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Oordeel

van

de Werken der

Barmhertighyd.

DE gierighyd, dieluft in't ftofderaarden raapt,
fchraapt,
En in de wereld-kift haar fchat

te zamen

Terwyl de Tooren Gods haar vreeflyk drygt van boven ,
Word van Mildadighyd verflooten en verfchooven $
Die ryk'lyk (tort en meet, en als een water
vloeyd,
Soo dat haar palm en kroon den
eeuw'ge zegen bloeyd.
O wigtig onderfchyd! ( verworpen of geprefen )
Of in de vrindfcliap Gods , of in zyn haat te wefen r
Wat helpt de eygenbaat het goed dat zy
vergaard,
Het veel dat zy bezit, en't al dat
zy bewaard ?
A1 will: ze een gouden berg door vlyt by een te
hoopen ,
Wyl voor al's werelds goed geen Hemel is te koopen :
En zy door nooddwang van de dood, haar fchat verlaat,
En

arm ter

zielen vaart, wie weet in welk

een

(taat!

Maar

Mededeelzaamhyd, beftierd door klaarder zinnen,
Weet,door verfchot van't grof een fynder goet te winnen,
Die

(wijlze geeft'lyk is) zy in haar geeft befluyt,

En voerdze door de dood vandefe wereld
uyt:
Maar geld en goed, en land en zand, en
en

huys, hoven,
Zyn grof en veel te fwaar om mee te gaan na boven.
Want

tyn

degeldgieri^byd is een wort el vanalle quaad, tot Willie fommigelujl hebbtndt

afgedu'dald

van

V geloove-

Ende die in ^cgeningen \ayd,

Ttrr.otb. 6. vers 10.
fal ool^in ^egeningt Majen,

i

z

Cor.

9. vers

6> 7.

Ik ben hongerig geweeft, en gy
gegeven.

hebt my te eten

Matth. 2 5. vers 3 5.

'At is het voordeel groot en fchoon,
O menfch! dat gy aan Chridi leeden,
Als was het zelf aan zyn perfoon,
Uw liefde-dienden kundbedeeden >
Dat Hy, die't al en alles heeft,
En't voedzel geeft aan alle leven,
Uw

onvermogen't voorregt geeft»

Dat gy zyn honger fpys kunt geven.
Indien het flond aan uw befluyt,
Waar gy de hoogde mee zoud dienen,
Hoe vond gy worm het zelve uyt ?
Waar zoud gy zulk een dof ontlienen?

Nog zugt

gy

onder defe lad,

En fchroomt dat fachte Jok te
dragen,
Soo heeft de gierighyd u vad
Aan't fnoer van ydei
welbehagen.
O menfch ziet klaarder als voorheen,
En laat u niet meer vrucht'loos nooden,

Seg tot u
Maar neemd

Eeuwig Hyl
wat u

werd

geen neen,

aangebooden.

Ende fogy uwe zjelc optnt voorden
Hongerigeru ende de ledrukte qele ver^adigt: dan gal uw licht in dt duyfiemijfe opgaan, ende litre donkerbyd ^al^yn
als den Middag. Jejaiafi. vers 10.
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Ik ben dorftig geweefl:, en gy

Matth.

gegeven.

hebt my te drinken

25. vers 35.

als
levende
DE11Die,
Oorfprong
aller
goedefontyn,
gaven,
een

De dorfl:

lyf en ziel rnoet laven,
van u gunft gelaaft te zyn.
O Menfch ! waar zyn u\v rype zinnen ,
Soo uw begeerte niet en gloeyd,
Om met een druppeltje te vvinnen
Een ftroom des Heyls die
eeuwig vloeyd!
O Jeius! licht van 't zalig leven ,
Wiens luft uyt onfen beker drinkt,
van

Eyft

Op dat

gy ons een bron zoud geven,
Die in het
eeuwig leven fprinkt,
Groot zyn u hooge liefde-daden ,
Groot is de gunft die gy ons doetl

Wy bidden

voorts dat uw
Ons voor d'onfinnighyd
Van flof en fchandelyk

genaden,
behoed,

verzuymen,
Der meerder dingen om het minft.
Dat forg voor't vlees, het Herte

ruyme

1

Voor d'overmaat der zielen winft.

