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D E

KONINKLYKE

HARP-LIEDEREN,
Op nieuws
In Rym, en op Honderd en vyfcig vanmalkander-verfchillende wyzen
uitgebreid.
Door
C O R N E L I S V A N E E K E .

t'Amfterdam,
ByCoRKELis

van

HOGENHUYSEK

gedrukt voor den Auth e u r , i u ? 8.

Coll. 3. verf \6.
Het woord Chrifti wóne rykelykj» f*,in ah
Vi/yfheid : ieerd en vermaand malfanderen,
met Pfalmen en Lof-gangen en geefieljkeliede'
kens, dngende den Heere met aangettaamheid i»
ttwe herten.

VOOR,REBEN
Aan alle

Deugde-en Zang-

BEMINNAARS(\ Ezalfde zielen daar de deugd
In heerft, of eerfl is komen woonen,
Die voedlel zoekt, en ware vreugd
In digt-maar (chept, op zoete toonen.
Op toonen , die regt-waarde ftoff'
( Na konft gefield in woord-gele'dcn ,
In benden a(gedeeld, als of
Die (tonden flux te veld te treden)
Doen ryzen en wc'er dalen , net
Naar eifch van blyde en droeve zaken >
En 't heilig-bitter van Gods wet,
In 's herten-mond wel-fmaaklyk maken;
Ziehier! een ftukjuiftopde leeft],
Geknoeid van uw' gene'genthe'den ,
Een bloemen-gaardr, alwaar den geeft,
Als in een nieuw en ander E D E N ,
Gaan weiden mag, en zoo na keur,
Op 't (poor der yvrige hóning-byen ,
ZJg in 't verfehlet van fmaak en geur,
Verza'en met hemels lekkernyen.
Zie hier een fchäkelii gvan gezang;
HARTLIEDRÏN, die den toe-iiaamdrägen ,

Van Kóninklyke, a/s över-lang
Wel meeft van zulk een hand geflagen
Geflägen , dat haar galmen door
Gedrongen zyn ter opper-zalen ,
Zoo kragtig, dat zig 't heilig koor
lieweegdeenalFzyn zang-kooralen.
En dit is't werk daar wy voor af,
Een nieuw en fchoon müzyk op gaven ,
Van toonen, die niet hard nog laf,
Maar hoog en laeg en hecrlyk draven.
Muzyk, dus uitgevoerd van S c H I N K ,
Diezonneirikonft, dieu Pheiiix-fpeelder,
Waar

f
Waar boven Né'erland in 't gedenk,
Ligt (poor nog voet-ftap vind van helder,
Van 't welk dat zig zang-konflenaars,
Bedienen konilcn sn vernoegen:
Nadien wy 't wetk van vaers tot vaers :
0> k daar beftonden na te voegen.
Zelf daar me in 't einde of in 't begin,
De woorden ( hier ftaat op te letten )
Herhalen moet, dieliete wein
Een zulke, als deze letter, zetten. N B.
Maar die de konfte niet verdaan,
Gewoonflegtsliediche-wyz te zingen ,
Bièn wyze ook zoo daar zonder aan >
Als vüor-haar-neodeloozediRgen.
En dus kond gyze ook een-voor-een >
Nu met.den Harpe-flagcr kwe'lou:
t o o maat-vetfchillig, dat'er «een
Twee cnkle zyn die'niet verichélcii.
Volgdan dien herder en zyn harp,
Met déze v»e'*er-herfpaiÉiien (naren ,
\Zy gy in ftreorn en wind , en fcharp ,
Ofwel voor tyVuim-fchoots mrgt varen
'tzy gy de fchaarjes met hem weid ,
Ii. brr,Vi-,(!c zor.nc cfha^el.v'ägcn ,
O! :.P. i.TïJs ren trron geleii j
\xi\ fhai btklimd van zsgter dagen.
Sla na d\e ma;t een droef geluid ,
Ot' laatzc in blyder toonen ryzen ,
En keur u daar ecu zang toe, uit
Een reeks van driemaal vyftig wyzen.
Van wyzen , veel nog inde mond ,
En véle een ruimen tyd voor-he'nen,
in dit ons vryc Nc"crlands rond,
Gekweeld , gehoord van déze en ge'nen.
Mairdicrbre zielen 1 denk tog wel,
Dat geen geklank van Harpe-(lägen,
Viüle, ofluite, of orgel-(pel,
Of ftem alleen , God kan behagen,
't Hoog priefter kleed iloeg zoet geluid ,
('t Is waar ) en klonk met goudc bellen:
Drg onder- zet van gulden ft uit:
& e o moet de deugde uw' rrergd' veizcllen.
Een

Zen nédrig herte, rein van wil,
Door-gloeid vau he'mels^iefde.ftralen,
Die'tmeteenwe"er-gIoed,zagrenfti[,
LaatopzynTiaafteti nederdalen,
Dat uit etkent'nis van gena,
Stä'ig óvetvlocid van danken, loven ,
DatzingtGödeectft haleluja:
Da-t dringt de Oerren door na boven :
Dat is een zangdie God behaagt.
zing zoo dan waard« Chnft genooten!
Ook zonder, of je'r mangel zajgt,
U ligt aan dit of dat te ftooten ,
Eenfcherpenvitterzal, millchien,
Dit all' begrimmen en v;r,igten ,
Als eetidienooit iet ïchoons kan zien,
Behalven't beeld van zyn g:dag'en.
Tcg , datw'u nu op zulk een maat,
Deze edeleftoffelaten booten,
Die aller kerken trant verlaat,
Daar heeft zi«j-niemand aan te Hoorend
Den geeft des menfehen ( wcetmm ) leeft
Vermakelykfl: in verandering«!,
En zoo dat ergens plaats in heeft,
't Is in digt-matige oefeningen >
De faulP niet ongel yk in kragt,
Die geur en frnaak geeft aan de (pyze:
Want oude ftofte in 't oor gebragt,
Valt zoeter in op nieuwer wyze.
Wy haddeuock nooitoogemeik ,
Om eens het preek.huis in te dtingen:
E H 't waar vergeefs, nadien de kerk
Aan wen-zugt kwynt tot de oude dingen,
Kwam Aldegonde hierakelaat,
Word Raphels zoon verby gewc'zen,
Cn Gyzen met zyn höning-taat,
Wiezalze vau haar kwaal genezen ?
Neen/t was de zugt v©or 'tal-gemeen »
Die, onzevéder heeft gedreven ,
Om 't zoete en 't zuiver goed by een
Te voegen , en dus uit te geven,
Ontjovg, gibrHt\d*n déztflof'
Enonzskunfli Ws Heeren lof.

C. V. E.kf.

OP

DE

KONINGLYKE

HARP-LIEDEREN.
in zangmaat uytgebreyd,
door

K O R N E L I S VAN E E K E.
TQ Aar moet iet Godlyks zyn , in Davids HarpgezanMeer dan een ftcrflyk man,
(gen :
Zyn geeft bevatten kan;
Wyl menig keurge ziel blyftaandieGodfprank hangen.
Ja 1 deze weibron wierd dog nimmer uyt geput,
Dit zal, en moet me erkennen,
AI tjuamen duyzend pennen ,
Nog hielt dien fchat, ki zig , een onbegryplyk nut.
Derhtlven mag mert die, met reden, vergelyken
By een onrfték-en vlam ,
Daar elk- zyn ligt van nam ,
Eu nograns is, en blyft, ja'. weet van geen bezwyken.
Wat heeft me in Ifrëlseeuw (laag met dit fnaargduyd
Beneffens 't lofder tongen,
'
Gods almagt toe gezongen ,
3n zyne u roem , en eer, in zegening geuyt :
Dit bleek aan Mozes, en daarna, in later tyden,
Aan Jefles jongfte zoon,
Die een Hebreeufchen toon,
2>eed klinken op zyn Harp , tot zielen geeft- vetbljden;
Hem volgden Salomon, en Afaf, heyligna,
Met He man , ( kloek ervaren,
Op 7a;ig, en ('pel en maren, j
2H 2Ihac, Judnhmi, Eliab-j ßenaja.
Sen

Dus zagHse een gatufche reex van heylge zanggeleerd.
Men hoorde , in zulk een rang,
(en:
ZelfObcd-Edomszang,
En andre zangeren, die God-Godsdienftig eerden»
't gewigt der zaken, heeft by ons, dan dubbele reen,
Om zu!keen (clxit der (chatten,
Grbcyliot aan te vatten ,
£n howricrize iu cubruyk , met alle ecrbiedigheên.
Meiihcif.dichcylige ftof.miruym een eeuw gezonHicr in ons vaderland,
gen
Marots , en Bczaas trant
Gevolg:,en ze is in ftand,onftcrffiykdoor gedrongen*
Welaan! hierzienwe nu, ditfpeeltuyghtoegeruft,
G etnaart op andre toonen;
Op dat men Neêrlands zoonen,
LeerfingenGodes lof, op wyfen welbewuft.
Dit voed de zaugtuft meer,dan't fäp der druy ve-rankcn,
Hoèlieflyk, fnfch, enklaar,
Dat Ifr'els Harpenaar
Eens op mögt fieo,hy fou VAN EEKES,arbeyd danken.
K. VERLOYE.

OP DE

Nicuwgcrymde

HARPZANGEN,
Opgemeene toonen, voorgefteld
door

K O R N E L I S

VAN E E K E

J ) E Harpgezangenjals een beemd Tan hei.'-gewaflen,
Op yders herts-togt ot beweegiiig toetepaiTen,
Zyn by de aandagtige en beminnaars van de deugd,
Voor (rofgehouden , nut in jammerklacht of vreugd.
De Koning David , na hy ernftig wierd be woogen,
Steld zig al zingende Godswonderen voor oogcn ,
Die meenigwerven in bet Neerlands zyn gebragt,
Met brave houding, en in Vaarzen , groot van kragt.
VAN EEKE.om y verig naar die hooge prys te dingen,
Gceftze ons op toonen van gemeen geluid te zii gen ;
Om door de malfcheid van die galmen , en haar (lof,
Zig te onderwyzen, en te roemen 's Hemels lof.
Voor die tot kennis van de maatzang zyn verheeven,
•Werd groot behulp aan hun verkiezing toegegeevcn :
'ttVerftrek'u beide tot vermaak en wyzen raad ,
Twee einden daar 't gezangen leczen in bedaar.

A. J A N Z E N .

O P D E

K ONING L YKE

HARP-LIEDEREN,
in Zangmaat uitgebreyd
door

KORNEL1S

van E E K E .

Olerhebrgy 't heetlykpuik-Juweel,
Van Koning Davids Harpgczangen,
Die, vol van geeft, en krage, geheel
't Godsdienftelykgemoed bevangen;
Wel eet in Salem; Choor gehbort,
Tercet des hoogden Gods gezongen,
Metlpeeltuiginecn zoet akkoort,
Uit godgcwyde Ziele ontfprongen,
Nu door V A N E B K E , uitgebreyd,
Beknopt, enzinrykinzyndigten,
Daathyzynkonftenfiieegbeleyd ,
Doet, door verfchiet van zang, uit-ligten.
Zyn zang-fnaar (pane op alle maat,
Hoekott, hoeveel, en vreemde flaagen,
Vloeid zonder drang of floot, engaac
Naat het naauwkeurigfte behaagen.
Al luid zyn Flalm.zang hier zoo niet
Als juiftin Kerken word gezongen,
('t\Velk, nogdeftof, of toon gebied,
Blyft aan eenieder onbedwongen )
Brengt niet de minfte aanftootby :
Geen vieze keur mag daar op (maaien ,
Schoon of de zang wel Iiedwys zy ,
't Is Hemel-drank in nieuwe fcbaalen.
Wat

Wat geeft de toon , of zwaar, of ligt,
Of die van hooge , of laegernooten ?
God Iet op 't pit maar van 't gedigt,
En, of de Zang, uit'thertgevlooten",
Vol aandagt, Hem ter eeren ftrekt»
Verfchoydenheid doee lufl ontfteeke:
E n , dus deny ver opgeweKt,
Het wit geweeft is van V A N E E K E.
Zoo't helder glas, van regt geflalt,
De wyn doet eer en meer bekooren j
Zoo ook de Zang die licflyk valt >
En aangenaam is om te hoor en.
Laat u alzoo der zieleri-fpys,
En drank van deeze Harp. gezangen»
Daar elk is van verfcheiden wyz,.
Doen naar het pit, en fm aak verlangen.
Zing dan dat't aan h « herte treft P
Geen zangkanrfoor de wolken dringen*
Als die zig van ait 't hert verheft,
Gods eer ten voorwerp heeft in 't zingen.
Gebruik dan dus V A N E E K E S vlyt,
Zoo zal hy regt zyn wit befchieren s
Waar toe zyn Digikonft zy gewjrd,
Op dat God ecre mögt geoitten.

A. van L i NT2.

D E

D E

Konincklyckc

H A R P E,
Op nieuws verfnaart
door
C O R N E L I S V A N E E K E .
M U f w i g t Parnas en Helikon ,
1
Verbaaft op Davids Harp-geluyt:
Hier fpringt, uyt SionsHengfte-bion,
Een ftroorn daar geen gezigc opftuyt:
Dievuld den Fenix-digtei op ,
(t' Wyl Arons tempel fwoegtenfweet)
'tSy dat hy d'Almagt heft in top,
'tSy dathy d'aard met gunft omkleed ,
En al wat wefen kreeg verpligt,
Aan 't goed van Godsaanbidlijkheid;
*t Sy dat Meflïas nédrig fwigt»
'r Sy dat hy praalt met Majefteyt,
En yder loon na werk befchaft,
De boofe plaagt de goede mint,
't Zy dat vorft David (cherp beftraft,
Zyn goude lier met floers omwint
't Zy dat hy s'Hemels gramfchap ftild ,
Eu met een onverzierden klank,
Daar Botch , en Berg, en rotsaf trilt,
Zig zelf verlieft in lof en dank,
Zyn zuivre védel-fnaar boud ftant,
VoI.Iecrd op alle toon en ftof:
ZynHemclrym dePuyk-kroon fpirrf,
Vereeuwt met Engte en Menfchen lof.
Hoe wert altaar en haart geftigt'.
( Of fclioon de nyd haar handen wringt,)
Wanneer V A N E E K E , Davids digc ,
Zoo Davidlyk in 't Neerduy ts zingt.
Was oy t de ziel haar welftand waard,
Hier vn;dzedeugt, met vrengt gepaard.

G. B U I T.

OP D E
Nieu-bcrymde

CONINGLYKE

HARP-LIEDEREN,
Door
C O R N E LIS

VAN

E E K E,

Het Boek tot den Lefer.
T S iemand nn'belult op Davids harp te fpélen,
•"- H ier gaat men u hei oor met zoete toonen Irró'en ,
Op God-gewyden trant, de(choonftemelody
Die oyt tetnuf. bedagt, dat vindt men hier in my.
Die hier dan lullig is, door zang en zoete toonen,
Zyn Schepper en zyn Godt, met iele te btktoonen,
Hier is geieede ftoffen middel by der handt,
Den H«er te ge even lof door zang es Toeten trant.
Maar geen onreyne kan deez' liederen genaken.
Ten is geen voedzel dat die bende kan vermaken ,
Maar die zyn zin en laftgeftaag heeft in Gods v e t ,
Die werdt dit ziel banquet cot voedfel voorgezet.
Men kan met David hierher lof des Heeren zingen.
Als gy maar Davids geeft hier ouder komt te mingen,
Maar dietot ydelheyt, zyn»ang-luft ftelt te werk ,
Hoe dan meer geerten konft, hoefchadelyker werk >
Zegt eender, en roet regt want geeft en konft ie hebben ,
En deugd nog heyligheydr ach.' 'c zyn maar fpiooewebben,
Offtrickentotdedood! eenanderoogemeik
En zanggers dienen dan tot dit Godvrugtig werk.
De muzycale konft, quam van den hemel dalen ,
En eyfebt ooit oefFenaars die na den hemel ralen,
Die zal dan voeren op in 't hemels hoogeD troon,
Daar rn'eemr/ig zingt en Ipeelt mcr God-gewyden too»
En om de, melody deilieffelyke klanfcen ,
gal elk den konftenaar voor dele kooit bedanken,
En nimmer klagte doen , van tydt of geld verquifti
Mamr wel dat tolken fpys 20e (paarfaam werdt gedift.

B. C. de Vries.
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D E

KONINKLYKE

HARP-LIEDEREN.
I. H A R P - L I E D .
TOON:

Het Nachtegaaltje kleine.

Y Zang-en-deugd-gez'nden >
Zie hier een fckoonen bqft
Een edel-geurig veld:
Waar in gy keur zult vinden ,
Zioo wel van toon als floff'
Na 't hert z'g vind gefield,
'tZy of indruk bekneld ,
Of in ^evxnfchte dagen:
Der t\pitinkt harpe flaat
Zoo blyde ah droeve flagen,
N a maat van wwen fiaat.

s. W e l h e m ! die 't pad ter boozheid
Nooit infloegmaar voorbyj
E n , uit een doodzen haat,
De winkels der godloosheid,
Daar vunze Ipotterny
O p hooger altaar ftaat,
Van waarze haar giftig zaad
A

Uit-
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Uitfchiet door ziele en leden,
Met diepen afkeer fchouwt:
Maar aan 't geley van reden
Ztyn bert gekétent houd.
g. Die dan, met yverig zoeken
Na 't zuiver zielen-brood,
Zig dag en nagt vergeet,
Jn 't puik-juweel der boeken,
Der vromen borft-kleinood,
Niet om een bloote weet:
Maar 't hémels manna eet,
Om innig zig te .voeder,
En yder waar hy kan,
T e doen den heil-weg fpoeden,
Dat is een zalig man.
4. Want hy zal eeuwig bloeyen,
Als eenen vrugtb'ren boom,
In't vette en klei'ge land:
Daar verfche beekjes vloeyen,
Of langs een gulle Aroom >
Aan zoeter oord geplant:
Die zijnes bouwers hand
Zal fta'ig en mild verzäden,
En ftaan jaar in jaar uit,
In vollen blos en bladen,
Vol zoet en heilzaam fruit.
5. Zoo word zyn vlytig poogen,
Zyn wel en nutbaar doen,
Ka 't voorfchrift des gebods.
Van 't Eeuwig Alvermogen
Gehandthaaft, om te fpoên
(Het ongeval ten trots)
Tot volheid des genots,
Van alle dierb're zaken,
Van all' wat voed en vleid,
Wat herten kan vermaken,
En zoo ten porlprong leid.
,€. Maar ganfeh een ander ende

wagt

',r
H A R P - L I E O E it E ir-.
Wagt op dien dwazen hoop,
Die 't ydel wezen mind
En 't Wäre nimmer kende:
Want haren loflen loop
Neemt end zoo hy begind,
En even als de wind
Doet kaf en rook verzwinden,
Zoo zal haar booz beleid.
Nooit vrugt nog uytflag vinden,
^Alt ramp en ydelheid.
7. Ja 't Godlyk wraak-gerigte,
Dat fta'ig daar tegen woed,
Zalze houden Ichaam-rood rtaan,
Voor 's vromen aangezigte,
Wanncermen haren voet
Ziet na 't verderven gaan :
Langs reukelooze paên,
Van flinkfe luft gedreven,
Daar zy, die wäre deugd
Met hert en ziel, aankleven,
By ('aan vol moed en vreugd.'
S. Want God houd als een Vader,
Het ooge altyd op haar
Die trouw zyn van gemoed,
En hoe ze met Hem nader
Vereenigt zyn, hoe daar
Ook meerder gunfte-vloed
Op nederAroom en moet,
Terwyl het afgeweken,
Verkeerd en DOOZ geflagt,
Weg zinkt, van heil verAeken,
In doodt on-eyndbre nagt,

A »
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HET IL HARP-LIED.
T O O N,
Genadige Koning, liefhebbende Fader.
EI wat is'er gaande! wat hoor Ik rumoeren?
WHoe
loopt cut gepeupel! hoe hoopt'et by
een!
Wat fchort haar, wie pord haar.wat mag haar
ontroeren ?
't Zy kleine, 'tzy groote, 't is all'op de been.
Z y dringen, zy dingen, na kroon en na ftaf,
In weer-wil van dè" hemel die ze gaf:
O f iemand die nieuw en eerft-ryzende zonn ,
In haren glans en luider dooven kon.
2. Sa ! zeggenze, mannen! kom laat ons die
banden,
Met kragt nu verfcheuren en werpen daar heen.
Ontwerr eens en redd' zoo de voeten en handen,
Van touwen en zeelen en boeyen met-een.
Maar God in den hemel, Almagtig en goed,
Belagt dien óver-dommen euvel-moed.
't Zy willig, 'tzy noode, zy zullen myn zaad
Dat Ik verkoor, geveftigt zien in flaat.
3. Want als Hem dat narren begind te verdrieten ,
Zoo dat zijnen yver in tooren ontvlamt,
Zal Hy haar deze heerfchende woorden toefchieten,
Geborftenuit 'therteregtveerdig vergrämt,
Nu wil Ik, nu zal Ik dien koningh, dien Ik
My hebb' gezalft, tot uwer Ipyt en fchrik,
Verheffen ten zetel en fchenken de kroon,
Van

(2)

H A R

P-L I Ï D E U S ,

"f

Van Sion, flad en berg die Ik bewoon.
4. En om dit te wagten, des hebbe Ik myre
reden,
Want zoo klonk de Godlyke ftemme tot my ,
Gy zyt mynen zone, van my nu op heden
Gebooren, verkooren ter opper-voogdy.
En wilt gy een zegel waar inne gy ruft ?
Zie daar! u 't heidendom ten wille-en lufl?'
Bedwingze, ja brengze ganfch onder, en druk
Haar fteege nek voor eeuwig onder 't juk.
5. Of iemand zig egter daartegen mögt zetten:
Die zal haaft gevoelen een kragtiger vuift,
Een yzeren roede om te treffen en pletten >
Die 't alles als vaten van aarde vergruift.
Wel : nu Gods vermógen nooit ergens voor
fluit,
Zoo leer dan grootmagtige! leer eens hier uit,
Gedoken, gebroken gaan onder zijn roe,
Sluit voor zyn tugt-lefP nimmer de ooren toe»
6 Maar buig u ter aarden, ey haaft u! enlpoedig.
Kom werp u wil-vaardig, ten dienfte bereid
Inkind'rige {chroom en van herten ootmoedig.
Ten voeten van d'opperfte Majefteit:
Dog nederig vertrouwen verzagte de vreeP,.
Die uit zyns Godheids glory-ftralen rees:
Mits yder zig voege na t wyze beftier
Des Hemel-voogds, en zyn gezalfden vier.
7. Dien wären gezalfden, dien zone, en als Heere
Hem kuflè, en erkennende zwigte den ftaf
Van zyn heerichappyen, eer Hy u verteere,
In zynen heet-ziedenden toome zoo ftraf,
Die vreezlyk zal woeden, wanneer hy ontfteekt.
En wee haar daar dit vuur op néderbreekt!
Maar dubbel-gelukkig, die vaftlyk op Hem
Betrouwt, en houd zig vaardig op zyn ftem*.
A3
HET;
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HET III. HAR P-LIED.
TOON,

Zaliknoglanger in heete tranen.
T ^ E n Wrével-moed in top geftégen,
-•-' Paft nog.Kroon nog kinder-pligt,
Dat David, in de ziel verlegen,
Deê Adderen voor het aangezigt
Van zynen zoon „ heet na de kroon,
Alzoo dat hy in déze klagte uitbrak,
En tot den Heer, waar been hy vlugte, fprak.
2. O Gy myn Heer! wat all' benyders!
Ag! hoe is haar getal zoo groot?
Hoe'waflèn myne tégenftryders?
Die my vervolgen tot der dood :
Hoe ftout, hoe kwaad,, wat bitter fmaad,
Word my van alle zyden toegebragt!
Elk roept, O God f dat gy my niet meer agt.
3. Dus blijkt de nood der vrienden proeve.
Want nu my 't luk den rugge bied,
En ik wel hulpe en trooft behoeve,
Nu agtmen eer nog eeden niet,
Voor fcha bedugt,, uit ftaatze zugt,
Zoekt elk by nieuwer Heer een béter kans*
En rooft en dooft zoo all' myn eere en glans.
4. Maar nochtans, Heer ! zyt gy allcene
Myns herten hope en toeverlaat,
Myn fchut, myn ffut en anders geene,
Waer op myn ziele 't ooge flaat:
En die my 't hooft,, fêhoon nu berooft
Van kroon en troon en heerlykheid en all',
Weer uyt het ftoff" 0/ nieuwt verheffen zat
5. En

j%)
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j Eu dat zal ik van u verwagten,
Als my genadig toe gezeid:
't Wyle ik myn zugten zende en klagten,
Ten berg op uwer Heyligheid:
U toegewya,, om nu ter tyd,
Daar om uw'eunft te worden aangcbeên:
Van waarze afaaald en vloeid tot allen heen.
6. Ik ruft dan in de zagte veeren,
Als van uw vleugelen overdekt.
Geen onheil kan nog zal my deeren,
En worde ik uyt den flaap gewekt,
Dan ftaat gy my„ ter regter zy:
Uw hand is reed en bied my,door den dag,
Een ley dinge aan daar Ik op uytgaan mag.
7 Al kwamen duizend krygs-banieren,
Van 'svyandsheir, tot moord geneigt,
Regt op my af als dolle ftieren,
Al wierd my d'ondergang gedreigr,
Al klonk rondom „ ook t r o m t y trom,
Al moeft Ik waden gaan door menfchen bloed,
Geen kwaad te groot alt Gy my hulpe doet.
8. Nu doe myn hope haar wit eens raken,
Maak dat myn eere't hooft opfteekt,
Als gy den boofwigt op de kaken
Ter ïchaamte flaat, en tanden breekt:
Op dat men zie „ hoe en van wie
Ik onderfteund, weer als ten grave uyt ryz"
Zoo kryge ik rufte etiGy des dank en prys.
9. Gy levens zonn'! die met uw' fträlen
't Gezigt verligt, den Geeft doorgloeid,
Gy bronn', die ootmoeds lage dalen,
Metzége-ftroomen overvloeid,
Gy reden hoed,, geeft fpoed en moed,
Gy geeft ons all' wat ziel - begeerten blufb
En zoo zyt gy 4e grond van ware ruft.
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H E T IV. H A R P L I E D .
T O O K .

