XXXIX

:

en

5,6,7,8.

II EE RE , maakt
my bckent myn einde ,
welke de maate
myner dagen zy ; dat ik wectc

uergankelyk ik

de

en

hoe

zy.

Ziet,

gy hebt myne dagen een hand breed geflelt,
myn leeftyd is als niets voor u ; immers is een
ieder menfche, [ hoe ]

en

vaft hy Jlaat enkel idelheid,

Sela !

Immers wandelcl de
immers ivoelenze
weet

niet

me

bet

[menfche'] als in

idelyk:
na

zich

men

neemen

Ennu, wat verwacht ik,
die is op u.

een

brengt by een,

0

beeld,
en men

zal.

Heerel mynehoopet
En

dis

GEMOEDS.

En Psalm LXII:

397

io.

Immers zyn
lieden zyn
zoudcn zy

de gemeene lieden idelheid, de groatc
leugen: in de weegfchaale opgewoogen :
fzaamen [lichter] zyn dan d'idelheid.
En Psalm CIII: 15,

De dagen des menfchen , zyn
bloeme des velds, alzo bloeid

een

J Is de wind daar

Tmeer,~]

en

over

haare plaatfe
1

16.

als het gras; gelyk
hy.

gegaan is, zo en is zy niet
en kend ze niet meer.

Petrus I: 24, 25.

Want alle vlees is als gras , en alle hecrlykheid
des menfchen is als een hloeme des gras. Het gras
is verdorret} en zyne bloeme is afgevallen :
Maar het woord des Heeren blyft in der
heid , en dit is het woord dat onder u

eeuwigverkon-

digd is.

Cc 4

D

E

D

39S
DE

k
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AANSPREEKEll

^ot Verwondering,

0 H EE

RE,

is de metifcbe, dat gy hem kent?
dat gy bet achtet ? De mtnjchc
is de
idelbeidgelyk: zyne dagen zyn als een vcorbygaatide
Jcbaduwe. Pialm CXLIV : 3, 4.
bet hind des

ixat

merijcben

,

Heden

GEMOEDS.

des

Heden Dyn,

Morgen Myn.

Daar komt

een

Seel, de Man is dood.

moog'lyk; wat is 't menfchen leven!
leefden buiten nood,

Is 't

Die korts noch

bezigheden dicht omgeeven !
Hy was gezond, en fterk en jong,
Ik zag hem onlangs noch met oogen,

Met

Daar

hy met and're gong en flong,
Droom bedroogen?

Of ben ik door een

het hoord.
zinnen,
En wierd zyn hert daar mee doorboord,
En bragt hy zynen Geeft te binnen:

Zo zegt verwond'ring, die
Maar bleef hy ftaan met zyne

Dat deze

boodfchap en't gerucht,
en ooren,

Die quamen voor zyn oog

(Gelyk

een

laatfte

leevens-vrucht,)

hooren;
allerzwaarfte lluk,

Een ander ook van Hem zouw

En daarom't

zocht op te heffen,
hem, dat niet als ongeluk,

En waardffce lluk,
Dat

Maar als

/

een

groot

geluk mogt trcffen!
Cc 5

DeBYKORF

4oo

Zo treft het

die, die wel bedacht,

Zyn levens Einde houd
En Gods Geboden

Om die

voor

neemt

oogen,
in acht,

doen na zyn vermogen :
Die hier in deze Wereld
is,

Niet

te

zyn zinnen en behaagen,
Maar als in een Gevangenis,

Waar

na

hy gaaren was ontflaagen.
Doch, die de Wereld heeft bemind,
En dit elendig wormen-leeven,
Die komt de Dood niet als een Vrind,
van

Nochtans

moet

hy zich

overgeeven.

Job XIV:

i, 2.

D/r

menfche van eene vrouwe gebooren , is kort
dagen , en zat van onrufte.
Hy komtvoort , als eene bloeme en word afgefneeden : 00k vlucht hy , als eene fcbaduwe ende
Dan

,

,

en

bejlaat niet.
Psalm XC: 10, II, 12.