,

.

/

Ende Jo wie iemant

waters

in den

vandeje hjeyne te drinkpi geeft alleen een beker koui
difcipels, voortvaar
*l[ Uj by tn
fynen loon

name eens

geen\ins vtrliefen. Wwi, 10.

xm 41.

w

lie ken

txiy

fab

te

dorfti^ ^eweelt, ende

lieVt

drink en ^e^even: IMatth. 2,5 .35.

Ik

was een

Vreemdeling, endegy hebt my

geherbergt. Matth. 15, vers 3 5.
T"XIe onverziens

1 Jin

zyn

en

onverwacht,

verblyf een Engel bracht,

Wat was dien uytkomft hoogte roemen!
«A1 wie daar hoorden van dat ftuk,
Die w-enfte deel aan fulk geluk,
En fou't een groote zeegen hoemen.
Hoe is men dan fo loom en traag,
Hoe is de lull niet meerder graag ,
Om in zyn wooning te vernachten,
Een vreemdeling ,
Den Engel veer te

wiens hooge ftaat,

boven gaat,

Ja duyzentmaal zo veel te achten,
Der

Eng'len Koning 5 die op aard
Syn Majeftyd niet openbaard,

Maar onder armoeds kleed verfchoolen
In zyne vreemd'lingfchap bevind,
Wie dat hem haat, of hem bemind,
Waar gunft, of ongunfl fit verhoolen.
O Menfch hebt hier op wys'lyk achr,

Op dat gy Chriftum zelfs vernacht.
Verged de Herberg^aambyd niet: Want bier'door btbfat fommigt onpftens
BngtUn gehtrbtrgt. titbntn i2.

Ik

was

Naakt, ende

gy hebt my
Matth. 25. 3 6.

gekleed,

KLeedOp Chriftum
in zyn naakte leede,
dat
goedertierenhyd,
zyn

U Bloote ziel
En gy voor

eeuwig kleede,
fchande zyt bevryd.
Of wild gy't liever al bewaaren,
Voor't quaad ftuk vleefch dat eyndeling
Ontkleed en bloot in't graf moet vaaren,
A Is een onwaard affchuw'lyk ding?
Terwyl de ziel daar van geweeken
voor

Sich van haar warm, cieraad, en facht,
Haar lang en breede vind ontfteeken,

Ontbloot, ontedeld

en

veragt.

Oneen! 't is beter 'tvlees ontnoomen,
Tot

overkleding van't gemoet,
Op dat het u te pas mag koomen,
Als fig de vierfchaar open doet.
Den Koning eyft van uwe lappen,

'tis uw onwaarde groote eer,
Dies klimt maar op langs deze trappen,
En fet u zelven zalig neer.
Indiender nu ecn Broedcr of \ufier naal^t %oudc

cndeimand tot haar%oudc

bcci.cn in vrccdc, word warm. Endc gylicdcn \oudct haar nict geren
dcnoodruftighudcndcs licbaams> wat nuttighydif dat, Jacobi i.itrs*}) i5.
%eggen, gaat

Ik ben Krank geweeft, ende gy hebt my befogt.
Matth. 25. vers 36.
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IN wien
luft figenheeft
langdegefond
welverheven,
te leven,
Om
Befoek den grooten

Medicyn,

In zyne arme kranke leeden ,
Die zynent weegen liier beneden,
Tot uwe ziels genefing zyn.