OßoAp,o foeten ßaap.
ie is 'er die by droeve tyden,
W Geen
hulpe en trooft zoekt inrynlyden?
Dies buyg ik treurig neer
Voor mynen Heer:
Vierig in 't gebed,
Dat hy my tog redd',
Uit der boozen net en lägen,
En help myn fcepter onderfthragen.
2. En hem, tot wien ik myn gebeden
Op zende, in hoog-verlegenthéden,.
Die de oorzaak van myn leed,
Ten nauwften weet:
En myn angftighert,
Toen Ik zat benerd,
Meer verlofte uit finert, goedadig,
Hem wagt ik nogmaals zoo genadig,
g. Ik wagt"van Hem een veylig ópen,.
Dus laat my niet in't ydel hopen,
O G y ! myn Heer, myn God!
Nu 't booze rot
Komt in vollen draf,
Woedig op my af,
Om myn eere in't graf te dempen.
En u , in my, zoo te befchempen.
4. My die u voor myn God erkenne»,
Myn voeten op u paden wenne,
Daar zy,die van u vloón,
Tot vreemde Goön,
My zoo bits omfinaaiv

Via«
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Vinnig tégenflaan,
Averegts geraên , van zinnen,
Die leugen boven waarheid minnen.
«;. Maar dwazen hoop! is 'tu vergeten?
Een ftuk dat iëlfi uw kind'ren wéten,
Hoe God my heeft verhoogt,
Tot ftéde-voogt,
Van fyn erve en voor
Een, die Hy verkoor,
Dog op ongehoorzaam weig'ren,
Weer neder floeg en deê my fteig'ren.
6. En weet gy dat houd op te woelen,
Laat uwen trotzen moed bekoelen,
Weeft langer niet zoo dwaas:
Maar neen, helaas!
Na zoo trouwen woord,
Word niet eens gehoord,
a, Ik zie 't geftoorde wezen,
leer kwalen dreigen als voor dézen,
7. Verdoolde zinnen! draaf niet ftyver,
Verderf is 't loon van boozen y ver.
Maar gy myn ziele! nu
De gramlchap, u
Ford tot regte wraak,
Voor Gods eer, zoo waak,
Dat als gy u zaak verdadigt,
Gy dan door zonde u niet befchadigt
S Dus geef, byduiftre, ftille nagten,
Ter ruft gelegt, alle uw' gedagten,
Tot heilig overlegg',
Wat koers, wat weg,
Gyhebtinteflaan,
Om tot God te gaan,
En Hem zoo voortaan, uw dagen,
Ten reinen offer op te dragen.
o Geen lugt van goude reuk-altaren,
Ten fterren geurig deurgevaren,
Behaagt dien grooten Heer,

J
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Zoo wel, zoo zeer,
Als een yvre Geeft,
Die hemlieft en vreeft,
En dus op de leeft der wetten,
Zyn voeten fchoejen wil en zetten.
io. Wat heeft de glimp van Choor-gewäden,
By 't pronkfel van Godvrugte daden ?
By t hooft-kleed des gebods?
By liefde Gods?
Daar ze 't hert beflaat,
En een kragt uytlaat,
Die tot allen gaat, waar neven
Wy hier op aarden omrae (weven?
I J . O Heil-en-zegenryke zielen!
Die zoo voor d'oppergodheid knielen.
O wenichelyken ftaat!
Wie peilt de maat,
Van geluk en vreugd ?
Die gy zéker meugd,
Op getrouwe deugd verwagten.
Wie peilt die diepte met gedagten!
12. Dus of'er véle in kommer vragen,
Wie fchaft ons vrede in déze dagen?
Ik egter vreeze niet,
Want, Heer, ik zie't
Dat uw aangezigt,
t'Onze-waard gerigt,
't Heilzaam lieve ligt en't léven;
Aan lighaam, ziel en geeft zal geven.
13. Dit doet my 't hert van vreugde branden,
Meer dan de vrugt van vette landen,
Van tarwe en foete moft,
In iemand koft:
Die door heet en koud,
Willig d'akkers bouwt.
En met vreugde aanfchouwt zyn flooven»
Vergoên met véle en volle ichooverx
14. I k legg' my dan geruft te ftäpen,

Ik
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Ik reep geen wagt.ik zoek geen wapen.
Want," Heer, gy zyt myn fchild,
Die kond en wild,
Waken tégen 't kwaad,
Dat rondom my gaat.
'k Hebbe geen verraad te vreezen.
Die Gy bewaard zal zéker wezen.

H E T V. H A R P - L I E D .
T O O N ,

Ag\ treur nu mjn bedroefdi Schaapje/.
r\Heilig Heer! myn God en Koning!
^-*
Laat toe uwe ooren ópen ftaan,
En myn gebeden tot uw' woning,
Door alle wolken héne gaan,
Ey! wil de klagten,
Die myn ziel u doet,
Met all' de kragten ,
Van een droef gemoed,
Niet floaten met de voet.
%. Ik ftortmynzugten, myn gebeden,
Myn tranen uyt inuwenfenoot.
Vroeg eer den dag nog d'ooge-léden
Ontluikt, voor t fchoone morgen-rood,
En all'mynpoogen,
Strekt daar enkel heen,
Dat ik fbu mógen
Geeft en kragt en leen,
Tot uwen dienll befteên.
3. Ik wil in 't krieken van den dage,
In alles wat ik fla ter hand,
Of wat ik zoek, betragt, bejage,
h 6
My
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My voegen naar uws woords veriland,
En fcherplyk letten,
Dat ik tog den zin
Van uw' gezetten,
Wel mögt vatten, in
Al wat ik ooit beginn'.
4. Wyl Gy een God zyt die in 't kwade
Een eeuwig wangenoegen Ichept,
De boosheid haat, met ongenade
Haar werkers ooit bejegend hebt.
't Gemaskerd wezen,
Daar Godfdienftigheid,
Schynt in te lézen,
Schoonze in 't hert niet leid,
Word uwe gunfl ontzei d.
%. Gy lyd geen valfche leuge-monden,
Nog plengers van onfchuldig bloed,
Nog knévelaars, vol flimme vonden,
Heet op haar naaftens geld en goed:
Die wan-gedrogten,
By geflrenger uur,
Eens aangevogten
Van uws toorens vuur,
Die houden A and nog duur.
6. Maar Ik zal, op uw gunft en zégen
Gemoedigt, gaan met luft en zin,
Ten heil'gen heuvel op geftégen,
Uw' koor en tempel uyt en in,
Ootmoedig buigen,
Als voor 't hooft gebouw*
En zoo betuigen,
Dat ik my getrouw,
tAan u-we wetten houw.
7. Dus ley en houd my op de ftrateD
Van 't heilig regt, dat u behaagt;
*Betoomdze die zoo doods my haten,
En wie 't ook zy, die my belaagtj
Dat my geen fchäde
J B
Door
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Door haar lift gefëhiê:
Legt my die paden
Open, dat ik zie
2n »' u-waard héne vliê.
t . Want zoo als 't algemeen ten gronde
Bedorren is, bevinde Ikze ook.
Haar herte braakt ten kéle en monde,
Kiet uit als vuur en vlamme en roojf
Van vloek en lafter,
Stinkende als een graf,
Schoon van albafter,
Dat niets van hem af,
^Als doodze dampen gaf
p. Haar tonge is liÜig, en tot vleyen
Vol-uitgeleerd en afgerigtj
Om wankle zielen te mifleyen
En af te voeren van haar pligt,
Dus geef, O Heere!
Dat haar bloed-befluit
Ten ooripreng keere:
Roep eens overluid,
Eaar ^rauvilen voor elk uit.
10. Zy worden van u weg gedreven I
Want hire boosheid klimd in top,
Die uwen raad fta'ig weder-ftréven,
Staan tégens my, haar koning op»
Maar uwe goedheid,
Late een volle vloed
Van vreugde en zoetheid,
Van genade en fpoed,
^Afdalen in 't gemoed.
11. Laat uwe dienaars, onbekommerd,
Haar in uw' liefde-ftroomen baên:
En van uw' fchaduwe óverlommerd,
Met hemel-wagt omfïngeld flaan ;
Die valt verbeyen,
E n , in voor-gepeys,
Van vreugde reyen,

24
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Op de blyde.reys
Na 't eeuwig Gods-paleis.
12. Want uwe liefde is tog gewone,,
't Regtvaardig zaad, dat aan u hing*
Het hooft te fieren met de kroone
(Of vroeg of laat) van zegening.
En dit vertrouwen,
Doet, in ftyt des lots,
Ons op u Bouwen,
Onverzaagt en trots,
tAh op een itile rots.

(<)

HET VI. HARP-LIED.
T O O N,
O m^t jtloerfc nagt.
1. "E En hert bewuft van 't kwaad,
-'-' .Daar 't lang in heeft geftéken,
Wei-kundig van den haat,
Die God draagt op de zond,
En van dien vaders aard,
Zal zig met innig fineeken,
Flux keeren hémel-waard,
En ff reken uit zyn grond.
2. Myn God! ay niet zoo flraf!
Schoon u myn zonden tergen,
En Jk veel ftoffe gaf,
Tot uwes toorens brand.
.Schoon myne zonden ftaan
Voor u als hooge bergen,
In tal en mate gaan,
Zeer vine luven V &mi.

g. Aaa.
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j . Aanfchouw myn droef gelaat!
En hoor myn bitter kermen,
Om voorige mifdaad,
Die nog de ziel benerd :
Ag! wild u over my
Genadielyk ontfermen rOp dat IK eenmaal vry
Van zonde raaks en fmert.
4. Myn geeft bedeeft, benaauwr,
Staat even als verwezen.
Myn herte is heel verflaauwt,
O ! 't is met my gedaan.'
Het lighaam trild en beeft.
De kragt is uit de pezen.
Geen been nog voet-zóle, heeft
Vermogen om te flaan.
5. Agh! Heer myn God! hoe lang!
Hoe lang zal Ik nog lyden!
Of gaat het -regt lyn gang,
En is vergévmg uit?
Ay neen! laat uw' gecd/
Doen als op andre tyden,
Dat uwe gramfchap fta
En 't vonnip toord'geßuyt.
4. 't En luft u tog niet, Heer;
Den Zondaar te verdoemen»
Maar dat hy zig bekeer,
Want wie zal ooit in 't graf
(Der wormen woonpaleis)
Van uwe goedheid roemen I
Wel fi»y dan déze reis,
My V levens draai niet af.
7. Ik ben ganfeh afgemat,
Myn ftadig ooge-lcken
Maakt mynen léger nat.
De tranen die Ik ween'.
Daar fmelte Ik in en weghj

Zy waflen my tot beken,
B 2.
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Daar ik ten gronde, in lcgg*
Verzonken alt een flten.

I . Dat heete en brakke vogt.
Heeft my 't gezigt verbeten,
Nu zynde in ftaat gebrogt,
Van myne weer-party»
Die hem zyn lufl doet zien»
Hem ftyft in zyn verméten @
Tog hy zal fpoedig vliên,
Èoude Ik « maar op Zy.

9 Nu wegh vervloekte fchaar!
Weg booze! weg ontaarde 1
Ik worde al trooft gewaar.
God heeft myn ftem verhoord,
En zal u plotfèïyk
Aantreffen, met den {waarde
Van zyneri mond, duswyk!
Cfflaande voet en voort.

i o . Hy liet myn hert-gebed
In gunftige open ooren:
Hy heeft daar op gelet,
En ziet myn fmerten aan.
Hy wil de minfte zugt
Van my, zyn dienaar hooren:
En daar van is de vrugt,
Dat Hy my by zal jkaan.

I I . Het God-vergete rot
Van myne dood-vyanden»
Zal (elk ten finaad en foot)
Verbaaft en zeer ontfteld,
Door fchrik in 't hert getaft,
Verwonnen, als met de bande*
Staan op de rugge vaft,
En vlugten uj/t het veld.
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H E T VIL HARP-LTED
TOON.
DMY viel te» Hemels douwev.
God! in vaft vertrouwen
M YnBidde
Ik, dat gy my red:
Uit all' myn herts-benouwen,
En uyt myn vyands net:
Op dat myn ziel (verflagen
En innerlyk gewond)
Niet valle in zyne lagen,
v4!t in der leeuwen mond.
2. Ik dobber op de golven.
Van 't wiflelvallig Tot.
Den bloed-raad van de wolven 5
Is vaft by een gerot."
Ik zie, waar Ik my wende.
Nog opening, nog raad.
Ontwyke Ik de eene, ellende ,
My dreigt een ander kwaad.
3. 't Is klaar hoe véle en vremde
Vervloekte grouwlykheên,
(Hoe wel nooit-toe-geftemde)
My worden opgeftreên:
Daar Ik geen menfeh, die never*
My, ruft beminde en vrêé,
Voordaptelyk myn léven.
Ooit f maai of hinder iêe4- Ja 'k hebbe zelf door veorfpraakp
Vry en by 't lyf bewaard,
Hem , die my zonder oorzaak,
Met vuur.vervplgde en zwaard,
••••*•

B

3

fc?t

V8
D E
K o M I Hu K.L. Y K
Is 't anders Heer! zoo laatze
My nagaan waar het zy,
En geef den boozen plaatze
Te heerfihen óver my.
f. Laat hem myn kroon en eere,
En alle glans van 'thof
Vertreden, datze keere
En d # neer in 't ftof;
Tog nu Gy myne paden
Na 't befte vind geneigt,
25oo fchut en weer dé kwaden,
Mij. van partij gedreigt.
6. Maar fla geftreriger oogen
Op myn verdrukkers neer;
Die all' myn aanzien poogen
Te ontluifteren, O Heer!
Den ftand van myne zaken
Roept luider kelen help! O ryz' dan! on» te waken,
Eer 't kwaad mij ovtrfclf.
7"Styg eenmaal voor de volken»..
Als op den regter-ftoel;
En zie, van uit dèwokken,
Dit woeft en dom gewoel.
Laat uw genaden-vierlchaar
Van daar* een vonniflpraak
(Den vromen trooft-en dierbaar )
Doen, óver mijne ziek'
2 Want Ik, van uw' gerigte,
Wagt niet als myn geluk:
Wyl' "t hert my nooyt betigte
Van eenig euvél-ftuk.
Geen knagende gewiflè
Ontrui) eentrouw gemoed1,
Heeft uw' vergiffenifléVoorliien fckaM geboetx
9. -. Geef Heere! 'dat ; de boozheid
Neem längs hoe meetder-afï %.i^üe goddeloosheid, i

I
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Daal met de booze in 't graf:
Op dat de vrome in vrede >
Voor u léve en met vreugd,
Verftand en kragt befléde,
In de onvervaljte deu^d.

io. Want Gy proeft herte en nieren,
Ten diepften door en door:
En of men zig hat frieren
Van u, in 't zalig fpoqr,.
Genadig en vol trouwe •
Zytgy, elk die u vree/t,.
Dus Ik my by u houwe,
Bewaard na lyf'en geeft.

11. Maar even zoo goed-aardig
Als gyde vrome zyt,.
Zoo ftrengen.zoo regtvaardig
Waart gy de .booze altyd,
Ja, Gy woed alle dage
Op 't eene of't ander land:
Geen plage wagt de plage,
Daar wwen toorcti brand.

12. En als men onderwylen,
Niet op uw/ftemme let,
Zoo leggen zwaard en pylen,
Gereed en fcherp gewet.
Den bóge fpand, „de péze
Trekt Gy vatt in en mikt;
En wee hem! die voor déze
Bedreyging nïnw.er fchnït.

I j . Gy laat uw' doodfe fchigtert
Aflnorren door de lugt,
Die leden en gewrigten,
Doorbooren metter vlugt.
Zoo zult Gy die tyrannen
In gramfchap tegengaan*
Verjagen en verbannen,
Te f letter niderflaan.

14. 't Is waar, zy trêen boe langer
Hoc verder buiten 't pad j

*o
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Van boosheid vol en zwanger,
Roofgierig, nimmer-zat,
Doordronken van de leugen,
Broenze eeuwig twill en haat
(Bewys van niet te deugen,
i/ili tot cat anders kivaad.)
IS » Maar of ze kuilen graven, *
Den vromen tot een val,
Ik zie haar loopen, draven ,
En hoe 't nog einden zal.
Ik zie ze nog eer lange
(Zoovaft vertrouw Ik God)
In eygen ftrik verhangen,
En dut haar tragt geknot.

J6, 't Werk zal zyn Meelter loonen?
(Zoo gaat het in 't gemeen)
En d'eygen kruin bekroonen,
Met (elf-geworpen (leen;
Daar Ik Hem voor zal loven»
Die 't ongeval van my
Gewend hei ft, en gefchövea
Op 't hooft van myn party.

I7. Ik zal dank-willig knielen,
Op zyne voet-fchabelT,
Van gronde myner zielen,
Met harp - en - luyte-fpel»
Viole -en - Citer-maren,
Met helder keel-geluid,
Myns Heeren lof doen \asetv
lot diu vaten ujt.
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HET VIII. HARP-LIED.
TOOM,

Ten it niet alle tjd v*n vreugde &ct
Heer! hoe klinkt de naam
O
Van uwe Godd'lykeidl
Hoe word hy van de faam
De Waereld door verbreydl
Uw' Majefteyt, gekroond
Met glans van diep ontzag.
Heeftin fyn werk getoond,
Een kragt die 't al vermag.
%. Wat is 'er daar uw' eer
Niet zonne-klaaruytftraald?
Waar vind men een zoo veel
Van reden afgedwaald,
Die 't nieuw - gebooren Kind,
Ziet leggen aan de fpeen>
En daar geen wonder vind,
Volmaakt in all' fyn leên%
3. Wanneer't die milde fprong,
Die fui vre melk-fonteyn,
Zoo gretig met de tong
En lippjes, bol en klein»
Aangrypt, omhelft, omfluit,
Bezabberd, kuft en lekt,
En 't moeder-zap daar uit,
Totffyfeenvoedzel trekf.
4. Het (prakelooze lit
Geeft klare mygeniff'.
Van dat in 't hoog-bezit,
Een Opperwezen is:
# *

_..
Wien»

ii
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Wiens Al-vcrmögcn hand,
Weergaloos in zyn werk»
Hem deze konft inplant
Tot een onwraakfiaar nttrh.

*. En'tligt nog klaarder door,
AU gy die wederom
En 't Bui« roept, vroeg en voor»
Den manbren ouderdom:
Zoo dat (of zig vernuft
Hier t'enden adem flooft.
Verwondert zit enfiift)
Men daar ofHyft berooft.

6. Dit is een Aale fchild
Daar uw' party voor ftaar,
Zyn pylen op verfpild,
Zyn kragten op verflaat,
Van fchaamte.fprakeloos
Doet zwigten, op. ucn lof.
Uws Naams, die voor altoos»
Hem nedcrfniijtin'tßof.
7.-Maar als Ik'twonderftuk
Van 't hémel-welflèl zie,
't Verftand daar héne rukk',
En denke wat, of wie
Dat överheerlyk ding,
Zoo kondig heeft gebouw:,
En nog dien grooten Kring,
In Koog bewegen houd)

8, Als Ik de zilvre maan,
Die nagt^vorftin, door 't veld
Van blaauw lazuur zie gaan,
Zoo glansryk, en veraeld
Met zulk een magtig heir«
Terwyl datze ebbe en vloed,
Van 't woeftc en zoute Meyr,
Steedr gaan en keeren doet:

f. Als Ik dat gouden hooft
fiefchouwe, dat dcnglanc
Van

(8)
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Van maan en fterren dooft,
In 's hém cis oppertrans:
Dat beurtelyk met zyn vier',
Elk ligt en léven geeft:
Zoo kruid als plante en dier,
't Zij op wat -wijze Ut leeft:
io. Dan Heer! dan roep Ik Ogh
Myn God! hoe trouw, hoe goed
Zyt gy! Die 't menfdom nogh
Uw gunft gevoelen doet,
Gelyk gy pleegt te doen,
Wat is 'er daar 't, met Ichyn,
Zou mögen uit vermoên.
Die immer -waard te fijn ?

11. Gy voerd den menfeh ten trap
Van 't hémels geeflendom:
En tot een wétenfehap
Die doordringt, en allom
In heerlykheid braveerd.
All' 't verder werk uws hand:,
Dat hy met vrugt regeerd,
Door middel der verflandt.

12. AlT't groote en kleyn vee.
All' 't wild gedierte en tam }
All' wat me in lugt en zee,
Ooit levendig vernam:
Dat of met vinne offchaght,
Het vogt of wolken klieft,
Staat onder zyne magt,
Zioo verre ah 't u belieft.

13. Zu!x in zyn wezen fpeeld,
En trek van heerfchappy
Die majefteit verbeeld,
OorforonklykHeer! van Dy.
Wefhatven aarde en lugt,
Van lof-gejuig en dank,
Dreund op uws naams gerügt,
£» z>j*ttntzagbT6 V«nk>

X4

Dl

K O N l N H T t E

(9)

HET IX HARP-LIED.
T O O N ,

O grootheid van Gods liefde 1
/"V Volle en milde vloed
^ - ' Van zégen en genaden!
Hoe nutbaar Heere! en zoet
Zyn uw' doorlugte daden!
Myn ziel verwonderd haar,
Met welluft aangedaan,
Als Ik 'er 't ooge eens maar
Lagt óver ht'ne gaan.
2. Ik voele inwendig 't hert
Van gulle vreugde (bringen.
Den geeft geheel ontwerd,
Wil mond en tonge dwingen»
Tót heeriyk Lofgejuig,
Hy voerd mynlianden aan,
Myn fpeel-en-pfalter-tuig
Tot uiver eer te Haan.
3. Terwyl Ik myn party
Al zie te rugge wyken,
Vol angft en ichrik, nu gy
Hem doet de vlagge ftryken,
Zulx hy, voor uw' gezigt
Voor-vlugtip, melder vlugt,
Als ooit voor 't zonne-ligt,
De Htfvel van de lugt
4. Want gy hebt myne zaak
Zelf by der hand gegrepen,
Bepleit, en vonniflpraak
Gedaan , toe 'k zat benepen

Gy
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G y jouwt dus ovcrluid,
Van uwen hoogcn troon,
Myn bittre vyand uyt,
En vkgt mijn hooft een kroon.
5. G y treft het heydens volk
En dryft ze voor my henen,
Slaat lpietze en zwaard en dolk,
Aan ftukken voor haar fchcnen.
Dat Goddeloos gefpuis,
Slegts roofs-en moord-gezind,
Maalt gy totftof engruisj
Enftrooit het in de wind.
6. Wel boozwigt, hoc zoo trot*
Op u verftaalde benden!
O p de ydele gunft des lots,
H o e zoo verhit opfchenden!
Hoe rooft gy dus en brand,
Als die geen giffing maakt
O p ooge of oore o f h a n d ,
Van Die 't heel-d bewaakt.
7. Die hand, die't heylig regt
Wil ongekreukt bewären:
E n hem die't lägen légt,
In fchild en acnzigt varen.
Hebt gy n u , die zoo fel,
Zoo gruwelijk woed enwocld,
U w ' Goddeloos oog-wit wel
Getreft, daar op gy doeld?
8. Legt alles nu omveer
In 't ongedenk gelméten?
O Neen! want onzen Heer
Zalnooitzyn volk vergeten»
H y , regter Die in 't hoog,
Ryks Hafen fcepter voerd,
W i l de appel van zyn oog
Nooyt hebben aangeroéït.
% Hyiseenhoogefchans
ß k t Diamante muuren,
C
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Een toevlugt,daar men t'hans,
Kan alle kwaad verduuren,
Ja zelfs het quaadfte kwaad,
Het woeden van de dood,
Die met haar zeiffen flaat,
Enfchiglenfchiet en floot.
j o . Gelukkig dan 7 diêbouwd
O p 't eeuwig Al-vermogen!
V Vant als men 't regt befchouwd
Met zuiver herten- oogen,
Nooit zagmen dat een ziel
Die God en deugd aanhing,
In doodfêhe rampen viel,
En met dien val verging.
11. Duslóofnu onzen G o d :
G y al wie Zions wallen,
Die itad, dat Vorftelyk flot,
T e r woonfte is toegevallen:
Dieftad, van alle fte'ên,
De kroon, het puik, de bloem:
Want weldaad lang voorheen,
Verpligt u tot dien roem.
12. R o e m , die een trouw gemoed
G o d eeuwiglyk wil geven.
G o d , die 't onnoozel bloed
T e wreken plagt aan 't léven,
Van diezynerfdeelplaagt.
Dien God, Die hulpc-reed,
H e t oor leend, aan die klaagt
Van <?««%%/fWdigt leed.
13. N u Heer! doe my dus ook.
G y ziet vaft kcle en kaken
Der hellen, vuur en rook
Van moord en lafter braken.
O!
ftrekderegterhand
Van liefde u i t , die 't geweld
Ganfch uit uw' palen band
En onzenftaat herfteld.

%*. Zoo
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14. Zoo kryglk daar uit ftoff'
By ftoff', omutepryzen.
Zoo zal ik uwen lof
Doen hoog en hooger ryzen
Voor Salems ftédelingh,
Als Jacobs ganfchekrooft,
Zig daar ter offering
Bevind,uyt iceß en ooft.
15. Hetbaftaard-volkisrny
Zo hatigals de wolven.
Maar de eygen kuil die zy
Voor myne voeten dolven,
Is haar ten val bereyd.
Zy raken zelfs verwerd,
In 't net voor my gefpreid,
Duskryg ikmoel'm 't hert.
16. En zoo ftygt Uwen naam,
Ja klinkt door alle landen,
Op 't fchateren van de faam,
O m ' t regt, Heer! uwer handen,
Gedaan aan't fhooderot
Zoo trots opeigen kragt,
j
Dat ylingz, elk ten Ipot,
Ten onder ii gebrast.
IJ Met regt ook word dat boos,
Onaardig volk verdreven:
En van U, voor altoos,
De ramp ten prooy gegeven.
Die Godvergétentheid,
Word d'eeuwig-duyfter helT
Regtvaardig toegezeyd,
Want zy verdiefttzewél,
18, Maar die in 't laege leeft
VerfmaadomUwen wille,
Ia naauwelyk voedzelheeft
Dat hy den honger {tule*
Die zal niet altyd ftaan
Als ofgy hem vergat,

Z7
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En hos 't hem hier moet gaan,
Nooit oogtn i*iï op had.
19. O Neen! zyn leed en druk
Zal wiffelen.kort na dézen,
In radeloos geluk,
Beftendig in zyn wezen,
Godlacobs! Ag wanneer!
Wanneer! wanneer geef Gy
Dien blyden ommekeer?
ZJOO zégenryk voor My.
1 o. Toon eenmaal 't heidendom
De kragt van uw' gerigte.
Treft ze aan, op dat ze Som
Staan voor uw' aangezigte,
En wéten dat Gy God,
En zy maer aarde ziin:
Ons tot eenvreugdiglot,
Kaa zoo veel'fmaad enpyn.

HET X. HARP-LIED.
Van liefde komt grtot lyden.
T T 7 At Magh'ertog ontbreken?
**
MynGod! datgyzoowyd
Van myfchyntafgewékeii,
In déze bange tyd.
Myn hert gevoeld een zwaren flryd:
W aar in 't zal blyven ftéken,
Zoogyaeen helper zyt.
2. Verfchil in ftand en ftatcn,
En ongelyken aard,
Gaan met veragten, haten,

(?)
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Afgunftc en nyd gepaard.
Het vuil gebroed, by een vergaard.
Zoekt zonder onderlaten,
Dei £oeden kwaalyk vaart.
3. Den dwazen hooghgezéten,
In weelde, in eere en ftaat,
Verwaand en God-vergéten,
Stoft op zyn eigen raad,
Terwyl 't hem hier na wenfchen gaat.
Den Goud-gier zal hy heeten.
f\ loek fan beleid en daad.
4- Want in fyn grond-gedagten*
Durft hy den oppertroon
Krimpneuzende, veragten,
Wet viefên finaad en hoon:
Zig zelven {teilende ten toon,
Als een diens vreeze en wagten,
Noyt zien op ftraffe of loon.
f. Enwyftmenhem, hier tégen,
Met kragt van reden aan,
Dat zulke gruwel-wégen
Regt na 't verderven gaan,
't Is al vergeefs daar helpt geen raên; Hy (als niet aangelegen)
Sal't van der hand afflaan.
t, Iatrots-aard, onverftandigh En ftyfvan kop en zin,
Bejegend'ze all' vyandigh,
Die hem dus vallen in:
Zoo dat hy, zot op geld-gewin,
Op eerlyk paft nog ichandig
En volgt zijn dwaas-begin.
7. Hy denkt al vaft in 't ftille,
't Gaat wel: Ik wagt geen kwaad ,
Hoe 't lot zyn loflè fpille
Mag draajen, of hoc 't gaat:
Mynftamm', mynnageflagt, mynzaad 3
Zal eeuwig, ennawifle,
C?
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Btflaaa in dézen ftaat.
S. Uit die vergifte gronden
Schiet, vloek en latter voort,
Onregt, door llimme vonden
Bewrogt en onderlchoord:
Ja tyranny, geweld en moord.
Want hy ftaat voor geen zonden
Die God nog reden hoord9. Metboozeafgunftige oogen,,
Beloerd hy andre'r goed j
E n , zonder mededogen,
Kweld hy den armen bloed .*
Bedekt en onder fchyn van goed,
Daaraanwaff' van vermogen
Hem ganfeb geruft in voed.
10. Hy weet zyn lecuwc pooten
Hém in de huid te flaan:
Met trekken, tornen, ftooten,
Te dry ven,, tedoenftaan,
Nu ligt dan weder zwaar te laên.
Dus maakt den ryken grooten,
De \kyne hem onderdaan.
11. Terwyl de grond zyns herten >.
Hem dus ten mond uitbreekt
(Als die den hemel tarten)
Waar of God hem verfteekt ?
Hoe komt dat hy zig nimmer wreekt»
En ftraft myn kwade parten,.
ïioo hem geen magt ontbreekt ?
I I . Wat magh het volkje dromen
Vin eene goddelykheid!
Die me eeren moet en (chromen j
V.meeneMajefteit,
Wiens kragt zig over all' uitbreid.
(jp vvien (als 't waar') den vromen *
Z.j'i tno/l.en hope leid.
I j . fatzottemymeringen!:
\V;eJieeftKein ooit gezien*.
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Die boven 's Hémels kringen
Zou zitten en gebicn ?
Hoe laat hy zoo veel kwaads gefchiên ?
Beheerfcht hy alle dingen,
Wie kan zyn hand ontvlien ?
14. O neenl na koers van zaken,
Komt alles by gevall':
Dus paffe elk wat te raken
Als hy wat hebben zal.
't Luk rold en ftuit gelyk een bal.
Die 't andere liet bewaken
Lag meefi aan laeger wal.
15. Ik volg dan fleets myn lullen
En wat'haar voedzelgaf:
Ik 'kzoek'topallekuften,
Ik weet van loon nogh ftraff",
Myn wezen eindigt tog in 't grafj
Daar alle doode rullen,
En »;#r is daar niet af
16. WeliopterftrafFe! O Heere!
Hoe! lyd gy zulk een taal?
Verdraagt gy in uwe eere,
Die kreuk zoo menigmaal ?
O ! dat uw' kragt eens nederdaal',
Zulk toomeloos dertelen keere,
En redde ons van die kwaal'!
17. Waar toe dielafter-tonge
Niet óverlang gemoerd?
Die fta'igh, voor oude en jonge,
Den (champeren mater roerdj
Het ongódiftendom invoerd:
0 Godl dathy zedwonge.
Of dat gy die belchoerd.
1 ?. Want immers gaan uw oogen
En hand, door alles heen :
Door all' 't gewoel enpoogen
Dermenlchen, hierbenéên,
Door 't lyden datze uw' kinderen déên,
C4
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Dat zonder médedoogen,
Van u nooit wierd geléên;
19. Met reden dan verwagten
Wy trooft van uw genä:
En hulp, die all'hettragten
Desboozen wéderfta:
Die hem den arm te morzel fla,
Neer fmy t, beroof van kragten,
Dathy ten gronde ga.
20. Sta vaft dan, Jacobs looten!
Uw kóningh heeft de wagt;
God Abrahams, DienGrooten,
Vanonweêrflaanbre kragt,
Die'theydendom (hoe groot inmagt)"
Heeft uit zyn land geftooten
En u daar ingebragt.
21. Zoo roeme Ik! want de goede
Zyn U zoo liefen waard,
Heere! en de zagt-gemoede,
Geringe en zwak van aard,
Geniet zyn wenfch, in kragt herbaard.
Uw' oore is hem zyn hoede,
Dat hem niet kwaads wéér-vaart.
22. Zoo waakt ook Uw' gezigte
Voor weeuw' en weez', te zwaar
Verladen, door't gewigte Van 't dreigende gevaar.
Gy Man en Vader, handhaaft haar,
Den arm van uw gerigte
Wéêrfiaat den knévelaar.
23. Gy
flaathemmetdenzwaarde,
Gv fnyd hem 't léven af,
En ileept hem langs der aarde,
Na 't eeuwig-donker graf:
Op dat dien drek, en itof en kaf,
Zig nooit meer openbaarde,
tla die geleden ftraf.
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HET X I . HARP-LIED.
T O O N .