Aangaande de dagen onzer jaaren daar in Zyn
feventig jaar : of zo wy zeer fterk zyn , tacheniig
jaar: en V uitneemenjle van dien, is moeite en ver,

driet:

GEMOEDS.

des

driet:

het word

want

fnellyk afgefneeden

401
,

en wy

vliegen daar heenen.
/-/ ie kerui de

uwes towns , enuwe verbalgy te vreezen zyt ?
Leerd [ons] aizo onze dagen tellen, dat wy eejt

gentheid
wys

na

Jlerkte

dat

herte bekomen.
Spreuken XIV: 32.

De

quaad
zyn en

godlooze zal heenen gedreeven worden in zyn
de rccktvaardige betroud [zelfs^ in
dood.

: maar

Jez

aias

XL: 6,

7,

wVj j

8.

Een fiemme zeid: Roept, en hy zeid, Wat zal
ik roepen ? Alle vlees is gras , en alle zyne goedertierenheid als een bloeme des velds.

vcrdord , de bloeme valt af, als de
Geejl des HEEREN daar in blaajt : voorwaar
Het gras

het volk is gras.
Het gras

woord

onzes

verdord, de bloeme valt af, maar het
bejiaat in der eeuwigheid.

Gods

D

15
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De

begravenis.
Het laatfte

gerecht.

Men zet ze ahJchaapen in het g raf, de dood
zalzje afixeiden: en de oprecbte z alien over hen

beerfen in ditn
het graf zal baare gedaante verjlyten,
yelk J uit zyne avooninge. Maar God zal my ne zi eleven
bet ge we Id desgr afs
verlojj'en: want by zal my opnetmen,

morgenjiond:

en

Sela! Pfalm XLIX: iS, 16.

De

des

GEMOEDS.

403

De zelve gang, die alien gaan,
Zal u alleen, niet laaten Jlaan.
gaan

,

om

achter 't Lyk te treeden,

veelerleie reden,
Behalven van de Dood, en 't Graf:

En hebben

wereldlyk beminnen,
Geduurig de verftrooide zinnen,
Van 't voorgeftelde Doelwit af.
Zo trekt het

A1 ziet men 't klaar voor zyne oogen,
Noch doet den Spiegel geen vermogen,

Op 'i doove, blinde, en ftomme here,
behoorde t'overweegen,
Hoe't met de Ziel mogt zyn gelegen,
Als't lichaam zo begraaven werd.
Ily denkt wel, by de doode Lyven,
JXiet mede in die Kuil te blyven,
Daar hv't gedraagen Lyk geleid,

Waar door't

Maar haaft wel wederom te keeren,
Om voorts te leeven, na begeeren,
In idele onachtzaamheid:
Maar denkt niet, (door de wyze
Hoe dat hy echter elk een
Vaft naderd tot zyn eigen Graf,

rede)
treede,

Op't fpoor dat niemant weet te myden,
Op and're wegen van ter zyden,
o

Schoon iemant al de wereld gaf.
Menfch! hoe kan het moog'lyk weezen,

Dat

uw

Verftand niet werd geneezen,

Door

DeBYKORF
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Door alles wat gy hoord en ziet!
Om van de domheid af te
wyken,
En uic u\v Zielen oog te
kyken.
Van vvegcns 't

Eeuwige verdriet!

Psalm XC

3,4,5,6.

Cjy

doet den menjcbt wederkeeren tot
verbryzeKeen weder gy mcnfchen kinder en.
fVant duizend jaaren
zyn in uwe oogen als de
dag van gijleren , ah by voorby gegaanis: en [a/j]

linge :

en zegt,

,

een

nacbtwaake.

Gy overjlroomtze, zy zyn [gelyli] eenen Jlaap:
in den
morgenjlond zyn ze gelyk bet gras [dat] verandert.
In den morgenjlond bloeid
bet, en bet verandert:
des avonds word bet

afgejneeden,

J
Wei

aan nu

en

bet verdorret.

akobus IV: 13,14.

gy

die daar zegt, Wy zullen beden

of morgen na zulkcn jtad reizen, en aldaar een jaar
overbrengen en koopmanjebap dryven en winjle
,

doen:

,

Die gy

niet en weet wat morgen [gefchieden zal: ]
boedaanig is uw leevcn ? Want bet is een
damp die voor een weinig [ tyds ] gezien word en
daar na verdwynd.
Want

,
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