Zyn ziekte fal gelonthyt maken,
Aan zulke die tot hem genaken,
Want hy die uw befoek begeerd,
Is d'oorfprong aller Medicynen,
S00 dat het fnoodfte der
Van zyne kracht werd

Gevald het

fenynen,

overheerd.

hem op te foeken
In laage en vergeete hoe-ken,
Verfmaad, verfchooven en veracht,
Het zal uw ziel veel beter weefen
Als

u,

by't beminde

en

gepreefen,

Daar weelde eet en drinkt en lacht:
Want dat zal bitt're nafmaak laaten,
Maar't eerfte een loet als Honingraaten.

Welgtlukfalig is hy die %ig verjlandelyl^ draagt tegens eenen elendige: de

Heere fal hem bevryden ten dage des quaads■ Hy fal hem betraren endefal hem by
'f leven behottden > hy %al op aarden gelul^aliggemaakf warden. De Heere %al
hem onderfteunen op het yekbedde} in tyne hyankhyd veranderd hy ^ynganfcht

legcy, Pfalmqi.

vers 2,3,4.

Ik was in de gevankkenifTe, ende gy zyt tot my

gekomen. Matth. 25. vers 36.

Die't lichtduyfter
des levens
ontftooken,
hoi heeft
fondens
In't

van
nagt
zyn hooge liefdens kragt,
Der hellen banden heeft gebrooken,
En met

Op dat de

arme

ziel

weer vry

Een

Erfgenaam des Hemels zyt
Die heeft na uw befoek verlangen ,
Daar hy in zyn geringe knegt
In boeje en banden vaft gehegt,
By u, op aarden fit gevangen ,
Waar door uw laagte werd
vergund
Dat gy zyn flaat beryken kund.
Dieswegen hebt gy groote reeden
Om met een welbedagt gemoed
Dat ziet op een onfien'lyk
goed,
Tot zulk

een

voordeel

toe te

treeden^

Waar door uw
onvermogen wind,
Te werden Chriftum tot een vrind,

Die zyne vrinden fchoon zal geven
Dat eeuwig ongevangen leven.
Gtdenkt dergcvangent ah ofgy medegevangen waard. Hebr. 13. vers 5.

Ik

was

in de

tot mj

van^enilTe,emle gy Zyt

^ekomen: Matth. z 5 •3^1

Komt gy gezegende myns Vaders: Gaat weg
van
my gy vervloekte. Matth. 2 5. 34^ en 41.
Chriftus
gebeuren
Slet menfch!
gy die foo kleeftniets
aan'
t weereldlyk beflag,
hy komt
magt, om't Oordeel in te regten,

Dat d'arme
Wanneer
En

alle

van u

mag 5

met

oneffenhyd voor eeuwig af te flegten

5

Waar is uw antwoord: als den rechter uw verwyt,
Het boofe levens ftuk, van onbarmhertighyt ?

Of zult gy zeggen: Heer! het geen ik quam te gaaren
Moeft my n beforgthyd voor myn kind'ren wel bewaaren,
Voor a oud' en fieken dag, ofandre levens nood,

SoodattergoedfteHeer,

voor u

niets overfchoot!

S chaamt u van nu af aan; en vreeft de donderflagen
Der hardeuytfpraak, die, voor eeuwig zal verjagen
Het volk ter linkerhand. Schaamd u van nu af aan,

die fchande met den ilag zouw nederflaan:
En fchikt u beter in't belang van groote zaken,
Eer

u

Op dat gy onder't volk ter regterhand meugt raken,
Die

om

getrouwighyd in's Konings dienfl gedaan,

Uyt moeiten en verdriet in d' eeuw'ge vreugde gaan.
O menfch ! ziet wat gy doet, in't kiefen en in't deelen,
Het zal een
Want

een

zalighyt en een verdoem'nis fcheelen.

mlarmhertig Oordeel [ %al gaan ] over de geene die geen

I armhertigbyd gedaan heeft
Ende de bamhertighyd roemd tegen het

Oordeel JttoVi 2* vers

lilSikj ik\«&"ijt£sSSS^ •i.^S

.*•*<&

'*•

■

.fcjfjl