WMT tee ntp zjtl:

-waar toegeßtem ?

1. U O c ligt mifthy dié vonniff' ftrykt!
*-*• Naar iets ten eerden opflaglykt:
En die uit 's vromen zwerven
Meend, als hy zyn party ontwykt,
Hy ook Godt gunfl moet derven.

2. ü Neen f want of 't rampvallig lot,
Verzeld metalgemeene (pot,
My ftä'ig van fteê tot ftéde,
Verzend en dryft, Ik hebbe in God,
Een vafle en zoeten vrede.

j . Dus blyve Ik op den Heere Haan.
Maar wie lpreekt hier myn ziel nu aan,
Als ofze in 't wilde vlöge ?
Van wiffer wild-fchut nagegaan,
Verzien met fyl en hige.

4. Die met gefoannen péze en pyl
Vaft fchikt en mikt, en onderwyl»
Loerd om de vrome in duifter
T e treffen, en dus inderyl,
Ie rooven eer en luyfler.

f. Daarfhorddenfchigtaf! hy door-wond
(Meend gy) Godsvriend, daar wykt de grond
Van hope, voor dien genen,
Bie 't herte aan God en deugde bond,
En ging eenvoudig hénen.

6. Maar Neen, zooniet! want op den troon
Zit H y , die zoo veel hémel-boón,
Heefttot zyn dienft en vaardig,
Die
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Die herten kend, en ftraffe en loon
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Geeft, elks verdienten waardig.

7. En Hy doorzoekt het rein gemoed;
Hywand't, Hyzift, Hy vind het goed.
Hy zal my niet verlaten.
Maar die geweld en onregt doet,
Zal Hy ten boogflen haten.

8. Zulx Hy ïiOg eens regtvaardig op
Zal waken, eiihetdroeflem-zop
Van zyne gramfchap, neder
Doen Horten , op den wrével-ltop
Der booze , in donder-viéder.

9. Gelyk Hy 't goddelooz Södomä
In voor-tyd, liet zyn ongena
Door zwavel, vuur en vonken
Gevoelen, toenze 't kwaad' te fpä
Bek''aaiende, verzonken.

10. Zoo zullenze ook, met herten-wee,
Nog eenmaal ftortenin een zee,
Van rampen, angft en noodén.
Dienftrick, nu voor den vromen r e t ,
Zal,

lisity baar itehendooit«.

11. Maar zoo als God het regt bemind
Gelyk Hy zei veris, zoo vind
Hy regte tuft in deugde r
En 't hert regt-uit ter deugd gezind >
Ervind zyitgurtfi in vreugde.

HET
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HET XII HARP-LIED.
T O O N ,

Den Menfck wiens hert geineen vrttgtbaar &c.
1. A G h h c l p ! mynGod!wanteoedertierent•£*>
heia
En trouwe is dood. bedrogen onbe/cheid
Leeft en heeft, door 't ganfche land,
De eerfte plaatze en de overhand.
Aller menlchen
Zoeken, wenfchen,
Ziet alleen op aardfchen zégen:
't Ziy vanwaar, of door wat wégen,
2. Als waarheid haar daar middelen toe bcfchaard,
Dan pryztmen die, dan ifze liefen waard:
Maar is daar toe heel geen kans,
Als door waarheids gulden glans
Te bedekken,
Door veel trekken,
Kwaad verbergen, goed aenwyzen»
Dat V een ku»fl die elk zal pryzen.
3. En als men nog door zulke grepen niet
Infchräpenkan, en zoo geen witbeichjet,
Maakt men weinig onderfchejd
Of men liegt ofwaarheid seid.
Kan het liegen
En bedriegen,
Onzen goud-klomp maar vergrooten,
"Niemand zal zig daar aan flooten.
4. Nog meer verval! geveynfde nederigheid ,
Een dïenflbre mond, dog'thcrtganich onbereid.
Vriend

3<f
Dl K o N i N r i t t !
(12)
Vriend voor 't oog, daar 't vals gemoed,
Gallig, bitter als het roet,
Onderwylen
Wetzynpylen,
Om eens onder 't vleyen, ftrélen,
Z>« vervhekxe roll' te ipëlen.
5. Waar loopt dat heen! en God, die waarheid mind,
Wat zal Hy doen, met dien Hy zoo bevind ?
Zal Hy niet diegifze tong,
Die zoo buiten palen (prong,
Vleyde, fineerde,
Trots braveerde,
En die fchaUkc leugen-lippen,
Z A hy die niet kort beknippen ?
6. Gewiflelyk Ja: want ctie verwaand en trots,
In fpyt van 't regte en ftreng gerigte Gods,
Vraagt wie is'er nevens my
Die myn tong ten meefter zy ?
En haar täle
Steldde pale,
Of aan band zou können leggen,
Om na will' niet all' te zeggen ?
7. Die zal (en kort) Hem vinden tot party.
Hem, die't geweld, verwoefting, tyranny,
Daar zyn volk door word verbluft,
Lyden moet en zit verfuft,
Eens zal fluiten
Enontfluiten,
Kerker, flok en boeyen keten
Daar 't zoo lang'm heeft gezeten.
S.Des rufte Ik op zyn gunft-ryk woord en flemt
Op 't woord dat klaar, en eeuwiglyk van klem ,
Reinder is als 't éêl metaal,
Nu doorgloeyd wel zevenmaal,
DatHyfpären
En bewaren

Zial, zyn hert-geliefde vrome,
Vat

(ig)
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Datgeenratnp haar overßroome.
9. Deboo/.ewagtenwenfchtwel, dattereen*
Van zy ne flam mögt de oppertroon bekléên,
Die hem ftrek'tcn toeverlaat
In zyn aan-te-vangen kwaad,
u m zyn ranken
Te verblanken:
Maar 't is yd el: want Gods oordeel
Heart zig niet, aan zulk een voordeel.

HET XIII HARP-LIEDt
TOON,
Hoelang, Agh Hur \
T T Oélang, AghHeer!
•t^Legtnaam eneer„mctmyals doodin'tgwf
En ganfeh vergeten ?
Agh! agh! hoe veer
Wend zig nu wéér» Uw aanfehyn van my af?
Agh! mögt Ik wéten
Hoe lang myn ziele in zulk een angft en finert,
Zal radeloos flaan, in eygen-raed verwerd 1
Agh! hoe lang zwcld myn vyands goddeloos
Van moed,
(hert,
Doorlpoed
En goed.
1. Agh zie my aan!
Dus överiicn „ van druk myn God! ey hoor
Met mededoogen!
Waar zal ik gaan?
Om trooft t' ontfaên„fchaft Gy geen hulpe voor
Myn Ichreyende
oogen ?
1

1)

Dus
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Dus heldert Gy die met Uw' hémels ligt,
Op dat de droefheid, nooit door överwigt
Vanimerte, in m y , de luft tot mynen pligt
Beroof,
Nog doof'
't Geloof
j . Datmynvyand
Niet (my ter fchande)uitroepe,Ik hebbe hem nu
Ganfch overwonnen!
Neen Heere! want
Myn {legten ftand „ zoude ook tot fmaad van U»
Gedyen können:
Als of Gy nu geen magt meer hadd', om my
T e redden van myn boozewéerparty.
Dus geef dat hy zieh nimmermeer verbly,
Als Ik
Verwik,
Offchrik.
4. Nu Heere! Ik bouw'
Op uwe trouw' „ dat my Uw' goedigheid
Zal onderichragen:
OmalT'tgejouw
Datmyooytzou,, ontmoeten, wei-bereid
T e können dragen.
Zoo dat myn ziele inwendig haar verblyd,
E n U , omdatGy haarzoogunftigzyt,
In 't openbaar zal roemen, en altyd,
Met zank
En klank,
Vol dank.

HET
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HET XIV. HARP-LIED
TOON.
Verliet van heillesmtnyt de xjond*.
T \ En waan-wys, in zyn oog vol-leerd,
•^-'Ziet alles aan van buiten,
Daar 't als van ouds all'saat en wederkeert!,
Uit het welk hy zal befliiiten,
Meer als hy voor elk zal uiten.
2. Maar fchoon al fpreekt de tonge niet,
Zyn hert' roept in zyn daden.
Daar is geen God Die naar ons omme ziet,
En zig moeyt met onze paden:
't Zy ten goeden of ten kwaden.
3. En uit dien grond vloeyd ons,te met,
Een ganfch verderfin 't léven.
Elk volgt zyn luft, die hy de palen zet,
Nazyntogten, die hem dreven >
Zin en magt hem vooren lèhréven.
4. Invoegen, dat me nu't verval
Zoo verre al ziet gekomen,
Dat in dit aardfche en ondermaanfche dal,
Naauwelyks iemand word vernomen,
Die de naam verdiend van vromen.
f. De zuivere Godsdientt krygt de fchopp',
Elk (in zyn grond) verlmaadze:
't Uitwendig deel is maar eenzinne-popp,
Staat-lakey, en daarom gaatze
Niet in 's herten binne-plaatze.
e. 't Is alles, alles, voor De Heer,
( Ja zelf het volk van letters)
Een öpenewonde, eenpeft-en kankerig « e r »
D %
Vuil
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Vuil, verrot, vol flanks en etters:
Reden, zeden, 't is all' ketters.
<s. En dit gefpuïs, van kenn« bloot,
Aan leflen niet te binden,
Valt op Gods volk nog aan, om die al« brood,
Met haar tanden te verflinden,
Waar ze maarflegtsvat aan vinden.
J. Zy taflenze aan in lyf en goed,
( Om 't léven (meefl) en leering)
Inname, infame, in vriend, in eigen bloed,
K unft en handwerk, gunfl en ncenng,
Handel, wandel en verkeering.
9, Maar, O! die zoo verwaand en trots,
Zoo grouwelyk woën en woelen,
Niet paflènde op het oordeel onzes Gods,
Datze eerlans nog zullen voelen,
En haar wel den moed zal koelen:
1 o. Hoe zal dat haar nog eens met fchrik,
En hellen-angft vervullen:
Als 't net eens valt, en zy dien doodzen ftrik,
Toegetrokken, voelen zullen:
Hoe zal 't hert ter kéle uit brullen!
11. E n , fêhempers! ofgynubefpot
Der vromen voor-gedagten,
Van vafte rufle en heyls-genietby God,
Dieze van zynhand verwagten,
En ditlyden op veragten :
ia. Dat kreund ons niet. Wyegter, wy
Vertrouwen op Gods handen.
En ogh! of eens dien dag verfcheen, dat Hy
Abr'ams zaad rukte uit haar banden,
Ende klaauwen der vyanden!
13. Hoe bly zou Jacob, hoe verheugd,
Zou Ifr'el kwinkeleren!
En met eenfriflè en onverwelkbre jeugd,
In dat vreugde-jaar des Heeren ,
Juichen,onder t wéderkeeren!
HET
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HET XV. HARP-LIEIXT OO K
O Kerfoacht fcboander # f .
I T / Ie zal, van alle menfchen zonen *
v
* Wie zal in Uwe tente wonen?
Wie zal van ons, O zäligh Heer!
Wie zal van ons, wyaardfche fchimmen r
't Geluk van tot Uw' berg te klimmen,
Ooit bebbtn dat by daar verkeer' ?
2. Dat zal hy zyn, die regt genegen
Tot zuivre deugd, in a!P zyn wégen,
Gaat nä 't geley van biüik regt:
Die hand nog hert,metflin>me daden
Bezoeteld,, nog met vals te raden:
"Maar tiiyzelyk loaarbeyd zvsygt en zeyt.
j . Die zoo de tonge weet te inoeren» ,
Dat hy ze nimmermeer laat roeren
Tot droef heid;omzyn méde-maat
Met fmaad of agterklap te pynen.
Of liflig vleyen te ondermynen,
liteere , inname, ingoed en flaut.
4. Die, wars van alle booze en boozheid »
Het kwaad verfoeid en goddeloozheid,
Hoerytgedoftin zyde en goud.
Maar eert de deugde in't pyeJaken,
In leemen hutte en'riete daken,
Daar vreeze Godr baar ivóniitg boud.
<). Die nooit een woord, dat tuflehen lippen».
Kwam uit de mond ter tonge afglippen,
Daarhy zig zei ven door verbond,
Vezwakte of kreukte, in't alderminftej.
D 3
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't Zy wie gedaan, 't zy wat voor winfte
OffchdJe dat by daar by vond.
6. Die nooit, uit zugt totgoude lchyven t
Denwoeker-handelzogtteoryven ,
Om 's naaftens bloed ten äderen uit,
Gevoeleloos, enaf te tappen :
En hem dan op de nek te trappen,
T'ontrooveu alV zynhairtnbuii.
7. Die nooit.ofgiften, ofgefchenken
Begeerd, om dat hy 't regt zou krenken
Van die onnoozel legt aariïy :
Op datdengrooten boven dréve,
Den kleinen fwakkenonderbléve:
"Maar float die na vermogen fa.
8. Wanneer dien drom van erovc zonden
Verbannen is,, en flimme vonden
Zyn teffens uit en wegh geboend,
Het hert vanflinkfe drift af keerig,
Vol deugd-luit is, enheyl begeerig,
Dan ii die ziel met God verfoend.
9. Dieftaat! die ftaat den ingang, ópen
Van't heilig koor. O ! die magn hopen
Op vry-geley, en van Gods hand
Genoegiaam ligt en kragt te krygen ,
Om zynen heuvel op teSygen,
Mn zoo tot een ouToanfeJenßjnJ.

HET XVJ. HARP-L1ED,
T O O N
Lußig y JchooHCM Mgelht*\
C\ Vervloed in gunfte-panden y.
^-^ Van U Heer! aan my gedaan,
Doet
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Doet mymluft tot lof ontbranden:
Maar Ik blyf bekommerd ftaan,,
Hoe Ik waardig ftem en maren,
Voor den troon
Vau Uw Majefteit zal paren,
Hoog in toon.
2. Egter, geeft het wel-befèhouwen,..
Van all' 't heyl dat uit U vloot,
'tHerte een néderfevaft vertrouwen
En de tong dit éel kleniood.
O MynGodromuw'befcherming,
SmeekeikDy,
Ruftende vaft op de erberming,
Over my.
3. Daar myn ziele U voor zal pryzen:
Heere! hoewel Ik zéker weet,
Dat myn dank-of dienft-bewyzen,
( N u ofooitaenUbefteet)
Uw geluk niets kan vergrooten,
Nogdewaaróv
Van de gunft van U genooten,
Evenaard.
4. Ta, fchoon Ik mijn huis en have,
Kroon en troon en ryk verliet,
Lyf en ziel ten offer gave,
't Geeft aan uw'hoe-grootheid niet:
Maar't Wyl Die geen maat nog palen
Kend nog heeft,
Zal myn dank-zugt laeger dalen
Als Gy zweeft.
5. Ik zal my vaft aangewennen,
Alle Uw vrienden wel te doent
Die voor myne vrienden kennen:
En my blyde en willig Ipoên,
Omze trouw'lyk t'onderftutten,
En den (lag
Die haar dreigt, zelf af tefchutten^
Waar Ik mag,
f. Maa?
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6. Maar weet wee dien goddeloozen,
Woeden en verdwaaiden hoop!
Die haar vreemde Goön verkoozen,
En volduurcn in dien loop,
Zonder haar te laten fluiten:
Leed en fpyt,
Vloeid haar toe, en daar méê fluiten
Zy haar tyd_
7. 'k Wil my daarom nooit vermengen ,.
Met dat volk, of ooit met haar,
Eenig bloed van beeften plengen,
Om zoo te offren op 't altaar,
Ia! Ik zoud 't my zelver fchamen
Als men vond,
Haar met-regt-vervloekte namen.
In myn mond.
8. Want Gy Heer! Gy zyt myn erve,
En myn volle kroes van heil:
Die my ( waar ik immer zwerve)
Leid en maakt myn paden veil:
Uit wiens hand geluk en zégen
t'My-waard vloeid:
Even als een zómer-régen
'tVeldbeftroeid.
p. Want in 't befte land van allen.
Is my 't alderéêlfte deel,
Nu ten löte toegevallen:
En dat vukrmijh ziel geheel,
(Als Ik regt daar aan gedenke)
Met geneugt.
Zulxlk fwemme enfchierverdrenke
In die vreugd.
10. 'k Sufte van verwondéringenl
Overleggende, wat G y ,
In zoo wenfchelyke dingen ,
Door uw' wysheidwrogtinmy.
Gy die my koomt leeren, ftieren,
En myn Geeft,

(if)
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Ooit in't dïepfte myncr nieren
Onderweeft.
i i . 'k Hebbe U Heer! des alle dage,
Voor myn innig ziel-gezigft
Zoo klaar als of Ik U zage,
By 't fchoon helder middag-ligt.
Gy myn God! Gy trouwe wagter !
Gyzyt my,
Zoo vanvoorenals vanagter,
Disten by.
12. Ia Ik voele eenkragt die 't herte
Treft, en roerd zyn diepften grond,
Die mytrooft enweertdefmerte.
Der voorheen-bedreven-zond,
Zulx nu weder mergenbeenen,
Geeft enluft,
Groeyen, bloeyen als voor henen»
Zeer geruft.
13. Want Gy zult nooit können lyden,
Dat myn ziele als dood, in 't grar
Blyven zal in alle tyden,
O neen! dat waar veel te ftraf.
Verre afdat die booze wormen,
Nog daar irt ,
Zouden 'tlyfUws vriendt beftorme*
Met gewin.
IJ. Maar Gy zult die banden flaken,
En 't geweld van helle en dood:
En my rukken uyt haar kaken
Daar zymyganfehinbefloot»
't Veilig pad ten leven, banen,
Van der aard,
Uit dit droevig dal der tranen,
Hémel-waard.
15. Daar men (met vergóde ftemmen,
(Zingende uwes Godhey ds lof)
Zal in weelde baên, ja zwemmen
In een zee van vreugden ftoff:
Voor uw'aangezigt, vol welluft,
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InUw'ryk,
Luftig leven zonder kwelluft,

(17)

Eeuwiglyk.

HET XVII. HARP-LIED.
T O O N
Nerea feboonfle van BV.

rein gemoed in kommer-vlagen,
EEnInftryd,
inlyden, buiten fchuld,

Weet God zynnood wel voor te dragen:
JAaar wagt op hülfe met geduld.

1. O God! beflegter myner zaken,
Hoor dan uw' dienaars jammer-klagt,
Die uit de diepfte binnenbraken
JAynsbetten,

tuorJ her-voortgebragt.

3. Zie en bezie, O Heer! myn wandel >
Doorzoek myn ganfche doen en laat,
Zie of all' myn bedryfen handel,
Kiet regt in"tfpoor van rédengpat.

4. Gy hebt myns herten diepfte gronden,
In 't alderftilfte van de nagt,
Gepeild, geproeft en wel bevonden.
Nooit heeft myn hand myn ton% vertragt.

5. Ik draag my tegen alle menichen,
Daar Ik altyt mede ommega,
Zoo als Ik haar by my zou weiuchcn •
En na dat Ik Uw' -wet verft».

6. Deshoudelk, ommy naterigten,
Die ftä'ig voor oogen » als een fchat,
Die (boven 't voordeel van 't verligten)
Veel ziel-vermaak in gig vervat.

7. Ik zoeke altyd myn koers te zetten,
Na 't trekken van de onfeilbre naald'.

(17) H A B . P Ï L I I D I R E M.
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En 't Zee-kompas van Uwe wetten
Dat nooit vanfirékt it afgedwaald.
8. Dat weet Gy Heere! en daarom nader
Ikt'Uwaard, want waar zoude De gaan?
Dus hoor en help, O goedenVader!
Gelyk Gy meermaal bebt gedaan.
p.Laat een* den glans van uw' vermógen
Deurbreken, als den ligten dag :
Dat Ik een aanblik uit den hoogen,
Van uta'genadeervindenma%.
1 o. Genade, die my kan behouwen,
Gelykze uw' lieve kinderen doet:
Wanneerze U vreezen en vertrouwen,
Infpytderbocfen overmoed.
11. Agh! help in alle tégenhéden:
En zyt me by, zoo reed en digt.
Als ooit of immer de ooge-léden,
Bewaken 't eenig lighaamiligt
12. Laat over my de zagte wieken
Van uwen geeft, zyn uitgeftrekt:
Gelyk eenMoeder-henne haar kieken,
Zorgvuldig met haar vlerken dekt.
I J . Ay zie tog de oogen der goddclooze!
Ey zie ze loeren tot myn val!
En red my Heere! van de booze
Vie my omringen zonder tal.
14. My Ichynt den ondergang belchdren.
Bc vin' geen ópen waar Ik zie.
Zy nebben my den dood gezworen:
En'th vergeeft ookwaar lkvlie.
19. 't Zyn ftoute en dertele weeldelingen,
Die maar op de aarde en 't aardfehc zien,
En (of haar niemand kon bedwingen)
Baar ton^geen laßer-woord verbien
16. Zyfluipen, gluipen van ter zyden!
Zy zoeken flegts, maar mynen voet
Doorglibbcr-päden, tedoenglyden,
Uit hecttn dtrß na vromer t/loei,
17- G e .
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17. Gclyk een leeuw by woefte wegen,
Verhongerd en vol ongeduld,
Tot enkel roof en moord genegen,
TAet heeffcher kéhn brief cht en bruid.

18. ü f zoo als 't jong in't neft gezeten»
En diep gedoken in zyn kuyl,
Paft op zyn aas, dat hem, om te éten,
Word toegebragt, met epen muil.

19. Zoo loerenaftzy: maar G y . weérftaatze:
En wring den dolk eens uit haar hand ,
Jaag haar een fchrik op 't lyf, en flaatze
Met 't zwaard van Uwen mond in 'f zand.

20. Agh Heere! ontwerr my uit die lieden,
Die, enkel vleeichelyk gezind,
Van fugt en goede zeden vlieden,
Mnflaat uw regten in de -wind.

11. Die niet als op haar lüften paften,
Den buik maar dienen en de keel.
Die eeuwig rapen, fchräpen, taften,
£n Ji aarde kiezen voor haar deel.

z 2. Die vol gekropt ten troon gsflsgen,
Noghópen,inhaarnageflagt, V*-***£3\»S~,
Veel eeuwen tyds te zullen léven,
By 't goed zoo flinks hy een gebragt.

23. By 't goud van bloed en zweet geronnen,
(Hoezeer't de majer nogbezugt)
Op dat haar krooft zou leven können,
In dertele ru mte en vrye lugt.

13. Verloff' my Heer! my die Tan binnen,
Van zulke een dwaazheid fchrikke en gruw',
Maar dag en nagt met ziele en zinnen ,
Verlange en zugte en vlugt tot U.

25. Verlang en zugt, terwyl Ik wagte,
VanU, mynneul, myntrooft! myn God!
Een ftand die niemand regt bédagte,
Of aarde een waard en Radeloos lot.

26. Een ftand, die my vol hert-vertrouwen,
Doet wandelen in geregtigheid :

En

(iS)
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En hope baard van .eens t'aanfchouwen,

4J

Den glans van Uwe lAajefieit.

27. Dien dans, die all' mynherflen-beelden
Voor 't Goddelyk, eens zal doen vergaan:
En my (ziende hoeveel datze fcheelden)
Daar of verlieft enfiom doenflaan.

28. Die zal my nog (in't verre-duifter ,
Om laeg, hoewel met flaauwer Oraal)
Beglinfteren, dat Ik by dien luifter,
Menfchoonder beeld my vooren maal'

29. Een beeld van wysheid, kragt, en goedVan (chatten zonder mate oftal'
(heid >
In welker» wéergalooze zoetheid,
Uu? Godheid my verzaden zal.

HET XVIII HAR P-LIED.
TOON,

J\4jnegeefl vetllkjny dringt*.
't"C Del Hert, door 't na- befchouwen
•t-Van veel zegening,
Zal hem hoog in waarden houwen
Daar hyze af ontfingh.
En zoo déê Jacobs herder,
Naar hy uit Iwervery,
Eens kwam tot rufte, en verder»
Ter opperheerfchappy.
1 Want zoo haaft all' zyn vyanden
Weeken uit het veld,
En hy 't ftaat-rocr krees in handen,
8
E

'tRjk
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'tRykinruftherfteld:
Roemde hy op God, zynfterkte,
Zyn burgh, zyn vafle rots,
Die holp en mede werkte,
Bewaarder zynes lots.
3. Hy noemde Hem zynhoogen tooren ,
Zyn onwinbaar flot,
Scherm en (child, en zynenhooren,
Nimmermeer geknot,
Die alle rampen weerde,
Die hem, zooménigwerf
Als hy zig derwaard keerde ,
Gerukt haddeuit verderf.
4. Ik lag (riep hy) weghgezonkcn
In verderffenis-gragt,
Vaft aan ketenen geklonken
Van den duifteren nagt.
De ramp, met gruwel-golven,
Beftroomdemy, tot Ik
Bedekt lag en gedolven,
In Doodzenangft enfchrik.
5. Maar in die benaauwtheid, vlugtc
Myne ziel tot Hem ,
(Mynen God) en met Ik zugte,
Hoorde Hy myne ftem.
Hy gaf tot antwoord weder
Als van uit *s Hemels zaal,
Ik kom ter hulpe neder.
(Een trooftelyketaal!)
4. Waar op alles beefde en trilde,
Watme in wezen vond.
De aarde daverde, of ze wilde
Barften tot de grond.
De fteile en trotte bergen,
Verkrompen, daarzeftaan
MetIpitfekruin, entergen
De hoorens van de Maan.
7. Neuzeenmond, gafals een oven,
Vuitf

/iS)

H A R P ' L I E D E R E N .

Vuur en vlamme en rook:
Daar de booze all' voor verfloven
En haar lägen ook,
Hy boog' t gefpan, en raakte
Dus néêr in Néveling,
Die Hy betrad't en maakte
Ten grond waar op Hy ging.
8. Cherubynen,fhel van pennen,
Heeft Hy flux befchréen:
Welke Hy vaardig wift 't mennen
Door de wolken heen.
De wind heeft Hem zyn vleugelen
Voort aangegord, dusHy
Zelfs de aldermellle veugelen,
Zeer verre vloog voorby.
9. 't Donker floegzyn zwarte fpreyen,
Daar 't Hem in beving.
Bruine wolken, tuflèhen bey'en,
Was zyn manteling.
Zyn Goddelyken luSter
Brak door de nevelen heen.
Geen damp zoo dik, zoo duifter,
Die niet voor Hem verdween.
10. In den hemel dédeHy wonder,
En van boven af,
R olde en bolde zynen donder,
Grouwelyk enftraf,
Daar op ontftond, met eenen,
Een yflelyk getier,
Van fiieeuw en hagelfteenen,
?
Vermengt met kolen vier.
11. Flux liet Hy zyn ftale pylen
Van den péze gaan,
En zeer fchigtig neder ylen »
Op myn vyand aan,
Hy ïchoot getakte fträlen
Vanblixems, doordelugt:
Schrik die 't verftand déê dwalen,
E %
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Sloeg haar voort op de vlugt.
12. Alle zéên en diepfte poelen,
Trof Hy van omhoogh:
Hy liet haar zyn kragt gevoelen,
Maakte haar bodems droog:
Zelfs de aarde liet haar klooven,
Door kragten van de wind,
Ter Neuze Hem uit gefhöven,
Die 'tall' veld wat hy vind.
i j . Zoo kwam Hy ter hulpe dalen,
E n , mymetterhand,
Uit benaauwtheids poelen halen,
Op het hoogeland.
Zoo orak Hy boey en banden
Van myneweer-party,
My veel tefterk van handen,
Zoo raakte Ik teffens vry.
14. Ik was welalle zyden Act*»*»
Van haar digtbezet.
En juift in myn zwakfte tyden,
't Scheen Ik moefte in 't net.
Maar God, op wien ik leunde,
Na wien Ik t'elkens vlood,
Was 't Die my onderfteundc
In 't nypen van de nood.
15. Die tragt myop ruimer wégen
En alzoo tot ruft.
Zyn genade vloeide in zégen
T'my-waard, nazynluil,
Die op my was gevallen:
Hy zag myn neus gemoed,
En handen onder allen,
Reyn van 't onnoozel bloed.
16. Want Ik hield my op die paden
Van Hem voorgeleid:
Of't my baten mögt of fchäden,
Zonder onderfcheyd.
Verre af, dat Ik goddloozlyk
Zou

(is)
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Zou van hem zyn gegaan,
En laten flout en boozlyk,
Zyn will' dus ongedaan.
17. Neen: maar all'zyn regten, zeden*.
Wond Ik als een kleed,
Tot fieraad rondom myn leden; 'K hadd' ze altyd gereed.
Ik wierd getrouw bevonden
En altyd op de wagt:
Voor aan-val van de zonden
En haar verborgen kragt.
18. Dus gafmy Ken goeden Heere,Na dat Hy bevond,
Dat Ik tot zyn dienft en eere
Reed en veerdig ftond.
Hy zag m et Väders-oogen,
Myn handen arbeid aan T
Gezind myn vlytig poogen,
Met kragten by te ftaan.
19. Want Hy laat den deugd-gezinden
En opregten man,
Hem zoo gunft-en-hulp-reed vinden »
Als men wenfchen kan,
Den vromen zult Gy ftrekken
Een fakkel op zyn pad:
Maarftyve en harde nekken,
Wéerftaat en beukt Gy plat.
2 o. Gy waakt voor de neergebogen^
Onder dwinglands hand:
Maardegroote ineygen oogen»
Slaat-Gy néêr in 't zand.
Myn eer-lamp , ondertuflen,
Steekt Gy nu wéér eens aan» Om niet we'er uit te bluten,
Maar U tot lofte flaan.
21. Dusherfteld, loopeik en remvelk
Totmyavyandi«.<

£3
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Ja op zulk een helper ben Ik
Wel getropft van zin.
Ik weet geen \val,. seen gragten,
Of muur zoo wyd, zoo hoog,
Daar Ik door Godes kragten,
Geftyft niet overvloog,
22. Wan* zyn woord is't pad ten léven.
Klaar, voor elk die 't houd,
Als met gouden inkt befchrevcn,
Ja doorloutert goud.
Hy is die Hem vertrouwen ,
Een üale beukelaar,
Een rots om op te bouwen,
Van grond onwankelbaar.
13- Hy gaf my kragt in de pezen
Om te können üaan.
En heeft my den wegh gewezen,
Die my ftondte gaan.
Hy fchonk my herte-voeten,
En öeef my zoo, dat Ik
Myn vyand konde ontmoeten,
En bly ven buiten fchrik.
24. Hy goot kragtin arm en handen ?
Dat een' ftalen boog*
Als Jk zyne péze fpande,
Flux aanbryzelen vloog.
Maar Heer! myn eenieftutzel
Was Uweregterhand:
En zonder dat befchutzel,
Ware Jk lane overmand.
25, Gy hebt Heer! my nu verheven En in Haat gefield :
Mynen ftap ruim-baan gegeven
Als in't ópen veld :
Met vlugge en vafte fqhenkelen»
Om flux te können gaan :
©p dat nog voet nog enkelen
Ooit zouden överflaan,

(IS)
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2tf. 'K Nam myn haters voor te jagen
Iktrofzaan, en eer
Dat ik wederkeerde, lägen
Zy #er aarden neer :
Jat'effens overwonnen,
Vertreden op déftraats
Dat nooit haar, 't luk zal können
Vergoeden déze fmaad.
27- Kragt gaaftGy (dat moet ik tuigen).
My, en moet in't lyf:
En Gy deedze voor my buigen,
(Ook hoe trots en ftyf)
All' die my weder ftreefden.
Een fêhrik heeft haar gevat t
Zoo dat ze trilden, beefden,
Op 't ruiflchen van een blad.
28. Toen Jk 't allfloegen vergruifde,
En daar héne dreef?
Week een yder en yerhuiJHc,
Dat 'er niemaad bleef.
Nu hebt Gy 't regt gewezen.
All' 't pleiten is ten end',
En 7k ten hoofd' gerezen,
Van veel my onbekend.
29. Met de faam blies uit de wolken
Wierd ik flux gehuld,
En van 't vreugd-gejuig der volken
Al de lugt vervuld,
Zy voor my né'ergevallen,
Zy deden my den eed
(Schoon eenige onder allen,
Geveinften tot haar leed)
3 o. Maar uit vrees voor wraak, gedwongen
Houdenze haar geruft.
Nu zy Gode lofgezengen,
Die't vuur heeft gebluft.
Hyis myns leeds^n wreker?
\ &"
Hyzalmy weer-party
( Des beu ik vaü en zéker)
E4
Doe»
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Doen blyven onder my.
31. H y , die't reet mat na zyn kragten,
Legt nu zonderkragt.
En Ik, tégen zyn verwagten
Ben ten troon gebragt.
Ik zal, MynGod. (derhalven)
Stä'ig loven, diemyheeft,Tot Koning willen zalven,
En 't ryk in handen geeft.

HET XIX. HARP-LIED,
T O O N
Verdwaalde Koninginnt.
ehcht geen meer bewyzeri,
M EnOm's
konftenaars verftand
En magt,met grond te pryzen,.
Als 't maakzel van zyn hand.
En alzoo kan
If et blaauw gelpan,
Ons met zyn Diamanten,
Gods mógentheidT
En wys beleid,
Doe» zien aan alle hinten.
2. Want zonne Mane en fterren»
Nu zoo veel eeuwenlang,
Geloopen zonder werren,
Gaen nog een vafte gangh:
Jaar uit, jaar in,
Nooit meer nog mxa.
De zonne met haar flralen,
Maakt dag en nagt,,
Gelykze plagt,..

Met

(19) H A R »-L I B » I Ë. E N.
Mff ryzenen met dihur
j . Zy mend haar fnelle paarden
Door 't blaauw faphyren fpoor:
Beglanft den kloot der aarden,
Nu agter en dan voor.
Zydeeld haar ligt
Inéven-wigt,
Door't heen en wéderdryven:
Om plante en dier
Dus met haar vier
Te doen in wezen hl/ven.
4. Zy zinkt in 't weft wel neder,
Maar blinkt in volder gloct,
In'toofte 's morgens weder
Als immer bruid'gom doet,
Die zyne bruid
Ter kamer uit,
Metfluxe enfrifleleden,
Inpronk-gewaad,
Inpragtenftaat,
Te motte komt getreden.
f, De maan, die flauwer flonkerd,
Gaat zagter hären koers,
' t Z y rondV't zy half verdonkerd,
't Zy ofze duikt in 't floers:
En die gordyn,
Den blecken Jchyn
Dekt, van haar fpiegel-glazcn}
Zy weet den togt,
Voor't zoute vogt,
Sta'ig op enafte blazen.
6. De tint'lende koralen,
Die 's hémels zoldering,
(Het blaauw tapyt) bemalen,
Zienwy met ordening*
Veel melder gaan
Dan Zonne en Maan,
Die ons den tyd verdeelen,

f7
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Zoo dat ze met
De dag-lamp, net
Een rottete in 't jaär verfcheekn.

7. En wil men eens beneden,
Den ondermaanfen bol,
Befchouwelyk ontleden,
't Is all' van wonder vol.
'tZy of we dien
Van buiten zien,
Ofin zyn afgrond zonken,
Vanwaar hyfmook,
En vlamme en rook,
Uitblaaft met growwel-vonken.

8. Zoo dat, wie maar zyn oogen
Op dit gevaarte flaat
't Zy wat 'er wort bewogen,
Ofwat'erftilleftaat,
Zeer ligt bevroed
Hy, dat hier moet
Een magtig bouw-Heer wezen
Zoohy daarvan,
Maar, nu of dan,
YeU hoorde of heeft gelezen.

9. Want't roept met luider kelen,
All' 's Meefters wyfheid uit.
En niets, inalzyndeelen,
Dat zyne lippen fluit.
Geen bofch, geen land,
Geeft kruid ofplant',
Geen zeen, revieren, beken,
Die tot ons niet
Door ichulpe of riet,
Vanzulkeen We~zenfprék.en.

I o. Maar komt by déze blyken
Nog zéker mond-bcrigt,
Zooffaat (enzonderwyken)
Die waarheid enverpligt,
Zoo
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Zoo groot als kleen,
Om Eene alleen,
Voor opperheer te erkennen
Na welkers will',
Zigh yder ßil
En zagt moet laaten mennen.

II. N u , Gods befèhré ven woorden,
Zyn eeuwiglykgeweeft,
All' die hem willig hoorden,
Een ley-zeel voor dengeefl:
Een heldere zonn',
Een Ichat, een bronn',
Van trooft en zége-rpreuken:
Daar geeft in heeft.
Die kragt in leeft
Van hemel-zoete rettkßn.

i z. Eenwyze leer-meeftreflê,
Die brave zielen leerd:
En doorvolmaaktelefTen,
Het herte regt bekeerd.
Die reine deugd,
En wäre vreugd.
Kan baren en kan voeden.
Die't zuiver ligt
Geeft aan't gezigt.
En Je oogen van den goeden.

i j . En wie (ten waar dit baken
En ftréke-vaft kompas )
Zoude ooit ter haven raken,
Uit 's dolings woeften plas.
Maar 's Heeren wet
Verfchaft, en zet
De maat voor onze voeten.
Zywyft het (poor,
Waar langs en door,
Wy ,t léven vinden moeten.

14. Zy kan in 't herte dringen
Daar Godet vreeze in leeft;

f?
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En zig in alle dingen,
Haar wetten ondergeeft:
Picvaft, die hegt,
Die niet als regt
En goed in haar vervatten:
En boven't goud,
Hoe duur men 't houd.
Seer hooge zyn tt f chatten.
i ?. Wyl' zig haar edele waarheid,
Daar verder boven heft,
Als 't zonne-vuur de klaarheid
Van't fterr'-ligt overtreft.
Ia lalle't zoet
Ooit uit een vloed
Van honigzeem genoten,
Vermag niet by
De lekkcrny
Uit bare bron gevloten.
16. Soo dat 'er nooit iets, binnen
Op 't hert zoo veel vermögt,
Of my de ziele en zinnen,
Zoo nuttelyk bewrogt,
Nooit hoorde ik leer
Die my zoo zeer,
Ter ftrakker deugde maande,
En korter pad
Tot zulk een fchat
{jAhzy belooft) om baande.
17. Ogh! hoe zoude iemand merken
Hoe dik wils dat hy mift,
In woorden ofin werken,
Of waar hy zig vergift,
Zoo Heer! diezonn*
Niet voor hem fton*
£ n onbedekt beftraalde,
DeduiftemifT
VanzyngewiiT,
Eem k/Mr voer di eoftn maal Je.

(lo)
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18. Dus, HeermynGod! ondek mv,
Waar 't my ontwétend'fcheeld': J
Door-zuiver en ontvlek m y ,
Vermaal dat ydel beeld
Vantrotsen waan,
Zoo zal Ik gaan
Regt uit op 'slévens paden %
En my niet meer
Zoo grof, zoo veer
Verhopen in mifdaden.
19 Ay! laatmynbé'enenfrneeken
Als heilige offer-geur,
Tot voor uw.aanfchyn breken.
Den fterren-hémel deur!
O Gy myn God!
Myn borg, Mynflot,
Myn helper, myn bevryder,
Myn (child, myn kroon,
Myn hope en loon,
Fertroofter en Verblyder.

HET XX. HARP-LIED.
T O O N .

CJ die woond in 's Hémels trtonen.
die des Heeren
GT geliefden!
Oorlog voerd, om afte weeren
' T onheil dat zyn erfdeel dreigt:
Staande vaardig en geneigt,
Om het goede voort te zetten,
Naar het rigt-fnoer van zyn wetten.'
AU' wat hier toe voordeel gaf,
Vheye it toe vanboven «f.
F

:
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2. En van alle zegeningen
Wehfche Ik (als de beftc dingen)
Uit het diepfte van myn ziel,
Dat u dit ten deele viel.
Of u ooit kwa'eraad of raders,
't Ryk ontruften, ofiets kwader«
Mogte ontmoeten! dat Gods hand
Uk-ware , en V ^anfchc land.

3. Dat dien Grooten, Wyzen, Sterken,
U , met de uitgebreide vlerken
Zyner goedheid« överdekk',
Voere in zulk een hpog-vertrek,
Daar geen haat u kan beklimmen.,
Nyd, of jaloezy begrimmen•:
Zulx Gy daar (na s herten luft)
Wenen moogt in vafte ruft.

4. Of, beloopt u die eüende,
Dat Hy zigh dan t'uwaaard wende,
En uit Sions heiligdom,
Op uw' bé'en ter hulpe kom'.
Hy zie fpyz-en-brandofPrhanden,
Gmiftig aan, en helpe aan't branden.,
O l y , blomme, vet en fineer,
Dat het aWtotoJfcF verteer ;

5. Hy dryf' teffens, met de vlammen,
Die den reuzel van de rammen,
Doet vergaan inftofen rook ;
AU' uw'misbedryven ook
Wegh, inde ongemeten wyddc
Zyner liefde, en Hy verblyde
' T herte, regt Hem toegekeerd:
TAet den ivenfeh die Gy begeerd.

€. En tot blyk dat dit ons wenfchen
Niet (gelyk als meeftbymenfchen)
Slegts maar tuflchen lippen fchiet,
Van de tonge en verder niet:
Zullen wy elk' a'er vermanen

Om
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Om van vreugde zégen-vanen
Op te ftéken, als men maar
Word de minftefpoedgewaar.
7. Nogh eens dan! ten gunfte-teiken ,
Jacobs God late u bereiken,
' T einde daar uw' zielen op Haard,
Enkel wenfch-en-lievens waard.
En (gewis) men zal 't er vinden,
Dat Hy zynen wei-beminden,
Naverwinij'ing, wéér in't hof
Zal doen keeren tot zyn lof.
8. Want Hy zal hem, uitdeChooren
Van zyn heiligdom, verhooren:
En met moed en mógentheid,
Geeft en drift en goed beleid'
Overftortenj daar den zégen
Voor zoo veel, is in gelegen
Als God'kragten geeft en ftèrkt,
En door txenfeben handen iverkt.
ju Laat party dan roemen , poffen,
Op zyn ftrydbaar helden ftoffen,
Wagen, ros enruitery,
Voeg'er bóge en pyien by:
' T zyn alleen, des Heeren kragten,
Daar we op ruften en veragten
T onbefiiéden booze rot,
Datfyn fragt al votld geknot.
10. Jawvzienze al onderdalen:
Z
Zulx dat nu deglori-ftralen,
Zoo van koning als van ftaat,
Ryzen als een dageraad.
Maar Gy God! bewaar nu verder
Uw' gezalfden,onzen herder.
Zend een rey van hémel-boön,
Tot een lyf-wagt om zyn troon. \
11. Heere! agh hoor ons klägelyl bidden!

Daar Uwte oogen door het midden,
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En rondom ons héne gaan,
Hoor'et alles gunftig aan.
Laat Uw' goddelykheid behagen,
Dat den zang Ü opgedragen
Tot Uw's naams onfterffelyke eer'.
War met zégen op ont keer'.

H E T XXI. HARP-LIED.
T O O K .

Polyphemus aan de ftrandtH.
' TC ^ o e * m y ** e e r ' v a n Kónings wégen,
•^
Regt genegen,
U te loven, want hy fchept
Groot vermaak en lud en zoetheid,
In die goedheid,
Die Gy hem bewezen hebt.
2. Gy hebt hem na véle fiirerterr,
Zynes herten
Hoogrfe wille en wenfeh voldaan:
Toen 't Uw' Goddelykheid behaagde
(Als hy klaagde;
Hem niet van der hand te flaan.
3. Ja Gy hebt hem over-régend
En gezegend,
Groot gemaakt in fchat en magt:
Aan-en-opgevoerd ten troone,
Staf en kroone.
(Veel meer alshy hadd' verwagt)
4. Want hy bad U maar om't leven:
En beneven
Dat Gy 't hem vergunnen woud't,
Zult

(ii)
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Zult Gy hem nog zoo veel jaren,
Daar in (paren ,
Tot men 't léven eeuwig houd.
5. Uwen zégen heeftzyneere
Wyd en veere
Doen verbreiden, zoo dat hy
Eindelyk, -naveel tuimel-trappen Langhs te flappen,
Kreeg den top vanneerfchappy.
C. Gy hebt hem (by volle vloeden
Heils en fpoeden)
Meteenhémel-douwbefproeid:
Die hem drong ten diepflen gronde
En ten monde
Wéér met flroomen óvervloeid.
7. En mits hy op U betrouwde,
Rufte en bouwde5
Strekt Uw' gunfte hem tot een wal:
Daar hy voor't geweld der plagers,
Dryvers, jagers,
Séker agter fêhuilen zal.
S. Want Gy hebt de magt in handen» •
Uw 's vyanden
Trotfên moed ter neer te (laan.
ï d e l wat zyn haters poogen,
Haar vermogen
Kan voor't Uwe niet beftaan.
9. Die haar dan zoo flout verheffen > >
Zult Gy treffen,
En ter eindeloozer fchand,
Met geregte gramfchap vinden,
Emvcrflinden,
Als een gloed die 't all' verbrand.
30. Gy zult haar met flamme en takken"1
Neder hakken,
Ja ten wortel uit de grond :
Zóe dat zelfs haar nageflagte

Uit'tgedagte
Raken zal, en uit de mond.
il. Om dat zy haar niet ontzagen
Trots te wagen,
Door verhaatce muytery
En vervloekte gruwelykhéden,
Diezefinéden,
Haar te kanten tégens Dy.
i z . Schoonz'er ganfch niet mede uit wrogtcn,
Nog vermogten,
Egter bleek de wille aan elk:
Dat haar zal in de oogen druipen
En doen zuipen,
' T grond-zop van Uws toorens kelk.
13. Want Gy zult die harde nekken,
U doen ttrekken
Tot een doel-wit, daar 't gemoed
(Langgefart) zyn wrake-pylen,
Onderwylen,
Dronke maken zal in't bloed.
24. Wel dan Heer! verheff' uw'name
Door defame
Uwermagt, zoo zullen wy
Synen lofmet ihäre enpfalmen
Vrölyk galmen,
Tot ze aan yder kenbaar zy.

HET
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TOON.
Waereld n/et uw' jckyn.
/~Wer-traag en teer
^ * Syn des menfehen kragten,
Om het grouwel-wéêr
Af te können wasten :
Dat ons de boozheidbroeid,
En wel by ty'en
Te vreezelyk woed en loeid,
In razernyen.
Maar Gy! O Heer der beeren !
Gy kond den pyl der zwaarfte rampen,
Of doen te rugge keeren,
Of fchädeloos ter zyden fchampen,
2. AghmynGod! hoe zwaar
Komt Gy my beproeven!
Keer eens weer, ey waar
Wilt Gy na vertoeven!
Waarom hebt Gy my nu
Soo ganfeh verlaten ?
OfbenlkdanbyU,
Als heel verwaten ?
Hoord Gy my n bitter klagen,
Niet als mettoegeflöten ooren?
En fchept Gy dus behagen,
My in 't verdriet te zien verfmooren*
3. 'K Roepc wat Ik mag:
Maar all 't angilig zugten,
Schrey en en geklag,
Schijnt daar heen te vlugten?

Koe-
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Nogtans (die 't wel doorgrond)
Gy zyt diegene,
Die zulk een naauw verbond,,
(Al-lang voorhéne)
Met Abrahams kindskinderen,
Heeft opgeregt in vuur en donder:
Dat nooit in kragt zal minderen,
Al ging de ganfche waercld onder,
4. En de zoete vrugt •
Vandiebintenifle
(Niet na los gerügt,
x
Maar die vafte, wiflè,
Ia zigbre blyken gaf,)
Goot, ménigwerven
Haar, (anders mat en af,
Door 't omme-zwerven,)
Een krast in geeft en aderen,
Om ftand en moed in ramp te houden:
Alzoo dat onze vaderen,
Wel billjk, vaft op Uw vertrouwden.
5. 't Welk ze ook nimmermeer
Als met voordeel deden,
WylGyt'elkenkeer,
(Alsze met gebeden
Zyn Uwen troon genaakt,
En met haar herten,)
Haar banden hebt geflaakt,
Verloft van finerten.
Maar lk!Ik ben daar tégen,
Geen Menfch, maar worm in elks gedagtem
Nadien my allerwegen,
De minfte, zelfs, van 't volk, veragten.
6. Als ze my zien gaan,
Daar.zet zamen rotten,
Doenze niet dan fma'en,
Schelden, fchempen, fpotteq»
De een fchort de lippen op»
Eenander (verder)
(__
Roept
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Roept u it, en fchudd't den kop,
(Dat valt nog harder)
Ey! ziet hem komen gluipen!
Hy, die zoo veel van God verwagte,
Daar gaat! daar gaat hy druipen,
Als of'er niet een menfch om dagte
7, Laat hem nu flegts heen,
Om gered te wezen,
Loopen na die geen,
Daar hy zig voor dézen,
Aen hiel gelyk een kind
Aan zynen Vader,
Indien Hy hem bemind,
Hy kóme nader!
Hyrukkehem uit de tanden
Der géner die hem nu dus byten!
Hy fcheure en breek' de banden
"Waar in hy nu zyn tyd moet flyten.
8. Wel waarom tog laat
Gy my Heer! dus vallen,
In zoo diepen fmaad?
Daar Gy boven allen,,
Myn trouwen helper waard
Én milde voeder,
Zelfs eer Ik was gebaard,
En toen myn Moeder
Daar na, myn drooge lippjes
Met eigen bloed en melk ververftej
Dat uit die lieve tippjes
Van hare volle borftert perfle.
p, Ik liet van jongs af
Immers Heer! my raden,
Dat Ik my begaf
En bleefop Uw paden.
Ia 'k viel ganfeh met de borft
Op U , en wagte,
Al-eens of Ik van dorft
Verdroogde en finagte,
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Nu: t' wyl' Gy van beginne,
Myn Heiland waarden myn verkwikking»
En Ik u diene en minne,
Zoo wagte Ik trooft uit uw beschikking.
10. Gy zult dan van my
Niet te rugge deinzen!
Want Ik ben m ly
En vol druk-gepeinzen:
Mits Ik geen opening zie
In dit benarren:
En niet kan denken wie
My déze varren,
Die toomeloozc dieren*
Verdry ven, zal die my omringen:
Of't werk alzoo beftieren,
Dat zy my niette pletter dringen.
11. Bazans kinderen ftaan
Tégens my gefpanncn:
En ze vallen aan,
Woedende als tyrarmeri,
( Het hert van moord vervuld)
Met branden,blaken,
Of als een leeuw die bruid
Met holle kaken.
Myn herte druipt als water,
En fmelt als was, myn le'en verzwakken
't Loopt all' in't wilde, en 't gaat 'er
O God! vaA op een flaan en hakken.
12. All' myn fäp verdwynt.
Jk moet zéker fterven.
'tLyfisafgepynt,
Dorre als tigchel-fchervett..
De tonge kleeft by-na,
My aan 't verhémelt.
Om 't even waar Ik ga,
't Gepeins dat wemeld,
Dat maald my door de herflên.
Ik zoeke my zoo wat te laven,
t'Wyl

(il)
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t' W y l my de rampen perflèn.
Om in de elende te begraven.
13. 't Hondfche volk van aard,
Staat aan alle zyden,
Rondom my gefchaard,
Om my te beftryden.
Dien Moordfen bloeddorft, laat
Zig nimmer boeten,
En dat blykt inderdaad,
Aan hand' en voeten:
Die zy my fel doorboorden
En rekten 't lyf als trommel-vellen.
Zoo dat (O gruwelyk Moorden!)
Ik all' myn beendren konde tellen.
14. En by all'die imert
Van dat lede- breken,
Lydeik nog in 't hert,
Zoo veeffchampre ftéken'
Mijn bitter lyd en zien
Zy metgoe'noogen,
En hebben, boven dien,
My uit-getögen.
Zy deelden myne kleeren,
Myn nädeloozen rok door'tlooton.
Dus ben ik uitter eeren,
Ten alderdiepften fmaad verftooten.
15. Daarom O mijn Heer!
Wijk van mijn niet verder:
Keer eens weer, ay keer!
Gy mijn trouwen Herder!
Kom ruk my uitter hand
Van die my drukken!
En breek dien hondlchen tand,
Te morzel Hukken.
' Red my uit muil en pooten
Des Leeuws, nu na mijn ziele gapend,
Keer af de felle ftooten,

?;

Van die aan 't voorhooft zyn gewapend.
Zoo

yi
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l<s. Zoo verkryge Ik ftoff'
Myne metgezellen
(Uwen naam tot lof)
Wonderen te vertellen.
En 'k zal mijn léven lang,
W a a r wy verga'ren,
Met harpe en keel-gezang
Uwe eer verklaren.
Wel aan! myn ftam-genooten!
Gy Abr'hams na-geboortelingen,
Kom by; en help dien grooten
Ontzagbren Heer, een dank-lied zingen,
17. Want zijn gunftig oog
( Troofter der bedrukte)
Straalde op my van 't hoog,
Daar Ik ging en bukte,
Geweldig överla'en
Van tégenhéden,
En zag my gunftig aan,
Op mijn gebeden,
Zoo verr' g*at zijn ontfarmen,
Soo roerd Hem 't onverlchuldigt zugten!
DatHy met ópene armen,
Ontfangt, all' die maar tot Hem vlugten.
2$. Dus hebbe ik te meer,
My by woort verbonden:
Uwes Godheids eer
Rondom te verkonden.
En ik will'nu en zal
Mijn woord nooit éten:
Maar veel eer daar het all'
Mijn volk zal wéten,
Ja voor all' de Ifr'elyten,
Dog meeft, die U van herten vreezen,
Soo mijn beloften kwijten.
Dat Gy mögt eeuwig zijngeprézen.
j9. G y , die0vertoond
Als een goeden Vader,

(il)
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Die zeer veel verfchoont,
Zyt een mild verzader,
Voor all' die zagtgemoéd,
Eenvoudig léven;
Haar herte aan God en 't goed,
Ganfch overgeven.
Des alle volken knielen
En vallen zullen, voor Uw voeten,
En zoo van ganfeher zielen,
Belyden dat ze U vreezen moeten,
30. Want uw koninkryk,
Trotft den ring der aarde!
Niemand Uws gelyk!
Nog in magt nog waarde.
Gy geeft de Vorrten ftaf
"En keure en wetten.
Ja Gy vermoogt haar af
En aan te zetten.
't Zy grooten ofzy kleenen,
't'MoetaU' 'tzy noodc ofwillig tuigen,
Dat ze U, O God! Dien Eenen!
En hulde doen en voor U buy gen.
31. Maar't opregte volk
(Uwe toegewyde)
Zal als eene Wolk,
Komen, vry en blyde,
Aandringen, troupsgewyz.'
£n Salem naderen.
Daar zullen (Uten prys)
Daar zullen Vaderen,
Haar Kind'ren en na-nèven,
Van Uwe geregte en zégen-daden:
Door lof een indruk geven,
En fchry ven dus in 's herten bladen.

G
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T O O N .

De Sonn* aan '/ klimmen.
véle lägen,
N ABange
togten en vlagen,
Die Ik door des Heeren zégen,
AU' te boven ben geflégen.
Vinde Ik m y , , Vry en bïy
Vaft in top van heerfchappy.
Des 't hert een lof-gedigt
Wil zingenjdat all'de Ifr'elyten
Ook verpligtj
Om haar in dézen te bevlyten,
Voor den Heere wel te kwytcn:
En Ik roep dus óverluid,
Vryborftisuit.
2. Gy Jacobs looten!
Onsen Heere, dien grooten,
Sterken God en waereld-bouwer,
Is een milden onderhouwer
In de nood,, die myn fëhoot
Ooit vol zegeningen goot.
Zulx Ik geen ongeval.
Gebrek nog kommer nebb' te vreezen.
Want hy zal
Voortaan, niet minder als voor dézen,
My veel trouwer fêhuts-hcer wezen,
Als ooit eenig herder dé'ê.
Voor eigen vee.
j . Die zyne fchapen
Volle vreugde laat rapen,

Dryft
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Dryftop kruyd-en-bloemryke heiden,
Vette gra9-en-klaver-wciden,
Endenluft,,ftildenfuft,
a ter voller zatheid bluft:
let zilver-klare vogt,
Der koele en verfche waterftroomcn,
Die gebogt,
Ter hoogte afzakken langs haar zoomen
Onder fchaduw'ryke boomen.
Vry en veil voor 't roof-gediert'
Hoe 't woed en tiert.
4. Want zync beken
Van genade die léken
Zagt en lieffelyk tot my neder,
En ikfcheppe t'elk ens weder
Doordatzoet,, nieuwemoed,
Laat all' woeden wat 'er woed,
't Heeft tog op my geen vat.
En hy wyft my van flinkze wégen,
't Regte pad:
Zoozeer is Hy tot my genegen,
Wel danï 't gaat my mede oftégen,
Ik ftavaft, geruft en ftil,
InzynewiU'.
5. Ofdoods-gevaaren
Blyven rondom my waren,
En van eiken kant beibringen,
Ik zal egter vrólyk zingen:
Wyl'zynftaf,, Alles af
Keerd, wat leed ofletfèl gaf.
Ia wend 'et my te nut:
Dat ik, by aanval van vyanden,
Onderftut,
En veilig ftaande, zy met fchanden.
Moede en magteloos van handen,
Mynen fpoed van verre aanzien
En fchaam-rood vlien.
f. Want voor haar oogen,
G 2
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Zicnze vaniutdenhoogen!
My een vollen dis gegeven,
Tot een vreugd-en-heil-ryk léven:
Daar een vliet,, Né'êr uitlchiet,
Balfèm-geurig in 't geniet:
.Die 't fchédel-hair belproeid.
Des my den kroes van Zoete druyven
O vervloeid:
Daar druk-gédagten door verfchuiven,
En als kaf en rookverfluiven:
Alles blyken van zyn trouw',
Daar Ik m' aan houw.
7. Dus ben ik zéker:
Even als my den beker
Is vol zoete molt geschonken,
.Zal my 't kragtig vuur en vonken,
Van zyn Minn' ,, nemen in:
Ja vervullen herte en zin,
En eeuwig houden fté'e.
Zoo dat mynziele in voller weelden,
Diepen vré'è,
Zal ruften boven de aardfche beelden,
Die my voormaals, lokten,ftreelden,
Rondom, voerden, lieten ftaan,
In yd'le waan.
S. 't Synhooger zaken»
Die myn ziele vermaken:
Nu Ik in het huis myns Heeren,
Met myn vrienden zal verkeeren»
En aldaar,, door het jaar,
Staan voor 't heilig reuk-altaar
Teneinde, op dat ik Hem
Myn dank-gezangen op zou dragen,
Luider flem:
En all' myn verder lévens dagen,
Off'rende aan zyn wel behagen,
Hy my in 't volmaakte lchoon,
JWct heil bekroon.
HET
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HET XXIV.HARP-LIED:
T O O N.
Bedroefden Herder zjetr'
T \ E n gantfehen'aarden-kloot
-*-' (In ons gezigt zoo groot)
Met all' watze in haarIchoot
Nog mag bevatten,
Is Gods en niemand« meer:
Als Die ze fchiep wel eer,
En, als een magtig Heer,
Met zooveel (chatten
Begunrtigt heeft, en toe bereide,
Toen Hy haar grond op't water leide» 2, Wel! wie zal dan datlot
Verkrygen,dat hy tot
Het huis van dézen God Mag binnen treden?
Wie vind'er ópen-baan
Op 's Heeren berg te gaan»
En op de plaatste ftaanDerHeilighéden?
Wie zal zoo hoog een wit befchfetén?1''
En zulk een heil ten deel genieten!
3. 't Zal die zyn, dié zyn hand,
Zynherte en zyn verftand,
Door onverbredtbren band
Ooit rein bewaarde:
En die, wiens ziele niet
Op 't ydel wezen ziet,
B)og zi« verheft op iet
^ha dezer aarde,
Ö ' 3 , •!
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Die zyne tong nooit gaf tot liegen,
Noefwoerom iemand te bedriegen.
4, Dien zoo opregten man,
Die zal (gewiis'lyk) van
Den Heere, Of nu ofdan,
Met zynen zégen,
Eens worden overflort,
En nog wel ligt in't kort,
Ja: zynen handel word
Vaft met een regen,
Van God ten hemel af begoten:
Dus hem nooit ramp zal neder flootert,
<;, Sulk eene is van'tgeflagt'
Der gene,. die met kragt
Na God in 's herts-gedagt,
Eerbiedig vragen:
En 't Heilig aangezigt
Genaken, om daar t ligt,
Tot vord'ring in haar pïïgt,
Van mee te dragen.
Dat's een', van die niet hoogers wenfehen,
Als Godes cere en 't heil der menichea.
6. W e l nu: gy poorten maakt
U o p ! den Koning naakt!.
Op dat Hy binnen raakt
Met zyn trauwanten.
Gy cederen deuren gaat
Wyd ópen, ruimt en laat
Hem in, Wiens lyf-gewaad*,
( Vol diamanten)
Van louteren goude blinkt, wiens wézato
Van elk ontzajlyk zy geprezen.
7. Maarzegg! wieisDieaHeep
En Koning ? die zoo vees
In lui Aer glans en eer,
Blinkt boven allen?
't is Onzen God: Die fterk
En magtig is, wiens werk»

(M)

(25)

H A K . P - L I E a t K E N.

7»

Seer verre boven 't zwerk
Zyn lof doet brallen,
't Is hy die nimmer trok ten itryde,
Of hiel den zégen aan zyn zydc.
S, Nog eens! onfluit u wyd
Gypoorten, gydiezyt.
Van eindeloozen tyd,
Op dat dien Kóningh,
Vol eere en magt en moed,
In ryde met fynftoet,
En dus zyn intré'edoet
Tot uwer wóningh.
Wel wie is dan dien VorA! wiens name
Dus uitgebromt word van de fame?
9. Nu hoor ten andermaal:
't Is God, wiens heerlche taal,
Door 's Hémels opperzaal
Dringt, en haar sceflen:
Die met eerbiedigheid
Staan; willig én bereid,
't Zy wat haar word gezeid»
Van minft ten meeden,
Te voeren uit als trouwe boden,
Gezonden van Den God der goden,

HET XXV. HARP-LIED,
TOON.
r

Ah de \nogt mod b) tydenl

TO" Iemand van gevaar befprongoit
•*• Of hy voeldliem aangedrongen,
Dat hy na verloffing zie,
't Zy door üryden, t zy dow tagten,,

Schreyen
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Schreyen, klagen,bidden, zugten,
Tot hem iemand hulpe bié'e,
t, Nademaal dan Heere! 'tlyden
Dat my dringt aan alle zyden,
Verr' myn kragt te boven gaat:
Zoeke Ik vol van hert-vertrouwen, Uit den afgrond van benouwen,
Uwen troon om trooft en raad.
?. Daarom laat my niet in {chanden!'
Dat myn haters en vyanden,
My, in haar vermeten hert;
(Tog zoo ganfch in 't kwaad verzopen)
Niet belagchen als myn hopen
Niet by U geftädigt werd.
Alle die, enenltel,plagten
ulpe en heil vanXJ te wagten,
Kwamen nooit bedrogen uit.
Maar den Godvergeten boozen,
Zal nog eens van Ichaamte bloozen,
Op Uw' Godlyk raadsbesluit.
^. Heere! ley my op die wégenRegt en toe en aan gelegen,
Na de oneindelyke ruft.
Onderwyz' my in Uw wetterr,
Geef om daar na koers te zetten,
In mynherte kragt en luft.
* Hoor my tog! want Gy ó Vaderl
Zytmyn zégen-bron en ader,
Daar Ik myn geluk uit wagt.
Dus gedenk degunft voor dézen,
Groot en menigmaal bewezen:
Myner väd'ren voor-geflagt'.
7. Mynejeugdelyke zonden,
Van my los en ongebonden,
Toomeloos van't fpoor geleid^
Grofbegaan, o laatze zinken!
Jn den afgrond, en verdrinken,

C*0

t

Heer 1 van Uw' bermhertigheid^
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8. Waarheid is,'t de boozen ftraft Gy:
Maar die haar bekeeren, fèhaft Gy
Middelen ter behoudenifs'.
Die hem laat van U vermanen,
Suit Gy zelfeen toe-pad banen,
Daar het leven 't cynde af is.
9. Uwe paden zyn volkómen
Heilig, veilig, zonder fchrómen,
Mag een yder die betré'en,
't Ligt van Uw' getuigeniflen
Was een trooft voor die gewiflen»
Die ooit om Uw waarheid lé'en.
io. Daerom,nuiktotUkeere,
Doe Uw' hoogen naam ter eere,
All' myn zonde-laften wegh:
Die uw' goedheid fchamper tergen,
En daar Ik, als onder bergen,
Teffens in bedolven legg'
io. Want waar vondmen ergens eenen*
Onder all' die 't waarlyk meencn,
Die U zonder zégen vreeft?
Ta die Gy niet t'allcn tyden,
Wat hy keuren moefte of myden,
Klaar en veerdig onderweeff.
12. En wiena ziele in zoeten vrede,
Niet, als op haar léger-ftéde
Konde ruften! 't wyl zyn zaad,
Met eenvroolyk vergenoegen,
Onder 'tlaftig akker-ploegen,
Trotft een Koninklyken ftaat.
i J i Wyle Gy de diepfte gronden,
Die nooit waereld-wyze vonden,
Haarontfluit, en laatze't pit
Uwer zoetfte leffen (maken:
Als vaft andre doppen kraken,
Daar nog keert nog geeft in zit.
1-4: Daarom ftaren ook myn oogen
Sta'ig op U : wiens médedoogen

gi

gl
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KONINKLYICE
(Hope Ik) eens zoo verr' zal gaan,
En myn fchade en fmerte boeten,
Onderfteunen, en myn voeten
Uit myns vyands net ontflaan.
j 7. Heilig Heer! Gy moet my helpen,
Ofhy zal my overftelpen,
Mits Ik hier alleenig Aa,
En myn rampen hooger zwellen:
Komt Gy niet ter hulpe aanfiiellen,
'Jt Weet niet hoe 'k zyn hand ontga.
16. Heere God! agh! zie myn ly'en,
Moeite,Elende en tobberyen!
En verlofs' my van de well'
(Dat 's de zonde) daarze uitfpruiten,
Sie myn haters kom ze fluiten,
Want haar voorfpoed maakt haar fel.
17. 'k Sie ze waflèn in getalle,
Haren haat paffeerd dé gallê,
Veel te verre in bitterheid:
Trooft dan myn bedroefde ziele:
Stutze,op dat ze niet verviele
Inden ftrik van haar geleid..
18. Heere! wyllk op U bouwe,
Geef dat ik het veld behouwe,
Gy myn eer, myn Heer, Myn God!
Waak, ey waak voor Jacobs looteni
Red alle Uwe'gunft-genooten,
Uit bcnaauwtheid, finaad en fpot.
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HET XXVI HARP-LIED.
TOON.
Ecncn gebooren blinden p\t. t£c.
ey zie van Uwen troon
M YnGod!
Te mywaard ne'er!en weer den hoon,
My aangedaan,
Van haar die my benyden,
En ftell' myn regt voor elk ten toon.
Want Ik in all' myn doen getrouw',
Na reden léve en op U bouw',
Om zoo te gaan,
Dat ik ten geenen tyden,
Door flimme paden wank'len zou.
2, Des proef my Heere! en zie of my
Iets overheerd dat zondig zy?
Doorzoek den grond
En 't diepfte myner nieren,
Of ik daar eenig onregt ly ?
En hoe zoud 't moglyk zyn dat iet
My lokte.dat Ik U verliet!
(Daar 't aller ftond)
Uw rein en goedertieren
Doorzigtig oog,myn hertezict,
3, Zoo dat Ik altyd (vrosgenipa'c
De waarheid lieve en nimmer ga,
Daar d'ydelheid
DeMeefter plag te (pelen,
. Nog my met veinzers ooitberaV,
Ik häte en fchuw' de plaats, alwaar
Het vuil gelpuis zigby elka'er
Vcrvoegtjcniprcid

Zyn
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Zynboos vergif in vélen.
Ik vlie'edie Godvergeten fchaar'.
4. Ik waffche en herte en handen rein.
Ik maake Uw altaar nooit gemein,
Nog zal myn voet
Ook nimmer derwaard zetten:
Als wel bewufl. (in 't groote en klein')
Om daar inUwgewydenhof,
Uw' nooit volprezen naam tot lof,
In alle Ipoed,
Uw' wonderen te trompetten,
Uit overvloed van ryke ftoff'.
5. Ik lieve en zoeke Uw tenten Heer!
En woonpaleizen ik verkeer'
Aldaar met lult:
Geen fchat, geen köninks troonen,
Of ik beminne Ü nog veel meer.
Wel druk dan niet myn ziele uit't lyf!
Gelyk Gy,om haar boos bedryf,
De kwade uitbluft:
Maar wil my nog verfchoonen:
En Gunn' dat ik in vrede blyf.
i. Of zoo als Gy 't nooit zat van bloed
En Moordze volk, door overmoed
Verkeert en boos,
Bedorven door gefchenken,
Wel fbmtyds van der aarden doet.
JWaar nu ik in opregtigheid
Eenvoudig voor U fla bereid,
Ley, voor altoos,
My, daar my niets kan krenken,
Zoo blykt uw' gunfl my toegezeid.
7. O Nu! nu vindeik open baan!
Nu zal ik regt na Salem gaan,
En't volk aldaar
Uw wond'ren doen verkonden.
Datze eeuwig in 't geheugen Maan.
Nu vinde ik my volkomen vry,

Van
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Van Uwen geeft vervuld en bly,
Want geen gevaar
Hiel 't zuy ver Hert gebonden,
Dat Uwe goedheid hadde op zy'.

HET XXVII HARP-LIED.
T O O N .
Cefwinde Fode van de Mint?.
met regt voor ongeval
W ie vreeft
Daar men word behoed.
Van Een' Die fterker is dan all'
Wat ons ooit ontmoet ?
Nu : nadien „ God my wil
Hulpe bie'en „ zit Ik ftil,
Alftond
*t Graf voor my met ópen mond:
NogverlurFIkniet.
Want mynvyand vlied
(Onderling verwerd)
Wegh van zelfi volfchrik in 't hirt.
1 Schoon of een magtig léger kwam
Woedend' in het land!
En zette 't all in vuur en vlam,
Zonder tégenftand;
Schoon het hadd',, my bezet,
Dat Ik zat,, als in't net
Verftrikt,
JSJos ware ik gantfeh niet verfchrikt:
Mits ik vaft vertrouw'
Op den Heer, en houw*
My in zyngeley,
Bwkt tnj Ijyz no^ moori-gefchrej*

*;
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3 Ik hebbe van Myn God alleen,
Eene gunft verzogt:
En wat tog ? dat Hy my verleen,
Datlkwykenmogt
In het koor „ van zyn huis,
Daar Ik hoor' „ 't zoet gedruis
En zang,
Van zyn dienft,, myn léven lang:
En met een daar by
Zie,hoeheerlykHy
Daar, eenMajeßeit
Ttond, van zyn by-we'zentbeld.

4 Alzoo dat Ik mag onder't kleed
Dat zyn tente dekt,
Gaan fchuilen, als men eenig leed
Tégens my verwekt:
En Hy my „ daar verborg,
Datlkvry» buiten zorg
Voor kwaad,
Bleef in een geruften ftaat:
Vaft als op een rots,
Eeuwiglyk, en trots
All' het woe'en en flaan,
Van der boozbeidt oceaan.

5 Dan zou myn hooft ziguithetflof
Heffen, door zyn hand:
Tot eere en troon en kroon en lof,
Boven myn vyand:
Diemettrom,, en trompete',
My rondom „ dringt en plett',
En Ik
Zou dien zelven oogen-blik,
Hem ten prysen dank»
OfTrenhetgeklank
Van myn harpe en luk'.
Daar myngecfl zyn vreugd' deer uit.

é Nu Gy myn God! ey hoor debé'c,
P i c myn herte uit-w.eld!

Ver«
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Verhoor en gunn' en geefze fté'e,
DatGymyherftcld.
Zytmyby,, metgena'e,
Antwoord my „ en zeggja,
Ik zal
U verftrekken tot een wal.
Want Uw' aangezigt
Zoek Ik, na'tberigt,
My van U gedaan ,
Heer ! zie '»y dan quiiflig aan.
7 Verberg Uw' liefde-ftralen niet 2
Of Ik weetgeen raad.
Want Ik, indien Gy my verliet,
Legge als op de ftraat:
Heelvertré'en,, maar Gy hebt
My voorheen,, meer herfchept
Door trooft:
My, die Gy tot Koning kooft:
Help dan wederom,
Sta niet Ail, maar kom
Myterhulpené'er:
Co i 1 myn heil, myn kroon, myn eer!
8 Want h y , van wien Ik ben geteeld,
Zy die m' heeft gebaard,
Gezoogt, gekweekt, gevleid, geftreeldjr
Zynbei'e ganlch ontaard.
Elk gaat heen,, en hy laat
My alleen,, eninftaat
Van wee,
Diep in ramps ontroerde zee:
Die, als't ruift en kluift,
Stort en fchuimt en bruift»
Dryft het ranke lëhip,
Eri*ntnaar een blinde Uiff.
9- Maar Heer! Ik hope met geduld*
En vertrouw' 't U toe:
DatGy my nog verloften zult,
Leer myflegtsmaar, hoc
H 2
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Ik die wegh,, moetbetré'en
Die Gy lest,, en waar heen
Ikvlié'e,
Voor het moord-gezigt van die,
Die dus woed en raaft,
Gall' en gifuitblaaft:
En wiens valfche tong,
"hAy zoo menigmaal bcfyrong.

1 o. Dat wagt ik van U Heere! Want
Hadd' Ik niet gelooft,
In U,en aan een béter ftand,
*k VVaar lang Uitgedooft.
Hadde niet,, 's Herten oog
in 't verichiet „ verr' om hoog,
Die ftad,
Daar Gy zalig leeft.gevat:
Olmynkilliglyk
Waar' in 't hellen-ryk,
Daar geen zonne ftraald,
Zéker nu al nè^ergedaah.

i J. Maar neen, dat onwaardeerlyk goed,
Hadde. zulk een kragt,
Op myn zoo-zuiver-trouw gemoed.
Als Ik daar aan dagt:
Datnogluft,, Hert nog zin,
Ergens ruft,, Vond, als in
Uw'zaal,
En oneindig zoet onthaal.
Wes ik voor my nam,
Wat me tégen kwam,
Blyde ofdroevig lot,
tAl te laten aan myn God.

12, Daarom, gezegendIfraè'l !
Veft maar 't ooge op Hem,
Zy t Goedes moeds en houd u , wel
A% Digt aan zynj^emm'.
Zyt Gy nu,, klein van kragt.
Hyzaalu,, welvanmagt
Verzien.

Magt
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Magt, waar voor all' 't kwaad zal vlien»
Magt, waar door men 't all
Overwinnen zal:
Wagt, derhalven, wagt
Op zyn goedheid-1 dag en nagt-.-

HET XXVIII.

HARP-LIED;
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Wanneer bet hen nu k)aar van £?r.
God! myn heil! myn trooft: myn leidsMYnman
in het flryden!
Myn burg! mynvafte fchans! Myn rots waar
op Ik A l
Ik zugt en vlugt naar U , Ag! weeft tog in myij!
lyden, -,
Niet als die niet en hoort, of anders Ik verga.
Ik dale voor myn tyd in 't graf,
Ten zy gy my genadig ftut.
Ikzygeweg. Ik moet'er af.
Te fpäde ontzet dé'e nimmer nut.
Du&Heer! agkeerUné'er! omwé|eT"
U myns t'ontfermen.
Neig 't oor na voor, en hoor daar door
Myn bitter kermen.
(ven,
2. Jkftrekk , enhandenoogenhert'totT , nabc" '
De plaatz alwaar Gy woond.en zoo veel blyk af
geeft
(lien,
Van hoog en groot gezag-nooit vol genoeg te lóVan. al wat op der aarde en in den Hemel leeft.
Ey! tell' nogfleep my tog niet mé'e,
Met 't volk dat niet als onheil fligt;
H J
Öat
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Dat ftaatzugt voed, om ruft en vré'e
Roept met een vleyend' aangezigt.
Daar 't hert' al werd verherd, en verd
Van regte wégen,
Geen min gewin vind in haar zin,
Als deugd te plegen.
J. Ag! zie haar boos beftaan, hoor myn regtvaerdig klagen,
En als't niet anders kan, laat Uw' geregtigheid
Haar, eens (nalang geduld) doen ftraff' na
fchulden dragen,
X»ieftrikverftrikk' hem zelf dieze eerft my had
Om datze diep in onverftand,
(geleid,
Moedwillens nergens agt op ilaan:
En dus niet merken wat Uw'nand,.
Voor wonderdaden heeft gedaan:
Zoo ftaat dat zaad,een maat van kwaad
O p ' t lyf te wagten,
Zoo zwaar en naar, dat haar te gä'er
Berooft van kragten.
4. Lof zy! lof zy Dien God! die met zyn Heilige ooren;
(klag,
Uit zugt tot myn behoud, myn hert'-en-ziel-geMyn bang en naar geluid , gelieft heeft aant^
hooren,
En my gerukt heeft uit die dood waar in Ik lag,
Hy is mijn ftaf,myn fteun, myn ßhild,
VVaar op myn ziele zig verlaat.
Hy is 't die wé'erwils buyen ftild,
Ook »Is den nood ten hoogften gaat
Dus kom Jk, om met bom en trom
Eu harp en luiten,
Terfeeft, Dien Geeft, die meeft elk vreefr,
Een dank-lied t' uitten.
?. Hy is een hoog vertrek, voor die op Hem betrouwen,.
Daar koom vry wat'er wilj niet zal haarkonnen
fchä'cia.
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Hy iseenzuil,een grond, Ja! rota om op te bouwen:
( ftaan.
Waar opzynVorft geruft en vaft mag blyven
Nu Gy o God! bewaar uw' volk,
Uw' dierbaar uitgelezen zaad,
Dek haar, als eertyds met een wolk,
Voor all 't nagaande aanftaande kwaad.
Geef moed en fpoed in'tgoedj en hoed
Ze dag en nagte:
Bevryd in ftryd, en zytze altyd
Een wifle wagte.

HET XXIX.HARP-LIED.
T O O NNab0thsWpbergy

(fc.

T J Oor Gy vorften dezer aarde!
*-*• Hoog in eere en magt,
Die u zelfdaarom in waarde
Nog veel hooger agt:
Buig en val in diep verné'eren,
Voor Dien Grooter» Heer,
Onzen God en Heer der Heeren,
Plat ter aarde né'er.
2. Wyl de vlugge Cherubynen
Zelfün'teeuwigligt,
Voor zyn hoogen troon verfchynen „
Metbcdektgezigt,
En Dien Heer der némel-troepen,
Dus ter eere en lof,
Heilig, heilig, heilig roepen,
Door het opperhor.
IjVeelmeexvocg'etuaLzämc

^
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Datgy voor Hem buigt
Nu de klank van zynen Name
Alles overtuigt.
Die zig wyd en zyd laat hooren,
Met een fchell' gebrom.
Dus aanbid hem in de Chooren
Van zyn heiligdom.
4* Want Hy däverd op de wat'ren
Met zyn donder-ßemm',
Die men in delugt hoort fchat'ren,
D 'aarde beeft voor Hem.
Door zyn heerfch en grouwzaam brullen,
KanzynMajefteit
All 'tgeicliäpendom vervullen,
Met ontzagbaarheid.
$. Treft zijnloeyend florrem-weder,
Libanons gebergt',.
Op wiens kruin, den hoogen Ceder
Maan en Herren tergt:
Treft Hy 't aan, wy zien 't al trillen,
Even ofde wind
Alles né'er zal.rukken willen,
Wathy ftaande vind.
6. Al die weeldige hout-g«waflen
Daniènop de maat:
Wyl ze op harp'en luite paffen,
Als den lpeelman flaat»
Ia gelyk de jonge ftieren
(Van de ploeg eens los)
En d'Eenhoornen, hupp'len, tieren
Springt het bultig bos.
7. ia het brullen zyner ftemmen.
Treft het ftouttte bloede
Dat het in zijn äd'renftremmen,
En bevriezen moet:
Dat de zee door dyk en dammen,
Kragtig henen perft,
En-het bbxem-y our iu vlammav
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Uit de wolken beril,
S. Dat woeftyn vol heide citfiruikenD
Diep geraakt van fchrik,
Schud en beeft en weg wil duiken»
In een oogenblik:
Als hy Kades dorre landen,
Met zyn gramfchap treft,
Engeftrenge regters handen
Tégens haar verheft.
5>. Dat de vlugtige hinden baren»
Voor den vollen tyd:
En het woud zyn ruigte en bla'ren
Raakt ontydig k wy t.
Joo dat alles om wil keercn!
Maar Jeruzalem,
Zal zyn hand en werken eerem
Met Godvrugte ftemm'.
10. Want de zee'n en wäterftroomen,
Aarde, vuur en lugt,
Buigen met eerbiedig fchroomen,
Op zyns naams gerügt.
Wyl' hy eeuwige eeuwig Koning,
Alles óverheerd,
En van 's hémels troon en woning
't Aardfèhe dal regeerd.
11. Hy geeft als van uit de wolken,.
JacoDsnagellagt,
In 't gezigt van alle volken,
Wyzheid, moed en kragt.
W a a r op 't heidendom verlegen»
Zelf om vrede bldd',
Zoo dat Iftaèl in zégen
Bly en veilig zit.
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HET XXX. HARPLIED,
TOON.
Lofting

Mari*.

zig niet vermaakt!
W ieEnvoeld
aan de ziel geraakt,
In 't zien en overwegen
Der goedheid onzes Gods
En 'tzoet des heilsgenots,
In zyne gunft gelegen!
1. Hoe veel te meer dan, moet
I k , die zelf zoaveelgoed
Hebbe uit zyn handontfangen 1
Hoe veel! hoe veel te meer
Moet ik dan God myn Heer
No loven met gezangen!
J. Naar Hy myn fchuld vergaf^
-Sloeg hy den aanval af
Der woedende partyen.
Ontheven van dat kruis,
Laat hy mijn hof en huis,
My nu met vreugde inwijen.
4, Ta Heer! toen De zoo diep,
In mierten zonk en riep,
Hebt Gy my wé'er genezen.
,Sulx Ik als uit den dood
En 't graf, dat my befloot,
Ben door Uw' magt verrezen.
$. wel zing van herten bly!
Nu alle die met my,
Tot 's Heeren gunft-genooten,
Genadig zijt verhoogt,
Kom!

C%o)
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K o m ! zing met m y , en poogt
5 y n eerete vergrooten.
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6. Zyn hooge majefteit
5chiet glans van heiligheid,
In heerelyke dralen.
Zyn goedheid heeft geen maat.
Hy vind in kragt en raad,
Nog grond, nog end', nog palen.
7. Zyn gramfchap heeft geen duur:
Maar weldoen is natuur,
En daar uit vloeid ons léven.
Zyn vriendlykheid verdryft
De rouw die in ons blyft
Na 't feilen is vergeven.
8. Zy vloeid uit als een bronn',
Zy gloeid gelyk een zonn',
Bylchoone zómer-tyden,
Die vroeg in morgenftond,
Met rooz-lugt in de mond,
Komt op haar koets aenryden.
9. Toen 't my na wenfehen ging,
.Scheen 't my en zeldzaam ding,
Ooit ergens voor te dugten,
Want Heer! Gy waart myn borg,
Mynfchans, om uit de zorg,
Voor alle ramp te vlugten.
10. Maar met m'uw aangeaigt
Onthicl zyn lieflyk ligt,
En 't kwaad wé'er fcheen tenäd'ren:
Ontviel my flux de moed.
Een fchrik déde all' myn bloed,
Bevriezen in zyn ad'ren.
11. Tog als Ik wé'er eens dagt
Aan uwe liefde en kragt,
Goot Ik myn ziel-gedagten»
Ten monde en lippen uit,
Met zwaar en naar geluid,
Aldus in hooge klagten,
14* V
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12. OgymynHeer,myriGod!
W a t is er voor genot,
In myne dood gelegen?
Schoon ik verzonk in t grafi
VVat eer hebt Gy daar af?
Ganfch geen van mynen 't wégen.
I j . W a n t wie zag ooit uit 't ftof ,
Ook d'alderminfte lof
Voor Uwe waarheid ryzen?
Dus Heer! verhoor en kom,
Ey help my wederom!
Om eeuwig U te pryzen.
14. Nu laat Gy (na Ik voel)
Heerkengenaden-ftoel,
Een vloed van liefde afftroomen.
Myn klagen en gefchrey,
Keerd om in vreugd-gerey,
W e g h is myn angit en ichroomen.
1 f. -Des word my 't hert' geroerd,
Den geeft om hoog gevoerd,
Tot in des hémels chooren,
Ik zal myn harp en luit
En ftem, eeuw in eeuw' uit;
Tot Uwen lofdoen hooreik

HET XXXI HARP-LIED
TOON.
Wat iït tnvermtgie Mens*
'tf~\ verdenken ran 't voor-heen
^-'
Langverlé'en,
Van myn ftryd en van Uw* waken;
1
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Pord myn Ziele-kragten, Heer!
Om alwe'er,
Uwen troon te mógen naken.
2. 's Herten hope ruft op U ,
Dat Gy nu
My ook wel zult ondervangen :
En bewaren door Uw' hand,
Zoo voor/chand',
Oorzaak van befchaamde wangen,
g. Gunftig Heere! doe als voor,
Neig het oor',
Na myn zugten, na myn klagen.
Spoed m et hulpe ncderwaard,
En bewaard
Mynen voet, voor 's vyands lagen.
4 Uwe hoede zy de rots,
Myneslots:
En uw'kragt, om my te Ay ven,
Zy myn veilig, eeuwig dek
"En 'tverterk,
My ner hcpe, om in te bly ven.
5. Waarlyk Heere ! Gy zyt een
Rots en fteen,
Om myn berg-1 lot op te veften.
O ! dat my Uw' goedheid, maar
Voer'tot daar,
t' Uwer ecre en my ten beften.
6. Myne treden, ga ze na,
Sla ze ga.
Stuur myn voeten, geef haar oogen:
Dat my 's vyands Mig net
Niet bezett',
Heere! Gy zyt myn vermogen.
7. Myne ziele gé vê Ik ganfeh
Aan U t'hans:
Want Gy weet beft waar 't gevaar leid.
En Gy hebtze voor decs tyd
Meerbevrvd,
I
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Gy myn God vantrooft en waarheid!
8. AUe valfchc toeverlaat
Draage Ik haat:
Ja vervloeke die, en keere
'My tot U , die nimmer week,
Nog bezweek,
•*k Heule fless met U , O Heere!
9. 'k Léve ftadig, vroeg en fpa'e,
Waar Ik ga,
Rußig, vrolyk, voor Uw' oogen,
Die te my-waardin eilend
Zyn gewend,
• Gunftryk envolmédedoogen.
10. Myne bange droeve ziel,
Eer ze viel
In 't geweld van myn vyanden,
Gaart Gy moed, toen 't haar ontfehoot
Dat Ik vlood,
Eerzemynog eens aanranden:
11. Toen ik ruimer pad en baan
Zag op gaan.
Heere! geef ook uit genaden,
Dat Ik tog myn oogen niet
Van verdriet
"Weder moet in tranen baden.
I i . Dartergeenig ziel-gekwel,
MyontfteU'
My aan 't fuffenhelpe en kwynen,
En zoo 's lévens geeflen doof',
En beroof
's Lichaams kragt, en doe 't verdwynea.
13. Zynde reeds al mat en laf,
Ben ik af,
Zonder vuur ofblocd in d'a'rcn:
En door lange bange zugt,
Kort en vlugt
't Zoetfte van myn lente-jaren.
14. Mynbeendren, altemaaj
Dor-
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Dorre en (chraal,
Zyn maar met wat vels omhangen.
En myn oogen vallen in,
Ncuzeenkinn',
Maken diepe en holle wangen.
15. d'Overtreding (weet Ik) is,
Dat's gewis,
d' Oorzaak Heer! Ik moet't belyen,
Die myn bange ziele knaag*,
't Lighaam plaagt,
Onder zoo veel wé er- partyen?
16. Eater bly vet daar niet by,
Datikly'
Van myn vyand, maar bekenden,
't Zy van buuren, vrienden, wie
Dat Ik zie,
lder Ichynt het hooft te wenden.
17. Alzemynenftaat van veer'
Zien, O Heer!
Dan verbergtzig elk, en éren
Oflk eenig fpookzcl waar:
Iklyk'haar
Allen, maar ten fpot gegeven.
iS. 'k Legge neder in het ftof
Agter-oft
'k Ben in 't dood-boek opgetékent:
Als een barllig lékend vat,
Dat geen nat
Houden kan, by elkgerckent.
19. 'k Hoore wafer by de ftraat
ommegaat,
Wat'er valt al word gerpröken:
Hoe myn hater netten breid
En bereid,
(t' Wyle zyne raadfluy ftöken.
ao. Haren wille werkt, om my
(Konden zy)
Ganfch en ga er eens t'onderdrukken t
I z
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Om myn ziele uit 't regte /poor,
En daar door,
»
Eind'lyk in't verderf te rukken.
21. Nogtans rufte Ik op U Heer!
Ja nog meer!
Ik durf 't ópenbaer belyen,
Dat myn levens lot en maat,
Aan Uftaat,
Neffens dat van myn partyen.
21. Daarom Heere! keer eens't oog
Né'ervan'tHoog:
Laat Uw' goedheid haar eens wenden:
Help genadig Uwen knegt,
Die nu legt,
Overdolvcn van ellenden!
21 Schaamte treffe my tog niet,
Daar hy 't ziet,
(Heer!) die flegts myn eer wil rooven !
Maar breek alle zyne magt:
Laat de nagt
Zynen glans en luifter dooven.
24. Vallche tongen ftout en dom,
Maak ze fiom,
D.itze nooit meerwéderfipréken :
En 't regtvaardig hoopje Ima'en,
Door den waan,
Daar ze tot den hals in fléken.
25. Over-kragtig waft de moed,
Als my't goed
In gedagten lchiet, Myn Koning!
't Goed by U van eeuwigheyd
Voor-bereid,
Alle vrome, in hoogcr Woning
26. Alle vrome; ( s t lief getal)
Al die pal
Staan,en gaan op Uwe wégen:
Meteen reinen trouwen geeft }
Die U vreeft.
't loope

(JÏ)
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't Loope mede 't loope tégen.
Zulke zielen hadden grond
Diebeftond:
Zielen: die op U betrouwen,
Daar is óver-wondre kragt
Voor gewragt;
Kkarlyk en in elx aanfchouwen.
28. Schuiling vondenze in Uw'hutt'„
Gybefchutt'
Haar voor 't gifder vallche monden;
Die fla'ig twiilen,rampen finé'en,
Die aan geen
Reden - wetten ftaan gebonden.
29. Ecuwig,ceuwiglof, O God!
Voor het lat,
My ruimhandig toegegóten:
Voor Uw' goedheid wonderbaar ,
Die zoo klaar,
Neder is op my gevloten.
3-0. Uwe goedheid en Uw"" kragt,
Die my bragt
In een vatte ftand van vréder»:
Daar 't in 't eerfte wyltjeleek,
Of Gy week
Midden in verlégenthéden.
51. Waarom Ik ook omme zag
Met geklag,
En zogt Uwen troon met fmeeken %
Daar Uw heilig aangezigt,
Liet een ligt
t'JVÏynerhulp', afneder breken.
32. kRoepe daarom ö verluid
Weder uit,
Kom Gy all' Gods gunftgenooten!
Loof Dien Heere (nimmer moe)
't Komt Hem toe:
Nergens vind men zulk een grooten,
il. Nergens Eencn zynsgeiyk!

I 3
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Geen zoo ryk!
Geen zoo trouw, die Hem beminden!
Niemand diedentrotfen zot,
Zoo ten fpot
Stellen kan, en weet te vinden!
34. Wakker mannen! hou dan moed,
Wat gy doet.
Want zyn goedheid (yderöpen)
Vloeid met zége-ftroomen toe ,.,
Srerktin'tgoe'e,
Alle die maar op Hem hopen.

(32)
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Hat werkje- niet leeuwerk ?
t. T^ Endiezigzietbevryd
•*-' Uit 's Vyands magt en handen »
Na dat hy langen tyd,
Gezeten hadde in banden:
Zal die hem zelf niet agten,
Meer deel-genoot aan 't luk ;
Als een' die nog moet wagten«.
Op uitkomftein dien druk?
2. Ikftellevaftvanja..
2vu zoo is 't met hem é ven,
Wiensfeilen, uitgena
Zyn ftraffeloos vergeven:
Ert by God als vergeten.
Zulk een verloften kan,
Ta moet hem zei ven heeten &.
Een dubbel-zalig man.
£. O volle Aroom tan heil k
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O diepe zee van zégen!
Wat is hy tot een peil,
Van zaligheid geftégen!
Wiens voor-bedréven zonde
Bedekt is en verschoond:
En in wiens herten gronde
Nu geen bedrog meer woond.
4. Maar voor-af moeft hy 't kwaad•'<
Opregt voor God belyden.
Want toen Ik myn mifdaad
Verbergde en hiel ter zyden,
Toen wrokte myn geweten.
Toen knaagde 't my en beet,
Dat Ik wierd aigefléten,
Zoo als een mottig kleed.
9. Geßädig nam Ik aflik dcde niet als weenen.
Zulx my de kragt begaE
Het merg dorde in de beenen.
Ik ging gekromt cnbukte.
Want Heere! Uw' regterhand
Die my te grouwelyk drukte,
Bragt my in droeven ftand.
6. In ftand waarin Ik was»
Als hooge en dorre landen:
Daar 't mager kwynend gras
Van hitte moet verbranden,
By felle zómer-droogte,
Die 't lévens zap verteerd:
Na dat de zonne haar hoogte
Beklom, enwéderkeerd.
7. Maar tog, Ik ving toen aan»
My kragtiglyk te wennen,
All' wat Ik hadd' mifdaan,
Opregtlyk te bekennen.
Dus gaf Ik myne vlekken
Geen naam als vuil en kwaads
Verre af van dietcdejdten,
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Met glimp van magt of ftaat.
8. En met Ik zoo maardé'e,
Wierd Ik vervuld van binnen,
Met Uwen zoeten vré'e,
Die 't hert' verkwikte en zinnen j.
Die 't alles dé'e hergroeyen,
NadienGyHeer! t e m e t ,
Op luden te befnoeyen,
De vreeze wat verzet.
9. Toen Ik zoo tot U kwam,
Met zugten riep en karmen,
Ontftak Uw' liefde-vlam.
Gy kwaamt met ópen armen,
Gy kwaamt my tégen loopen.
Gy hebt my ingeleid.
Gy floot den afgrond open,
Van Uw bermhertigheid.
io. Wel waar tog kan men eer,
Waar meerder trooft by vinden?
Als by God onzen Heer,
Waar heen dan Godgezinden!
Waar wilt gy 't elders wenden ?
Als gy dryrt in een vloed,
Van droefheid en ellenden,
En by-na zinken moet.
I L Gy Heere! fteun en fchild v
Gykeerd! Gykeerd.de rampen
Op my gemunt, Gy wild ,
Gy doet ze zydwaard fchampcn,
Gy boet my n bange vlagen,
Myn druk en hert-gekwel:
Met zoete en lange dagen >
Van zang en friarenfpel.
12. En zoo doet Gy eik-een.
Daar toe wild Gy ze leeren:
Die U maar (als 't gemeen)
Niet wil den rugge keeren j
JNiet aal wé'erlpannig blyven*.

(gi)
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JEn zig (naauw) door 't beftier
Van toom en zweep laat dry ven,
Als't badaard ezel-dier.
1%. Maar Wee die U vergeet 1
En Uw gebod hier klein agt,
Dus van Uw pad af treed,
Uw heiligdom gemein agt.
Die zal hem zelfs opdelven
Den wegh van heil en luk:
En garen voor zig zelven,
i'en ich at van ramp en druk.
14. Daarhy die U vertrouwt,
U vreeft en grouwt van zonden:
Zig op Uw' paden houd
Bouwt op zeer vafte gronden,
Word van Uw ryke goedheid
Vervuld, en alle (poed
Van eeuwig-zoete zoetheid ,
Bevloéidhemna 't gemoed,
15, Gy zult hem met een wolk
Van zegening omringen.
Dusgy regtvaerdigvolk!
Veeg u tot vrólyk zingen.
Gy wäre God-geaarde,
Kom: loofden Heer met my!
Want daar is tog in waarde ,
Geen God zoo groot als Hy.

E N.
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HET XXXIII HARP-LIED.
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Perkfi<t dit met trage (3c.
zielen \ Gode toegewyd,
G* Etrouwe
Enuitgeftrckttot d'Alderhoogfiens lof,
1

Ja: nimmermeer in 't herte zoo verblyd,
AU dan, wanneer gclégemheid en ftoff'
Te zimen paard. Kom gy opregte kom!
Kom zing van vreugd, als die wel weet waarom.
2. Geen lolgezangen klonken ooit zoo fchoon,
Als uit de mond en van der vromen tong :
Nooit met zoo nutte en aangenaam een toon,
Dan als de deugd haar die van 't herte af drong.
Nooit lufte God het ydel lofgebaar :
Nooit hadd' het kragt op vromer tégen-maar.
g. Maak daarom uwe Igite , klaar en kant.
Maak, tot Gods eer enheerlyklof-gedigt,
Uw fpeel-tuig reed' dat vyfpaar mären (bant.
En fpcel een zang die klank na weldaad rigt.
Speel Hem, Wiens woord blykt eeuwig regt
en goed,
En trouw de grond van alles wat Hy doet.
4. Speel Hem ter eeren: Die vol billikheid,
In weldoen ooit zoo groot genoegen fchiep ,
Dat Hy des blyk heeft in zyn werk geleid.
Het welk, 't.zy dat men 't zie in 'thoogeof
diep,
Van verre ofby, de lugt of aardryks bol,
'Tis all, 't is all', van wyz-en goedheid vol.
5 't Groote
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5 't Groot' hemel-wclfzcl dat rondom ons
draaid,,
Den dag ten dienft, ten beften van de nagt,
Met taltoos tal robijnen digt bezaaid,,
1$ door zyn woord in zulten f tand gebragt.
In zulkcn (tand, en door dat zelve woord,
Zoo ftaat het nog, en gaat het ongeftoord.
6. Het Groote, woefte, blaauwe pekel -vogr,
Verliet het veld metzoo verbaalden loop,
Heeftop dieftem 't onpeilbaar diep gezogt:
Gely k een heir door fchrik valt overhoop,
Voor 's Vyands trom, en in dien afgrond moet
En houd het ftal, vernoegt met ebbe en vloed.
7. De vrugtbaar aarde, ziende haar nu verloft,
Gaf kruid en gras, na volle luft en wenfch:
Gaf kooren-aar, olyf en edelen moft,
Het een voor 't vee, het ander voor de Menfch.
Des 't algemeen en 't volk dat wyzer leeft,
Tot fchrik en vreez' en dank-taal reden heeft.
3. Want Godes lippen floegen naauwgeluid;
Of alles beeft, de heel nature zwigt,
En buigt en tuigt, en roept vol-ftcmmig uit.
Ik ben , Ik ben in eeuwigheid ? erpligt,
Op Uw bevel altyd gereed te ftaan:
Ja wat Hy wil't isfluxmet een gedaan.
<?. Ofd'aardfche volkren dan uit bittrenyt,
Hem tcgcnftaan, en om ons te vertré'en,
Vaft zyn bedagt op midd'len en op tyd:
Geen nood : Want God werpt alles weer daar«
heen
W a t zy beftaan. Ja zalze menigmaal,
Nog flaan in't hert met eigen moordigftaal.
10. Maaralle't willen.van zynhoogen raad,
En wat Hy daar, als eigen werk befloot,
Dat voerde Hy uit. die wille is enkel daad.
Die gaat haar gang: 't zy wie daar tégen ftoot.
Dieblyf in waarde, en 't vrome nageflagt
Bewaard en fluit haar werking in 'tgedagt.
11 .Daar-
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IT. Daaromme zynze, wel gctrooft in God.
In God, die haar verkoos ten eigen erf:
VVel-voorbedagt en niet by feilbaar lot.
Daarom zyn zy wel veilig voor 't verderf!
Daarom zyn zy een wel gezegend zaad:
Dat zulk een God , verkreeg ten toeverlaat.
i l . Een God van trouwe, even als van magt.
Die eeuwig, van uit 't ongenaakbaar ligt,
Voor yder waakt die op zyn goedheid wagt.
Die 't ganfch heel-al heeft altyd in 't gezigt.
Die hoe 't hier woeld , Die wat el£ zoekt of
poogt,
Het roer bewaard en toond zi^Oppervoogt.
13 Die't herte zelve zoo heeft in geweld,
Dat Hy't (zomvvyl) vanuit zyneeuwig-ftül,
Enkeerd, en wend, enwetenpalenfteld:
Na maat van. zyn al-uit-volflrekte will'.
Zyn will', die" nooit iets wilde of ftelde in 't
werk,
Als wel befchouwt en met goed oogemerk.
14. Schoon eenigKoning, fchoon een magtig
Prins,
Met lyf-ftaffiers wel digt omfingeld gaat,
Trouwanten , hem gedienitig, alleflïns ,
Schoon een ganJch heir van ylre koppen, ftaat
Met 't blanke ftaal, rondom hem heen gefêhaard:
Nog is hy niet voor overval bewaard.
(,*• Schoon zyne benden ftaan ten flag bereid,
Vol vuur en moed , op menig moedig ros,
Opftrydbrenarm, opkrygs-tuigenbcleid:
Scnoon hy voor-uit, met pluimen veder-bos
Bravecrdop 't hooft, en ryd, met fchild en
lans.
Nog ftaat zynftaatop hachgelyke kans.
16. Maar 's Heeren ooge , dat voor yder
. waakt
Die Hem trouw diend, en op-zyri trouwe ruft»
(Van
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(Van syne vreezc in 'slierten grond geraakt)
Viel nooit in il aap, nog hadde ooit fluimcrluft
Maar let en red, zoo op als in de nood
Van 't heilig zaad, en ichaftin honger brood.
17. Hyfchafzeipyze, zoo in overvloed:
En onder die zoo veel vei^ikk'lykheid, ^ ((
Dat onze zielganfch in Hem ruften moet:
En wel met regt, oólf. van zyn hand verbeid,
Een hulpe die alle onheils buyenftild':
En ons verilrekteen ftale en fcheut-vry (child.
18. Een magtig wapen dat' de dood zelf
wond :
Datmoed verfchafr, en dat ons, van nu voort,
(Tot lof zyns naams) als op onwrikbren grond,
Vertrouwen doet en bouwen op zyn woord.
Dat woord, van Hem ooit wel geiland gedaan,
Zoo verr' 't geheug in tyd te rugg' kan gaan.
I <;. Nu Heeren Heere ! doe tog als voorheen.
Sterk onzen geeft, door Uwen geeft, en geef
Dat (oft geloof van wangeloof beftréên)
Ons hert niet heel in 't ydel h ene leef:
Maar doet ons zien en maak dat elk beiert,
Dat Uwe gunft ons hopen overtreft.
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Wat winden datier rmjJchtH.
TT\ At lift gaat boven kragten,
••--'Leert Davids {neige daad:
Die wys verftandsgedagten,
Bedekte in't zot gelaat:
K
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Zig veinzende te räzen.
Als een dwazen.
2- Naar hy de dood/che ftéken,
Van Sauè'ls wreeden ichigt
Ontdook, en was geweken
' Van voor zyn aangezigt,
Tot in des vyands landen,
Magten handen.
3. En ziende zig daar weder
Bezet en in de klem,
Indien de wraak van leder
maar trekken wilde op hem ,
Daar uitgang was nog ópen
Om t'ontloopen.
4. Alleen een wyze zotheid ,
Was 't middel om t' ontvlieden
't Geweld van zulk een Godheid,
Die nooit in 't hert kan zien:
Ja veel door eigen o ogen
Word bedrogen.
5. 't Bekrabblen van de deuren,
Het zeever in den baard,
Heeft hem voor zot doen keuren:
En Achis flappen aard,
Liet hem voor 't ondervragen,
Héne jagen.
«. Maar zynde dus ontrprengen
Het kwaad zoo zeer gevreeft,
Vond hy zig aan gedrongen,
Met kragt in ziele en geeft,
Van vreugd zyn tongn tepaxen
Met zyn maren.
'/. Desheefthyopgeheven,
Dit heerlyklof-gedigt.
Jk ben (zeidehy) myn léven ,
Aan God myn Heer verpligt:
Om tot zyne eer te kwelc n
gnteibélen,
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S. Ik kan my niet bedwingen!
Den geeft wil boven kragt,
Den lof myns Gods opzingen,
Voor zyn bemind genagt:
En daar 't all' zyn verkooren
Zaad zal hooren.
9. Wel aan 't nu reine zielen!
Wel aan myn Ifraël!
Kom by, om néèr te knielen
Voor God, cnmetgelpel,
Zyn cere en groot vermógen,
Te verhoogen.
I o. 'k Hebb' uit myn diepflc gronden ,
D.n Heer myn toeverlaat
Gelieft, gezogt, gevonden:
Nooit heeft Hy my verfmaad,
Om iets voor-heen bedreven
In myn léven.
11. Maar Hy gaf roy zoo vriend'lyk
Antwoorde op myn gebed:
En heeft daar op zoo ziend'lyk,
My uit gevaar gered,
En alle vreeze en lchrdmen
Wegh genomen.
12. Dus zien devröme,en Jpoeyen,
Met regt ook na de Heer,
Gelyk een beek in 't vlocyen>
Schiet van 't gebergte né'er
En dat liet nooit haar kaken
Schaam-rood maken.
I J . Ja geen'die in ellende
Tot Hem zyn toevlugt nam
Dat Hy zyn oor niet wende
En hulp-reed neder kwam:
Om 't herte in kommer-vlagen
t' Onderfchragen.
14. Hoe zullen dan ooit ncodeti
De vrome können icha'en,
K. 2..
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.Daar zoo veel van Gods boden
Rondom gelégerdftaan?
Die Weeds in alle zaken,
Voor haar waken.
I f. Die (wie ze wil benaauwen)
Die zyn daar vaardig by,
Om ha.ar de muil en klaauwen
Van haat en tyranny,
Siegs uit op roof en plukken,
Flux t'ontrukken.
16. Zie dan: wat ryke vlieten
Van heil en Jpoed en goed ,
Sta'ig afen op haar fchieten !
Ey proef hoe lief, hoe zoet,
Ooit alle deugd^inden,
<\ A£
God bevindend
^
17. Zie: hoe die Hem vertrouwden,
Nooit by gebrek van brood,
Om haar by 't lyfte houden,
Gebleven zyn in nood:
Maar altyd hoe verlegen,
Voedzel kregen.
j 8 . De jonge leeuwen zullen
Wel, moedig op haar kragt,
Gaan, om den romp te vullen,
Door veld en bos , ter jagt,
En egter nog by ty'en,
Kommer lv'en.
i j . Maar die de Heer behagen,
De volheid is haar lot:
Schoon zy daar niet na jagen,
En hären överfchot
Aan zwakke mede-léden,
Graag belleden.
20 Dus kind'ren! laat u raden,
Zyt gy opregt van grond,
En vraagt gy langs wat paden
Men ooit Gods gunfte ervond ?
'K zal u de vreez' des Heeren
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Zuiver leeren.
2 r. Staat gy na zulk een léven
Dat waarlyk léven heet ?
En voeld »y u gedreven ,
Te léven dat geen leed
Nog wanluft, uzal knagen
In uw'dagen?
: i . Bewaar voor eerft uw' tonge,
En houdze in uw' beflier.
O dat men diebedwongc!
Wat zou men menig vier
Dat nu brand als een oven,
Tydig dooven!
23. Spreek nooit van uwen naaften
Te vaardig tot zyn laft,
Want die zig daar in haaften,
Geraakten dikwils vaft
En aan veel zware twiften ,
Eer ze't giften.
14. Voor al wagt u van liegen^
Leen ook uw' tonge niet
Om daar me te bedriegen,
Of i emand in 't verdriet
Te brengen, en doen glippen
Met uw'lippen.
2ï. Wyk afvan flimme daden >
En jaag het befte na.
Wagt u tot twift te raden.
Zoek vrede al waar 't met fchä'e:
Als die met alle kragten,
Daarnatragten.
26. Want God is t'allen tyden,U , met zyn hulpe ontrent.
En all' uw' doen en lyden,
Ten naauwftenHem bekend,
Hoord Hy 't regtveerdig kermen
Met ontfermen.
*7 Daar't grimmig aangezigte
Zig tégen'tkwädc kant:
K 5
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En met een ftraf gerigte,
Als Hy zyn vierfchaar (pant,
Nog eens met flam en telgen
Zal verdelgen.
2S. Zoo trouw', zoo zékren hoedt:
I s H y , voor die Hem vreeft:
Voor all' die klein van moede,
Met een verflagen geelt,
Nogtans in valt vertrouwen ,
Op Hem bouwen.
29. Ja, zyn médoogend herte
Lieft haar zoo óver-teer :
Haar kruis, haarleed, haarfmerte
Is Hem als eigen-zeer.
Hy agt der vromen pyne,
Voorde zyne.
3 o. Nooi t zal Hy dat verdragen,
(Als om gewigte ré'en)
Dat haat en nyd haar lägen
Uit voeren dieze fmé'en,
Om voet op been te knakken
Enverfwakken.
31. Maar hy bezet niet zelden,
De booze in eygen ftrik.
En die zyn volk hier kwelden,
Diemógen wel met fchrik,
Op zoo gegronde klagten
StrafP verwagten.
3 2. Want God zal eens verklären,
(Al word liet niet bcdagt)
\Vie zyn Gebod liet varen,
En wie dat heeft betragt,
Wie kwaad en onregt deden,
En wie 't leden.
33. En wee haar, die dan fchuldig
Voor dézen regtet ftaan!
Maar heil! voor die geduldig
Dat kruis-pad is gegaan:

OJ)
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Die zal met Gode ruften
In welluften.

HET XXXV HARP-LIED.
T O O N

N * treur myn zie! in déi.en droeven ftwA 1
" ^ " U Ik geen vrugt „ bevinde in wé'erft.ind
-*-^ bié'en,
Nog ook tervlugt,, geen padkan ópen zien:
En 's vyands moed,, meer door myn zwakheid
waft,
Zocke ik behoed,,

tyUinöverlaft.

2. Dus Heere! ftä„ my naar Uw goedheid
by.
Ey waak! en flä „ eens 't ooge op myn party.
Tree toe, Ogh! o g h ! „ doe m y , doe my
byftand,
Ey neem Gy tog „ myi zake tens by der hsnd f

a. Gryp aan den ichild! „ verfterk U metrondaff'.
Ryz op! ay ftild,, dees buy! en helpmy
ras.
Veil' fpiefle en fpcer,, dien boozwigt te gemoet,
Werp hem ternenet,, entreed hem met de voet.

4. Verfterk myn geeft ,, en zeg Ik ben Uw
God.
Maak haar bevreeft „ befchaamt en elk ten
fpot,
h\\' die myn ziel,, toe-wenfehen, datze in't
het
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Van rampen viel„ datmynu is gezet.
<j. Doe haar ter ftrafF, verftuiven als de wind
Hetligtekaf,, verftrooid al waar hy 't vind.
Een hémel-bó „ valle haar met kragt op 't lyf:
Hy tufe haar zoo „ dat hyze aan 't vlugten dryf.
6 H y make haar 't pad „ waarheen men wyken zal:
Z o o glibber-klad „ dat elk daar óver vall'.
H y jage haar na „ en als Hyze agterhaald :
Hy trede, Hyßd „ tot dat Hyz* all' vermaald.
7. De reden is „ om dat ze (vals en boos)
S y duifternis „ my 't nel zoo f lim, zoo loos
Uitfpanden, dat,, z y m y , als Ik daar in
Gevallen hadd%, eens plaagden na haar zin.
8. En om datzy (zelf tégen alle ré'enj
Met liften my „ veel fmert en leeds aan dé'en :
Z o o valle haar t o e , , veel we'erwil, die ze
niet
Bemerken hoe,, ofviaarze haar door gefchied.
9. 't Net vange haar zelf,, dat my gefpannen
word.
' t Z y w a t men delf,, 'tv/orde haar o p ' t hooft
geftort.
O p dat Ik eens,, verheuge, a l s G y , O H e e r !
Naveclge-weens,, .geeft zulk een Ommekeer.
I o. Dat myn gebeente „ eens daar uit kragt
herfchiep,
In U w ' g e m e e n t e , , U w eereen lof uitriep.
Uitriepe waar „ waar is een God als G y !
Die in gevaar , z'o trouw een helper zy •
I I . Waar vindme'r een,, Die zoo den zwakken fter kt?
E n wé'er die geen',, die fterk is zoo beperkt ?
O p dat hy tog „ den armen nimmer p l u k k ' :
En diet hy 't nog „ hem uit zyn klauwen rukk.
i z . De Narre k o p , vol wrével-moed eri bars»
W e r p t zig vaft op „ zet my de voeten dwars.
Eik-een verwyt „ my 't gene Ik nimmer d é ' e ,
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l//< haten «yj ., op dat men my vertré'e.
13. Zy doen ray kwaad,, voor 't goed aan
haargefèhied.
Zy plegen raad „ myn ziel tot groot verdriet.
Integendeel,, Ik, droevig om haar leed,
Hing zilver heel-, ah met een z*k bekleed.
14. Ik zugte, ik bad,, 'k was hccle dagen
lang,
Dat Ik niet at „ Ik was zöo droeve en bang
Omhareramp,, dielkaf-biddenwoaw ,
Dat myne lamp „ \v:ynde, of ze/tikken zouw.
15. Ikgingalfta'ig,, zoo treurig uit en in,
O f ' t vriend of maag,, geweeft hadd', meer
nog min.
't Ging my aan 't hart',, als eigen broeders
nood.
Ikging in 't zwart „ *// om myn moedert dooi.
16 Maar toen't zoo liep,, dat Ik verviel (op't
laatft)
Toen bleek 't hoe diep „. Ik.lag. in 't hert geplaatft
Want zy ganfeh b!y„ verzaamden wel by
een:
Beklaagden my „ cokhertelyk {zoohfehlen)
17. Tog by haar flag „ van volk ging 't anders
toe:
Gefpot, gelagh „ (van fina'en nooit zat nog
moê)
Was 't een en 't all',, dat daar kwam aan den
dag,
Vit bittre golf „ die haart" 'thertelag.
1S. Dat vuil gefpuis „ tot berftens vol fenyn,
Heeft flegs myn kruis,, verzwaart en ook de
pyn:
Doorfchyndie'tgaf,, van toegenégentheid ,
Dieflapen laf,, maar op de tonge leid.
19. 't Zyn huiggelaars ,,. gebekte tafelbroers.
Vol
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Vol fchoon gebaars, maar ligt|verzet van koer;.
Haar herte fplyt, van vreugden als Ikly :
En farß van nyd „ in welfiand, over my.
20. A»h Heer! hoe lang! „ hoe lange duurd
die fmert!
Ag neem Uw gang „ tot my ! agh trooft myn
hert!
ïti dézen druk „ en als verlaten-ftand:
xAyfom ! enrukjr my uit dtr leeuwen tand21. Zoo zal Ik Heer!,, door ftad en Huis en
hof,
En na en veer, doen gaan UwsGodheids lof.
Met herte en mond „ U pry zen boven all'
Wat me ergens vond „ of immer vinden zal.
2». O ! laat haar tog nooit lachgenom myn
leed,
Haar, die my nog, zoohatigzynen w e e d ,
Zoo vyand zyn „ en dat nog tégen regt.
't Verzwaard de fyn „ wanneer mt\ f pot oplegt.
23. Zy lpreeken fchicr,, niet anders als van
vré'c:
Daar 'toorlogs vier,, in't herte houd vafte
flé'e.
Elk legt maar toe „ op yder vrome in 't
land:
Om ,t even hoe „ geraak' *> maar aan kant.
24. Haar herte lacht „ als 't oog maar meent
te zien
Dat Ik de magt,> haar's hands niet kan ontvlien.
Elk roept ha ha! „ daar is hy al in 't net:
En Iaat! Ikfia „ daar ever als verzet.
25. Nu Heer! Gy ziet,, hoe Ik ben in de
klem!
Wel ruft dan niet „ op myn foo nare ftqrn.
Ontwaak, ontwaak! „ rys op O Heere! en
help!
Help in myn zaak,, eer 'f kwaad my tverfielp.
2fi.Doe eenmaal regt„na Uw'gei-egtighcid:(En
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En help Uw knegt,, gelyk Gyhebt gezeid.
Lyd met, Myn God! „ dat mync we'er-party
By-em ; erot,, zig in «, n hed verily.
2 7. Laat ook nooit toe,, dat häre ziele zegg',
Het gä ook hoe „ hy heeft de dood-tteck
wegh!
Ey ! verruwt haar,, met eeuwig-fchaamterood,
iAW dieflegs maar „ toelegven op myn dood.
iS. Maar vuil' den geelt „ der gene, met
Uw' vreugd,
Die aldermeeft,, vermaakt zynby de deugd:
En daarom my „ wel wenlchten van 't geweld
Walofl tn vrij „ en iv?cr inftaat herfteld.
2?. Gun Heer! tog haar,, en my zoo waarden lot,
Geef dat men daar„op zegg'hoe Groot is God!
God, die zyn knegt,, wc'er veft in vrcdenfland,
En/laai en legt,, de tnoed-ivil naß aan band.
30. Zoo zal myn tong „ fla'ig roemen van Uw'
trouw,
Voor oud en jong,, voor knegt, voor man en
vrouw:
Dat eens 't gerügt,, mag klinken Uwer magt,
Zoaverr'delugt,, of dag iefcbowwt of nagt.
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HARPLIED.

TOON.
Het plag te zjn.
F 't Godd'loos brein
O Verdwaaft
en vreemd van regt en réden,
Zig voor't gemein,
Met glimp van Godsdienft-plechrighéden
Al fchoon verbloemt,, van vroomheid roemd,
Nogtans zyn booze zeden
Verftrekken hem,, een tégen-ftem,
En roepen, luider kelen,
Dat zynen mond,, en 's herten grond
Zeer wyd verfchélen,
Ja'r fleg'ts me'e (pelen.
1. Schoon zulk vertoog,
By d'eer gevoegt van fehlten ftäten,
Hem zeik bedroog 1
Wat help 'et voor die d'ondcugd haten *
Die zullen 't zien,, niet een van dien,
( Hoe fynhy weet te praten )
Die 'r vroeg en laat,, mede ommegaat,
Of elk zal'klaar deur-fchouwen,
Dat hy met G o d , , en Godsdienll {pot:
En geen vertrouwen
Daar op wil bouwen.
3. Want in dien ftand,
Vanaardfch geluk gevleid en zegen,
Met ftouter hand,
Spee'dhy zyn roll' by duiftre wégen.
Gods vre =e is weg,. dog 't óvenegg'
Cük 's i.a^ts ter ruÜgelegen,

Wil
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Wil nog dien fehyn „ van deugdigzyn,
Met vroomheids naam doen doopen:
Om dit fieraad „ ook tot zyn ftaat,
Eens aan te hoopen
En vaft te knoopen.
4. Maar magtig Heer!
Gy God en fenepper aller dingen!
Hoe hoog en veer
Moet d'eer van Uwe goedheid dringen!
't groot Hemel-welf
Belluit die zelf,
Niet binnen zyne kringen.
Uw' waarheid praald „ vol glans en ftraald
Verr' boven alle wolken:
In diepte zinkt „ zy né'er j endringt
Ter diepfte kolken,
Tot heil der volken.
t;. Uw'trouwe ftaat
Veel vaftcr dan de grond der bergen.
Uw'oordeel gaat
Door alles héne, en ftootzignergén.
Uw' mildheid geeft „ al wat 'er leeft
( Wie kan U meerder vergen?)
't Zy beeft , 't zy Menfch,
Den vollen wenlch
Van noodelyke fpyze:
En kleed en dek,,nalyfsgebrek,
Des elk U pry ze
En dank bewyze.
6. Wat teedre zorg
Hebt Gy voor 't Menfchdom ooit gedragen!
Wat vafter borg
Zyt Gy ons nog in oange vlagen!
Wat dierbren fchat,, wathciUsdati
Dat, als de booze ons jagen,
Wy dan ter nood,, in Uwen fchoot,
Daar ons Uw' vleugelen dekken -,
Ons mógen ftill„naluft en will',
L
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Ter flaap uitftrekken,
Eri we'er ontwekken.
7. Daar 't zoetfte zoet
Van Uw' vol-zoet-gepropte goed'ren.
Met volle vloed,
Verzadigt herten en gemoed'ren:
Verilerkt, Vertroofl,, in d'alderbooft'
£n zwaarfle tégenfpoeden j
Ja ons te m e t , , zoo voed en vett',
Dat we (in U weg gezonken )
Deur -vrölykt zyn,, van hemel-wyn,
Door U gefchonken,
Als vol en dronken.
S. Gy zyt de zonn'
O God! Die't all' zyn ligt moet geven,
De fpring en bronn'
Van alle aaligheid en léven,
Voor elk, 'tzy wie,, en hoe men die
Meer nadert, hoe men, even,
Dien hémel-val,, volmaakter zal
Met ziele-monden fmaken,
t n in Gods heil „ tot hooger peil
Van waar vermaken.
Gelukkig raken.
*. Nu Heere G y ,
Gy fleun en {laf der trouwe zie! en!
Sta Gy ze by!
AU' die ootmoedig voor U knielen,
Met Uw' gena,, en fläze gä!
Op datze nimmer vielen:
O ! ftuit den voet „ en trotfen moed
Van die, zoo ménigwerven,
My heeft g e p l a k t , en nog najaagt,
My wil i n ' t (werven
( Konde hy ) doen fierven.
lo. Myn wenfeh en bé'e
h my Vergund, Ik zie de bo.oze
Verflenft aWcc,
Ter.
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Terwyl hy bloeid, gelyk een rooze
Van fteel gefné'en, hy ftuift daar heen:
Al poogt de goddelooze
Dien flag t'ontgaan „ of kort daar aan
Zig wederom t'herllellen,
't is ydel: want,, Uw' ftraffe hand
Zend hem ter hellen,
Op 't nédervellen.

HET XXXVII

HARPLIED

TOON*
Fertuin helaas \ htt

winderzpuw'gkvenr.

r \ Gy Gods volk en waardfte lievelingen !
^-^ Schoon hier ontbloot van aar Jfche zegeningen,
Kwel tog uw' ziele niet, al klimt de boozei\
menfeh
In top van ecre en ftaar,
Wanneer zyn winft-ploeg gaat,
(Gemend van eigenbaat
EnlHt) nawenfen.
2. Want zyn geluk ruft op zeer lofle gronden °.
Ja nergens word zoo teer gewas gevonden,
't Welk, als men 't daar by regt beichouwen
wil,en ziet,
Niet al zoo vaft,-zoo vry
En veilig bloeid, als hy,
Waarop dcjaloezy
Sta'ig mikt en fchirt.
' j . Ey! Merk hoe ras der boozen zómer-vli^
„ 8en'
Wé'erommeflaan in ftrange winter-dagen,
En hoe d'oncindbre dood volgt haren wiflèn
val.
L
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DusGy! vertrouw op God,
En kies u zyn gebod
En Hem, ten eeuwig lot
E n ' t eene, en't all',
«f. Geefhertenzielgewilliglyk ter deugde!
Dan vind gy Hem , de grond van wäre vreugde,
Enblyf, en dryf de ploeg, in 't land waar in
gy woond,
Gy zult Uw's herten-luft
Gewis, nog zien geblull.
En u aldaar met ruft
£ n heil bekroond.
5. Laat maar de Arg van all'uw'doen enza.
ken,
Hem zyn vertrouwt, Hy zal wel voor u waken,
Ja gy zult nog den glans van uw opregt gemoed,
(Zoo trouw zynde in zyn pligt)
Doorbreken zien als 't ligt
Derzonnc, in elxgezigt,
Des middags doet.
6. Zwyg, lyd.en wagt op God in twyffloos hopen :
Schoon gy 't geluk den boozen na ziet loopen,
Alzoo datze een voor een, door gunft, of door
geweld,
Ofandersliftiglyk,
Vaft worden groot e n r y k ,
'Sie dat g'u ganfchelyk,
Des niet ontfteld.
7. Geen y verzugt moet immer 't hert ontroeren,
Veel min ter daad van fnoode ranken voeren.
Want God zal eens, en ligt, eerlang, met ftraffer hand,
Dat fchuim weg flaan van d'aard,
Daar hy de vrome Ipaard,
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En by zyn deel bewaard,
In 't zaligland.
8. En toef maar wat, den boozen aardfchgezinden,
Godloozcn hoop, zal nergens zyn te vinden:
Ja,van zijn prägten ftoct naauw' eenigc heugc«
nifT'.
Maar die zagtmoedig leeft,
Bezit het all', en heeft
Dien vrede, die God geeft,
In 't rein gewifT'.
9. De boozen weet ('t is waar) zynhinder-1%gen
En 't liftig net, om u daar in te jagen ,
Z»uo wel als 't moordighert, voor u te dekken;
maar,
Al berft hy fchoon van fpyt,
Dan of hy zwart van nyd,
Op zyne tanden byr,
Daar 's geen gevaar.
10. Niets kan uTcha'en. Want zie! Godonfcï"
Vad'ren,
Dielacht daarom, Die ziet zyn val vaft nad'ren:
Al gaat de kl/'ng van lé'er, al Jpand der boozen
boog,
Met fchigt of fnellc pyl
Verzien in alderyl,
Al heeft hy onderwyl',
De vrome in't oog:
31. Hoe wis hy 't neemt, omze alle t' onder drukken,
Dat zal hem nu, nog nimmermeer gelukken i
Ja! 't eigen vinnig ftaalwordhemgewis3 veel
eer,
Midd' in zyn woênden dorfl»
Gewrongen in de borft,
Dat hy bebloed, bemorfl: ,
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Zelf ttort ter né'er.
12. Zoo dat de booze hem zelf door eigen
kragten,
Verzwakken zal,en nogin't eind doen Imagtcn:
Ja! ganfehtot niet vergaan: mits böge , en pyl,
en all*
Zyn hulpeen onderftand,
Verbryzeld word, en 't land
Hem dan tot fmaad en fchand*
Uitbraken zal.
13. O! 't klein bezit van 's Heeren gun 11 gcnooten,
* Geeft veel meerzoets, als alle 't heil der gr o
ten,
En al den overvloed, zoo flinks by een geraapt,
Van een verdwaazden vrek:
Want God treed op de nek,
Al wie zig dus aan drek
En üof vergaapt.
14. Maar keer dit om! Hy zal zyn uitverkooren
Geliefde volk, zeer wel voor vallen fchooren.
Want Hy doorziet,Hy kend haar ganiche doen
en laat:
Haar wel beproeft gemoed,
In voor-en-tegenfpoed,
Wes haar een zéker goed
Te wagten ftaat.
1 ^. Zy zullen nooit, hoe dorre, fchrale tyden,
Of fchaamrood ftaan, of kommer moeten lyden:
Daer Godes weerparty (hoezc hier gezegend
fchyr.t)
Zoo plotflyk word ter né'er
Geveld, en fmeld veel eer,
Dan 't offer-lammer-fmeer
In rook verdwynt.
16. Den Góut-gier gaard en wil geen fchuld
6
betalen.
W'!
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Wat zou me'r dan ooit voor den armen halen ?
Maar 't heilig herte deeld ( ook van zyn eigenklein)
Zeer graag zyn brood aen dien,
Daar 't wäre nood zal zien:
En voor de vrómelièn
Is't al gemein.
17. Die trouwe Ichaar, aen 't hrrfc regt bcfbcden,
Houd eeuwig 't erf des heils geruft in vrcdcn :
Heel anders dat ontaarde,™ des verwaten volk,
Dat zal, terwyl liet bloeid.
Flux worden argefnoeid,
Geveld en uitgeroeid,
Door zwaard en dolk.
IS. Des vromen voet vind wei-gebaande paden.
£n 't wyl God zig verluftigt in zyn daden
Word Hy van Hemgeleyd: of krygt hy ooit
een dut,
God laat hem daerom niet
Infchande: maer men ziet,
Dat Hy hem hulpe bied,
En onderflur.
3 9. Want nimmer sag myn jeugd' of gryfe jaren,
Dat vrome Hên van God verlaten waren.
Ja zelf al fmagtc 't land, van dorit en hongersy
nood,
Nooit moert het heylig zaad,
(Van elk verfoeit, verfmaad)
Gaan zoeken by de ftraat,
Na bédel-brood.
10. En hoe kan 't zyn, dat God zoo trouwe
zielen
(len,
Die nooit voor vróme,.haar tafch gefloten hieHoe kan't zyn, dat Hy die niet altyd by fou
flaan,
Etifchaffentrooft en raad?
Wel.
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Wel fufP dan niet maar! laat
Uw' herte lleeds van 't kwaad
Ter deugde gaan.
21. O ! dan zult gy, dan zult gy eeuwig, veilig
Bcflaan in vré'c Want God was eeuwig heylig:
E n , nadien zuivren aard, bemindHy't regt
voor all'.
W e s Hy zyn lieveling,
Die Hem ooit valt aanhing,..
Verr' boven eenig ding
Bewaren zal.
22. Den boozen hoop, is óverlang verwezen
Ten ondergang: maar 't heib'g uitgelezen,
Regtvaardig volk houd fté'e, in.'t land daar 't
is gezet.
Der vromen wyze mond'
Geeft leflèn uit, gegrond
In 'tregte-en heil-verbond
Van's Heeren wet.
23. Dat godd'lyk boek verluftigt zyn inwendig,
Leid hem ter deugde en maakt zynlgäng bellendig:
Of dan de booze op hem van alle kanten loerd,
Tot zyn verderfen val:
God is en blyft zyn wal,
Die hem befchutten zal
Onaangeroerd.
24. Doodsvonnis nu al óver hem geftréken,
Vergaat in rook , als God wil tégen (preken
Dus wagt op Hem en houd zyn wegh, en kort'
ling zult
Gy u ten hoogften top
Van eer, zien voeren op»
En Godes toorens kop
Ten boord gevuld.

»5. Ten boord gevuld,omze uit te laten drinken,
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Van't vuil gefpuis, en 't flux te doen verzinken.
Want Ik hebb'zelfgezien een dwingland ftaan
Zoo groen alslauwer-boom,
(in eer',
't Ging all' voorwind en Aroom:
Dog kort en als cendroom,
Verdween hy wé'er:
zf. En niemand wift waar da* hy was gebleven.
Daar tégen let, ey! let eens op het léven,
Van 't volk dat ware deugd en vreugd ten baken
heeft!
Daar ziet gy , dat (hoe't lot
Mag rollen, egter) God
Haar handhaaft, enin'tflot
Zyn vrede geeft.
27. Terwyl Hy all' de finadérs van zyn wetten.
In gramichap zal vertreden en verpletten,
ZaT't regt-goetwillig hert.gevoelig van de kragt
Der nooit-bevatte- minn',
En des in ziele en zin
Deurvrólykt, ruften in
Zyn trouwe wast.
aS. God zal zyn volk, God zalze in de armen
dragen,
Bevryaen voor all' die haar willen plagen.
Hy zal ze dekken met zyn vleuglen, voor 't gevaar:
En geen geweld (hoe groot,
BétrouwenzeHem in nood)
Bekreund haar : Ja de dood
Vlugtzelf voor haar.

HET
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T O O N .
O zalig, heilig Bethlehem!
lyder zugt; zoo doe Ik m é'e.
E EnMynGod!
ey wilmytogverhooren!

Ay! ruft Uw'hand, terftrafferee ,
En bluff' den brand van Uwen tooren.
2. Ik voele reeds een felle fchigt
Uwsgramfchaps , myne ziele treffen.
Ik kan, door lydens ó verwigt,
Nog hooft, nog hand ten hemel heffen.
g- vVantvleefch en bloed is my vergaan,.
En door Uw' grimmigheid verflonden.
Geen been nog voet heeft kragl om ftaan,
By 't innig leed van myne zonden.
4, Mynzonden,gaande in grooteen tal,.
Soo verre boven Myne kragten:
Dat ziele en geeft en lyfen all',
Daar onder z*gt en moet verfmagten.
5. Myn wonden vol van fcherpe dragt,
Zyn giffe ftinkende etter-buylen:
My door myn boozheid aangebragt,
Die oorzäke is van zulk vervuilen.
«. Door fmerte, die zoo kragtig drukt,
Ga Ik in droefheid né'ergebigcn,
In diepe fchaamte krom gebukt,
En met een rouw-kleed övertogen.
7. Myn ingewand, van binnen, zweert.
Ik lyde onlydelyke plagen.
Myn vleezch gebuild, geblutft, verteert.
Myn fap verdroogt door 'therte-knagen.
8. Dus boven alle maten zwak,
Enganfch van kragten afgefléten,
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Jti {laat daar alle hulpe ontbrak ,
Hebbe Ik wel nagten lang gekreten.
9. En in dien afgrond van verdriet,
Zoek ik géén helper , als alleene
U , Heer myn God! Die alles ziet,
jEn hoord hoe bitter dat Ik ween e.
1 o. Myn herte nu met hope omzet,
En dan door vreeze her-om gedreven,
Legge Ik in twy ffeling (te met)
£n worftle tufïchen dood en léven.
11. Myn oogen door het ziltig nat,
Van d'uitgeperfte pékel-vlieten,
Zyn uitgebeten, af-gemaf,
En können uaauw meerftralenfchieten.
1z, En 'tgeene my wel meeft bezwaard,
Myn aldernaafteen liefire vrinden,
Gaan alle van my agter-waard,
En laten my geen hulpe vinden.
u , AH'd'ander die my vyand zyn,
Doen galle en gif met honing mengen,
Vuil agterklap met fchoonenfchyn,
Om my ter fchandc en val te brengen.
14. Tog ofze vleyen, ofze fma'en,
Ik , om myn rufte niet te ftooren,
Ik trek my t een nog 't ander aan:
Ik hoore met gefloten ooren.
2S. Ikhoudemyalsdienietweet:
En als een {lommen die zyn léren
Niet (preken kon, zoo ongereed
Ben ik, om eenig woord te geven.
16. De reden is, om dat Ik Heer!
Op U alleen ruRe en vertrouwc.
VVel gun my «Jat Ik déze keer,
Een blikje vap uw' gunfte aanfehouwe.
17. Agh Hec\re! geefdit zy haar niet
In mynen ondesgang verheugen !
En nimmerftofFauirtsvyn verdriet
Bekomen, daerze op ftoffsn mcugen.

IJI
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18 lkleggenualzoogetreft,
Dat elk van myne wc'cr-partyen,
Met meerder moed het hooft opheft,
En voordeel rekent by myn lyen.
19. Dus kome Ik met een ópen hert,
En Heer! ik zeg met volle monde,
De kwel-bronn'van myn ziele-fmerr,
Te wezen myn' zeer grove zonde.
ao. Myn haters zie Ik, trots van moed,
Vaft léven na haar wei-gevallen:
In wellull, weelde en goeden fpoed,
In eere, in aanzien, boven allen.
21. En véle die ik hielp, weleer,
Staan my nu zelve op 't hoogde tégen,
Om dat ik my ten goeden keer,
Word ik gehaat by alle wégen.
i l . Dog Heere! Staatgy myflegsby,
Ik ben 't getrooit all' wat ze dreigen.
Hebbe Ik Uw' goedheid maar op zy',
Jk make my den zégen eigen.
2g. Derhalven Heer! verlaat me niet,
Met uit myn ziel-gezigt te wyken:
Maer geeft dat fpoedig hulp gefchied:
Lang dralen doet de moed bezwyken.

HET
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HARP-LIED

T O O N .
WH xjtg ter hooierfiholegeeft.
T\ E Wagt word na 't gevaar verfterkt.
•*-* Hoe meer men 's vyands aanflag merkt,
Die met zijn heir de ftad genaakt,
Hoe Icherper elk daartegen waakt.
Zo
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Zoo déde ook David, toen hy zong,
Ik wil, op dat Ik met myn tong,
Myn eigen-zelf geen fchade doe,
Sta'ig houden mond en lippen toe.
2. Nadien de boozheid loerd en ziet,
Of my niets uitten monde lchiet
Daar zy my dan, ter fchande, mé'e
Mogte agterhalen, ben Ik ree;
En legge (opdatIk immer zwyg),
E n i y niet uit myn kéle kryg',
\^ aar op zy wat te Uitren vond,
Myn zelfeen breidel in de mond.
3. Maar(ag! wie houd Juift middel-maat?)
Toen zweeg Ik zoo wel goed als kwaad:
Ik zweeg ook dan,wanneer de zaak
Vereifte een fcherpetégenfpraak:
Eenmisllagdie, metlkzezag.
My fpeet, en heet op't herte lag:
My met een heilig ongeduld,
De'e morren op myn eigen fchuld.
4. Daar ftond Ik weer! maar onder dies,
Wyl'deeene fmertuitd'anderwies,
En myn gepeins (tog nimmer ftil)
Beftre'en van will' en tégen-wil,
Geen doorgang vond, nog ruft, nog duur ,
Gloeide Ik inwendig als een vuur,
Datnalang fmeulen vliegt inbrand,
Zoo dat myn tong dus brak van band.
?. O God myn Heer! wel wat is dat!
Hoe loopt dit wonder-wankel-rad!
Hoe zal't met my ten leften gaan ?
Waar of myn lévens palenftaan ?
Wanneer tog of dien draaiboomfluit?
Agh toon het my! dat Ik daar uit
Eens grondig leere, en regt bekenn',
Wat grooter ydel-niet Ik ben.
6. Doe my de losheid zien, van all
Wat d'aarde ooit gaf ofséven zal,
M
Hoe't
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Hoe't marmeren huis en Kön.'nLs Hof,
En harders hutt'.van flegter lioff *,
Hoe kroone en fcepter, vol gezag,
En fchuppe en fpade, een klein bcflag,
All't'zamen word geëvenaard,
Vanryd en dood, die niemand (paard.
7. V\ at is myn lévens tyd, zegge Ik?
Wat is ze tog? geen oogenblik
Geleken by oneindiging,
Geen handje breed by 's hémcis kring,
Geen zandjc by den aarden-kloot:
Waarom? om dat me nog (ter nood)
Kan zeggen, 't zandjen is een deel
(Hoe klein) van d'aarde, in haar geheel:
S. E n , datmedeelen kan in't klein,
Heeft met t oneindig niets gemein,
Dus geeft myn tyd ganfeh geen begin
Aan de eeuwigheid , maaris'crm,
Van voor, van agier, even by
't Begin en eind van 't eeuw-gety.
Ik zeggdan dat myn dagen , nu,
Maar zyn een enkel niet voor U.
9. Bekheuw Ik eens den menfche zelf,
Watishy? (die den grond door-delf)
Een broos , een zwak, een krank geitel,
Een ydele.ligte water-bell',
Een mift-hoop, dun bedekt met mee,
Watfchuims, in barning van de zee,
Een rook, een damp, in't kort: een niet,
Dat ydel komt en ydel vlied.
ïo. En watishy meer als een fchimm'
Die, alsdczenn'terwefter-kimm',
Met heldre ftralen daald en fchynt,
Alwaflèndeindelugtverdwynt?
Nogtan*hyflaafc, hy draaft, hywroed,
Hy raapt, hy fchraapt vaft geld en goed,
Omt'evenhoe, by wat geval,
Cnziker ook wie 't erven zal.
II
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i l . O dwaazheid zonder wederga!
Maar Ik, mynGod! waar wagt Ik na ?
Waar rufte Ik op ? waar troofte Ik my
Tog anders mé'e, wanneer Ik ly ?
Als met U , Die myn Heiland zyt
Daar Ik op hope: ay! fcheld togkwyf
All'wat Ik ooit misdreef, en laat
My niet den dwazen zyn tot fmaad.
12. Nu Heer! Ik zwyge verder ftil:
Nadien't gemeen tog dólen wil,
En U alleen de wrake paft :
Ik hebb' genoeg aan eigen-lafl.
De Hagen van Uw geeflel-roe'e,
Ontheft7' me'r af, Ik ben ze al moe'c,/
Of is het kruis my ruim zoo nut?
't Is wel, als Gy my onderftut.
17,. Agh ! zoo te lyden mend my af ,
En fleept me naar het duifter graf.
Want ook de prang van Vader-tugt
Valt laftig voor dievr onder zugt:
Den geeft verfuft, en 't herten-leed
Verteerd hem als de motte een kleed'.
De kragt en fchoonheid flyt en fmelt
Alienkens, als de fneeuw op 't veld.
14. Wat wilmen klaarder blyk als dit
Der ydelheid.van all' 't bezit,
Ja't wezen van een menfehen kind
Zoo wel van groot als klein bewind,
Waar op natuur na ftrenge wet,,
Haar merk en zegel heeft gezet ?
Derhalven Heer! kom Ik tot U ,
En fchrey en zugt, ey hoor my nu !
i <r- Ey zie myn bittre tranen aan!
En help m y , die moet balling gaan,
Van elk, en als van U Yeragt,
Gelyk wei-eer myn voorgeflagt.
Agh druk niet meer! geef lugt dat Ik.
Eens adem halc en wé'er verkwik:

Mz
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Of anders vallc Ik (en terftond)
De felle grafmotte in de mond.
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HARP-LIED.

T O O N .
"Dokteren v*n S*r*.
' TZ Hebb'wel lange tyden
•*-*- Op myn God gewagt,
En in all' mynlyden,
Hert-en ziele-klagt
GeltierttotHem:
Die, tot myn verblyden,
Ook nam in agt
Myn droeveflem.
2. Want zyn oogbeftraalde
My, op myn gehuil,
Zulx Hy fpoedig daalde
Neder in dien kuil,
En grouwel-plas:
En my goedig haalde»
Als uit het vuil
Van een moeras.
3. Hy trok voet en beenen
Uitdietaajeflyk:
Voerde (en gaf met eenen
Volle gunile-blyk)
My op een rots :
Dus weet Ik'er geenen
Inmagt, gelyk
De hand my ns Gods.
4. Waar op Ik wé'er leven
In myn geeft ontfong,
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Die met zeer verheven
Blyde toonen zong,
Datelkontflak:
Ja,van vreugd gedreven >
Met herteen tong
In lof uitbrak.
5. Zalig boven maten !
Die zig op de Heer
Enkel durft verlaten,
Klevende aan zyn leer 5
En't volk dat flout
Snoert, op geld en flaten,
Met diepe afkeer
Mé'ewaardig, fchöuwr.
t. Heer! wieis'eronder
't Ster vel vk geflagt,
Die door all* het wonder
Van Uw' hand gewragf,
Ziet kharlyk heen!
Yderin'tbyzonder,
Agh ! onze kragt
is veel te kleen.
7. V> il Ik daar in dalen,
'K vinde my terftond
In een zee te dwalen,
Zonder wal ofgrond
Voor ons verfland:
(Schoon hoe fcherpvanfträlen)
Geen menfche vond
Daar immer land,
8. Zoud Gy , Heer der heeren!
Dan (zoo hoog in fland)
Ram of lam begeeren
Tot een offerhand,.
En op't altaar
Zien met lufl verteerea2
Door vuur en brand?
O ! verr'van daar.
M j
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p. Daarom liet Ik d'oorcn
(Welgemoed en kloek)
M y van U door-booren,
Volgens 't heilig-boek,
Als eeuwig-knegt:
O m naar U te hooren ,
In 't onderzoek
Van't heilig regt.
10. Zulx Ik aan U w ' w e t t e n
Ben , en U vertuit :
Die myn hert bezetten ,
Dat'Ikvaitbefluit,
U w ' heilzaam werk
N o g te doen trompetten,
Eeuw in eeuw'uit,
Doorganfch U w ' k e r k .
11. En wie wil my dwingen
Dat Ik zwygen zou ?
Van U w ' zegeningen,
Waarheid, lietdeen trouwDie voor my liaan:
Die U lof doen zingen,
Als Ik befchouw
Hoe verr' zy gaan.
12. Daar Ik ook uit wagte,
Dat U w ' goedheid my
Z a l , by daag by nagte,
Staan getrouwlyk b y ,
En zoobchoe'en :
Dat nog lilt nog kragten
Van wie't ook zy,
My leed zal doen.
13. V ant een zee van rampen
Schiet op my vaft aan,
Daar (ten zyze af fchampen)
Ik in moet vergaan:
Want t'enden raad,
Dus alleen te k a m p e n .
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Enzeafteflaan,
Valt my te kwaad.
14. T o g l k l y z e f c h u l d i g , .
Ik bekcnn't voor U ,
Schoon föo menigvuldig
Dat Ik daar af gruw':
En mynen geeft
Droeve als ongeduldig,'
Op'thoogftenu
Dyne afkeer vreeft.
15. E g t e r H e e r ! 't vertrouwen
Dat om 't herte zweeft,
Flag my t'onderhouwen:
. En dat zelve geeft
My nu nog moed:
Doe dan elk aanfchouwen,
Dat G y nog leeft
Die my behoed'.
K . Laat tog U w ' g e n a d e
T o t my zyn gewend!
Datze my van't k w a d e ,
N u zoo digt ontrent >
Verloflc, e n d r a :
En I k , zonder fchade
Wé'er uit eilend'
Op-ryzeenftä.
17. Maak daarom ter fchanden,
't Woedende geweld
Myner dood-vyanden:
Dryvendc haar uit't veld,
Wiens bittren haat,
Met gcklapp der handen,
My t fart e n k w e i d ,
Befpot en fmaad.
I S . Maar vervuil met vreugde,
' T regt God-zoekend' h e r t ,
Daar een nieuwe j e ugde
Uit geboocenwerd:
M 4
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Die elk bemerkt,
En die wäre deugde,
Ook zonder fmerr,
Ziel-willig werkt.
19. Geef ook dat een yder
Die Uw' heil bemind,
Sta'ig al wyd en wyder,
Uw' trouw ondervind:
En hooft voorhooft,
Elk, als trouw'belyder
En lofs-gezind,
Uw' grootheid looft.
20. Of Ik nu ellendig
Ben en kommer ly',
'kWeetGodisbeftendig,
Trouw en goed is Hy,
Die me on ver wagt,
Uit-en-ook inwendig,
Zal maken vry,
Door zyn Al-magt.
11. N u , op dat myn hopen
Tog niet word befpot,.
Doe eens d'oogen open
Over my, O God !
En hoor en help,
Eer, door tyds verloopcn,
't Kwaad op een bot

Mj överftelp'.

HET

(4l)

H A R t-L I I D E R E N.

HET

141

XLI HARPLIED.
T O O N .
Wc\ HAK O all* vromml

/ ^ 2 Elykhcid in naturen ,
^ * Baard onderlinge minn':
En zulke die kan duuren
En houden haar begin.
God, rykenfta'iguitvloedig,
Liefd en paard
Zig, met diemild en goedig
Is van aard.
2. Zulx Hy dien eeuwig zégend y
Die d'arme in diepen nood,
Sta'ig vriendelyk bejegend,
Trouw helpt en dceld zyn brood.
Zyn fchaduw zal hem dekken
Voor onheil:
En's lévens tyd uittrekken
Boven peil.
3. Nooit gaf hem Gad in handen
Derkwä'en, vol euvel-moed*.
Wil 't peft-vuur hem aanranden
God waakt dan voor zyn koets':
Die zal hem onderfchragen ,
Als zyn hert
In 't fmert-gevoel, by vlagen,
Zugtvanfmert.
4. Dat, Ichoonzehem óverviclc
Met't uitterfle geweld,
Zoo blyft nogtans zyn ziele
Inwendig weigefteld:
Door 's hémcis milde ftralen,

M s
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Welkers gloed,
Dien droef heids damp der kwälen
Ruimen doet.
9. Weshaïven Ik my keerde
Toen Ik myn ftand bezag,
Tot God en Ik begeerde
Door bidden (daar Ik lag
Gedrukt van 't wigt der zonden)
Adem-togt,
En in myn ziel en wonden
Balzem-Yogr.
(. Ik riep, Heer! mynmifdader»
Zyn dubbel ftraffens waard:
En hadd' Gy m'mt genaden,
Tot heden niet gefpaard,
't Waar' lang met my ten enden,
Maar Ik hoop'
N u , dat Gy 't kwaad zult wenden
In zyn loop.
7. Want Ik zie myne booftc
Party, gelykerhand,
Geveinlt, op't goddeloofte,
Staan tégens my gekant.
Elk zoekt maar myn verderven,
En haar luft
Waar,mogtmcn my zien Herren,
Ganfch gebluft.
S. 't Zyn enkd tafel-vrienden,
Pluimftrykersin geluk:
In fchyn of zy my dienden,
Paft elk maar op zyn ftuk:
Op hope of me ietwes vonde,
Dat, of fchyn
Van ondeugd hadd', of zonde
Mogtezyn.
9. In plaats van my te bieden
De minfte hulp' en trooft,
Komt elk myn doen befpicden,

(41)
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En gaat, dan (wcR en ooft)
Üyilraat, mylafiren, fmaden,
ümmynherr,
Nog (merten op te laden,
liy zyn fmert.
Io. AU'mynetégenhéden
En kommerlyken ftaat,
Die nemenze als uit reden.,
Van eenige euvel-daad,
Veel-ligt van mv bedreven,
Schoon 't vertoog
Van naar Uw woord te lévens
Elk bedroog.
i i . Tog dat gaat nog zoo hénen,
Maar dat Ik 't zelfde ly,
En lyden moet van eenen,
Die ila'ig my was op zy:
Die met my alle dage
At myn brood:
Valt zwaarder om te dragen
Als de dood.
12. Hy die'k van grond der zielen
Hadde, en van herten lief,
Dat die zoo ftout zyn hielen,
Ook tégens my verhief!
O gruwel! O godd'loozheid!
God myn Heer!
Agh! wanneer neemt die boozheid
Einde of keer?
13. Maartogh: de gunfte-blyken,
Die 'k lang voor dézen zag,
Doen my nu, van gelyken,
Nog wagten op een dag,
Daar Gy ze in zult bepalen >
En dat kwaad,
Hem wederom betalen
Na zyn maat.

14. Want Gy, regtvaardig wreker!
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Al duld G' in Uw' gebied,
Nu,zulk een trouw-verbreker,
Gy duld hem allyd niet.
Gy zult dan ook niet lyden
Dat myn rouw',
Hem ftoffe tot vcrblyden,
Scharren Zou.
If. En daarom, my aangaande,
Ik ben op U geruft,
Dat Gy my zeer wel ftaande
Zult houden by die tuft,
Die Ik in wire deugde
Hebbeen im aak:
Tot Ik in ftaat van vreugde
By U raak'.
16. Looft dan (en volg myn maren)
Gy vader Jacobs krooft !
Den Heere der Heirfchiren,
Dien aller-vromen trooft :
Loof, loof Hem all'tezamen,
En befluit
Altyd, met Ja en Amen,
Amen, uit.

HET
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T O O N .

Hebt Gy 0 jengt! niet lang gezjen.
f~l Een hert hoe anfligen verbaaft,
^-*Het vlugt, wanneer de weiman blaaft,
En hem de hondenagter-jägen
En dry ven zoo dqor bofeh en hagen:
Dat zoo jankt,, en verlangt
Om zyn dorft te verdaan,
Naar net vogt „ daar het mögt
Zynen luft mé'e verzä'en,
Als Ik hier nu wel zugt na myn God,
Na die zonn', na die bronn',
Na die fpring', na die vloed,
Na den zoom,, van die Aroom
En die beek, daar 't gemoed
Ooit zoo veel heil: genot,
Vel van ontfangen heeft,
NaarHem, die eeuwig leeft,
Agh! wanneer zal Ik eens met oogen,
Den Heer myn God aanlchouwen mógen ?
2, Nu zyn myn tränen, dag en nagt,
Myn ipyze en drank; en Ik verlmagt
In 't herten-leed en ziele-knagen,.
Wanneer Ik hoor zoo lchamper vragen:
VVaar 's Uw' God ? waar 's uw' lot
Waar op G y , , u verliet ?
Ik verdrenk,, als Ik denk
En dat my binnen fchiet,
Hoe dat Ik ook wel eer, plag te gaan
Na Gods huis,, in 't gedruis
*N
En
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En gedrang,, van die geen'
Diezynlof, , inzynhof
V et gezang ,, en gebe'en
Verbreiden als ze ftaan
In Salcms heiligdom:
Maarfus myn ziel! waarom
Zinkt gy aldus in droefheid neder?
Ey trooft U ! en hervat het weder.
g. Hervat wé'er moed O ziel! en ruft
In God, Die 'k nog met herten-luft
Zal pryzen, alsHy myne banden
Verbryz'len zal met eigen handen.
Maar Gy Heer! ,,, agh! hoe veer
Was myn kragt my ontglé'en ?
Mynengeeft, ,ftond bedeeft,
En Ik zag niet waar heen
Oflk beft my om hulp wenden moeft ?
Dog toen viel ' t , , in myn ziel,
Dat Uw' gunft my zoo veel
Hadd' bewaard,, en gefpaard,
Die'k ookwe'er, vooreen deel,
In Hermons heuvelig woeft',
En aan dat luftig oord'
Waarlangs, van uit het noord',
Den JOR en DAN haar water loozen,
Ervond by ftille en zoete poozen.
4, Dus wagt Ik nu wé'er zoet na zuur,
En voor/poed na kwaad avontuur:
Na «uure en ftuure winter-buven,
Een zoeter lugtjen uyt den zuyen.
Ofalree,, my een zee
Is gevloeid,, óver 't hooft,
Haar gebruis,, en gedruis
My vermoeid, ja verdooft,
Dat bekreune Ik in 't minfle my niet.
Want de Heer ,, zal my wé'er
En ten n u t t ' , , zyn ontrent,
Dag en nagt,, tot een wagt
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Enbefchutt, voor myn tent;
Sulkxlk eenvroolyk liedZal zingen, en delugt
Vervullen, met gerügt
Van lof en dank tot God myn Vader,
Myn lévens oorfprong, bron en ader.
5. Dus klinkt de Aemme, ü trouwe zorg!
Myn rotftecn, (child, en vafte borg i
Waarom hebt Gy my zoo vergeten ?
Ofwilt Gy van my niet meer wiéten?
Heer'. wel hoe ,, en waar toe
Moet Ik gaan , in de rouw,
Dat Ik my ,, die party
A7ooït ontdaan,, können zou w ?
Agh! 't is my als een fteek in het hert,
Alsdefmaad, zoo verr' gaat
Dat men U , , zelfs vcragt.
En my vraagt,, onverzaagt,
Waar's Hy nu, die gy wagt?
W a t dieper zielen-miert
Is 't voor een é'el gemoed!
Te moeten 't hoogde goed,
Zoo flout en dcrtelhoorenwraken,
Van die zoo booz'lyk God verzaken.
6. Hoe nu myn ziel zoolaeg gebukt 1
't Is tyd het rouw-kleed afgerukt;
't Is tydjdus ryz' uit zakj^aflèn,
Als die den vyand zy t ontwaflen.
Waarom fuft,, én verbluft
Gy zoo zeer,, van de fchrik ?
Neem een loop,, vol van hoop,
Tot dien Heer, die den flrikk*
Breken kan als Hy wil, en metrIpoed :
Waar voor h y , , ook van my
Zoo gezogt,, en gévreeft,
En bemind,, en bezind,
En bedogt,, is geweeft,
En eeuwig wezen moet.

N»
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Ja 'k zal nog, door zyn hand
Verloftuit dézen Aand,
Hoe zeer gedrukt en hoe verlchóven,
Myn God voor zyne goedheid loven.

HET X L I I I HARP LIED.
T O O N .
Bljdfihaf van my vliet.
Y die'thoogfteregt
G Hoor
Eeuwig wilt bewaken,
my uwen knegt ï
En beflegt myn zaken.
Dek my voor den haat
Der ontaarde en wreeden,
Die met fchoon gelaat,
Haar bedrog bckleedcn.
Want Gy zyt myn God,
Sterkte, borg en (lot,
Heer! wel hoc verftoot en treed
Gy my met de voet?
Dat Ik treurig moet
Gaan in 't droevig zwart gekleed,,
Als om naaile magen,
Door dat zy my plagen,
Die my haten tot ter dood:
Alles kwaads toe-wenlchen;
'k Zoek geen heul aan mentenen,
Want Gy helpt ons beft in neoi.
2. Zend Uw' Godd'lyk ligt
Eens in volle klaarheyd!
Dat het myngezigt
Leide in duiftre naarheid*.

En
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En my voerc en ftell'
Op dien berg ter woning,
(Godvanlfraël!)
Daar Gy magtig Koning!
MeteenMajefteit,
Vol ontzagbaarheid,
Uw' vertoon-plaats hebt en houd
Geefdatlkinga,
En voor't altaar ftä,
Met een ziel die ruft en bouwt
Op Uw' trouw en deugden,
Grond van all' myn vreugden I
Op dat Ik met fchel geluid,
Daar myn ftemme paren
Mogte, met myn maren,
En Vvte eer dut brommen uit.
3. Wel myn ziel hoe dus i
Waerom zoo verlegen?
Treur zoo nict,ey lus!
'k Wagt een ftroom van zégen»
Steil'u maar geruft,
't Zal niet lang meer dralen:
'k Nader vaft met luft,
't Eind van all' myn kwalen.
Bey maar op de Heer 1
'k Zal nog déze keer,
Met een opgeheven ftemm'9
Deer van zynen naam,
Door de vlugge faam",
Laten, van Ierufalem,
Voeren door de wolken»
Totalleaardfchevolken,
Om datHy myn aangezigt
Voor belêhaamtheid fchuttc«
En zoo dikmaal ftutte
't Kwaad van V vjandsUgat'ivigi'
Nj
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HETXLIV HARP-LIED.
T O O N .
Helen*.
edelmoedig hert
G een
Kan voor-genooten deugd
Herdenken, of het werd
Met een op nieuws verheugd.
En 't blyft daar nog niet ftaan j
Maar zal met rere-klanken,
Ook tot den Gever gaan,
©m hem daar voor te danken,
a. Duszyn wy eveneens,
O God! aan U verpligt,
Om iet wat ongemeens,
Als nog voor ons gezigt,
Om 'twerkvanÜgèwrogt,
In onzer Vad'ren dagen,
Toen Gyze als door de logt
Hebt opderhand gedragen.
3. Toen Gyze hebt aangevoerd»
Ia hier in 't land gezet
Dat Gy haar vad'ren zwoerd,
En 't heidendom verplet,
Uit 't midden wegh geroeid i
Jlaer lfraè'l, daar tégen,
Gepianr, gemeit, befproeid,
Met dauw van heil en zégen,
4. Want :ecn geweld, nog migt
Van aardiche iiäat voogdy,.
Heeriluarirj {land gebragt,
D jar kwam wat anders by.

Haar

Uti
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Haar fabel hadd'Men fnc'e.
Den arm was zonder pezen.
Maar't was Uw' hand die 't dé'c
I n 't wc'erligt van Uw' wezen,
5. Daar- gaf de liefde Uw' kragt
De Ipooren toe alleen:
Het tufte U dit gcflagt,
Gekeurd uit 't algemeen,
$ Als Yorft als Koning zelf
T e leiden en bewaren,
Hoewel Gy boven 't welf
Der fterren fchynt gevaren.
<. En immers zyt Gy nu
Nog myn en Ifr'els God!
Den zégen vloeid uit U,
En fpoeid op Uw' gebod.
Wel toon dan als voor-heen,
Ten blyk van U% _ liefde,.
Die hand 4 die vloeden, zeen»
Die harde rotlèn kliefde.
7. Zookrygend'äd'renbloed!
Dat ftéeve lyfcn lé'en!
Dathielpe ons welgemoed,
Den vyand tégen-tré'en!
Dat maakte ons, hem beftand
Met hoornen né'er te ftooten,
T e trappen in het zand,
Van ftaat en eer t' ontblooten.
8. Wantwy, wy ruften, t'hans
Op zwaard nog op gefchutt,.
Op pyl, nog böge, of lans,
Een alte kranke ftutt,
Neen Heer! Gyzyt die 't werk
Verftoord, van die ons haten:
En 't veld, en worftel-perk,
Met fchandehaar doet verlaten»
9- En dat verfchaft nuftofF',
Dat zal ons dag en nagtj
Doen léven inde lof

i?i

Van

i?i

D E K O N I K K L Y K I

Van Uw' gedugte magr.
JWaarlaas! onze hope ftreeld
En doet hier 't werk der oogen :
Agh Heer! hoe veel verfcheeld
Uw' doen , van Uw' vermogen!
10. Beklag'lyke ommekeer!
Wieftaat hier niet verfteld!
WantGy trekt, als wei-eer,
Niet meer met ons te veld'.
De vyand bied ons 't hooft,
Wy hem denrugge weder:
Hy moord, hyfehend, hy rooft,
Hy beuk 'et alles neder.
11. En niet alleenlyk dat,
(Agh! bléve het daar nog by)
Maar als verwoed, zoo vat,
Zoo koord' en vleugeld hy:
En wy dus paar aen paarj
Gaan ftemmeloos, en ever»
Als lammertjes voor haar,
Ter flagtbank heen gedreven.
12. Want Gy hebt ons verkogt
En laas! tot geenen prys,
Ellendig wegh gebrogt,
Ia fpottelyker wyz',
Gevoerd ten Jchouw-tooneel»
Mishandeld van die gene ,
Die dit ons waerelds deel
Bewonen, rondom hene.
I j . Myn fchaam-rood aangezigf»
Verbergt zigh op den toon
Van'tfnoö triomf-gedigt,
Doorfpektvan fchamp'renhoou
Der lasteraars, gereed
Om elk dus aan te randen,
Der knévelaars, die heet
Na bloed, in wrake branden.
14, En in dien di'uks orcaan
Gefold van boord tot boon',
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Bleef nog de lély fkan,
In't onverzetb're noord,
Geen maalflroom van de zee,
Wende immers onze ftévens
VanU, der zielen ree
En ruime baay des lévens.
15. Hoewel Gy onze lamp
Liet kwynen zonder vet,
En't óver-wigt van ramp
Onsnéderboog, t e m e t ,
Als of Gy ons ten grond
Der duiftre drake-kuilen,
't Paleis des doods, verzond,
Om daar te moeten fchuilen.
16. En hadden wy O God I
Ooit Uwen naam bevlekt,
Zoo blind geweeft en zot,

I^J

O n z e handen uitgeftrekt

Naarandre goden toe,
Dat ware ons, al voor dezen,
Door flrenge wrake-roê
In gramfchap aangewezen,
17. Maar 't is om Uwen dienft
Die hert beheerft en tong,
Dat me ons op 't onverzienft,
Zoo metgeweld berprong:
Dat me ons dus keeld en Aagt,
Laas! als onnooz'le fchapen:
O God! kom tog ter wagt!
Waar toe zoo lang gefläpen?
18. Waarom Uw' zoet gelaat,
Nog langer agter 't kleed
Van 't uitgezogte kwaad
Gebergt, en herten-leed ?
Want ziel en geeft, in 't ftof
Van droefheid né'ergebógen,
Zyn lufteloos en doff',
Zyn t' enden haar v eriaogen.
I J . Nu
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19. Na Heer! nadien U gans
Geen magt ontbreekt nog'kunft,
Daal eens in Oodhieds glans
Verzeld met d'oude gunft:
Daal eens, enfpoedigné'er,
Help ons om Uwen 't wille:
Op dat dit grouwel-wé'er
Van zware ellenden fiille.
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T O O N .

dghfchwnfle Nitftph \ aatitih een magügh 6f*.
luft myn tong van's Kóninks lof te zinHIkEthoor'
vaft in den geeft,
(gen:
Een bly gejuig by alle ftcrvelingen
Op 't naderen van zynfeeft.
'tVerftandkrygftoffe, die myn tonge weder
Uitbreid,«» 't voorfchrift van 't vemand,
En volgt een vluggefèhry vershand,
Met lugte veder.
1. Wel-édel vorfttot Majefteit gebooren >
Groot- magtig Kóninks kind!
Wie kwam tog ooit zoo fchoon eenfehoonte
Als zich in u bevind?
(vooren,
Wiens lieve lippen, rood-koralig bloeycn,
En milde van genade en trouw >
Van geeft en goddelyken douw
Beregend , vloejen.
3. Waaromii God met zynegunfte en zégen,
Blyft onophoud'lyk by:

(4<0
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Dies gy met regt den nooit : verwonnen degen >
Manhaftig gord op zy'
Ontzagbaar heere ! g y , wiens glory-ftralen
Den glans van all' 't aardfeh godendom,
Dat fcepter zwaaide of troon beklom,
Verre över-hälen.
4. Trek moedig h e e n : dat voorfpoed u geleiWe'ert'uwer zalen in.
(de
R y zégen-ryk, verzeldmet déze beide,
Die van uw hof-gezin,
U w ' lyf-trauwanter. zyn, getrouwe waarheid,
£ n zngt-gemoedelufttot regt,
Die aan de itrart me'edoogen h e g t ,
U w naam tot klaarheid.
y. Wanneer gy zult den vyand onder de oogen
T r é ' e n , met een helden-moed:
En dat uw' hand, verr' boven mans vermógen,
Ontzagbre dingen doet:
Zulx dat op 't vinnig treffen uwer fchigten,
All' 't woell, verbafterd heidendom,
In 't hert' geraakt, verbaaft en ftorn
Zal voor ufwigten,
6. Want uwen troon o g o d ! Zal eeuwig
Den ryk-ftafinsgelyks
(duuren.
Vol billikheid, weet alles juift te ftuuren
T e n meeften nut des ryks:
W y l ' gy regtvaardig, 't regt by alle wégen,
B e m i n d , en zoekt, en vooren ftaat,
Maar hem die flinkze gangen gaat,
Vervloekt daartegen.
7. En dat's de ré'en 6 god! dat u Dien GrooOnfter velyken G o d ,
(ten
Den fchédel heeft met vreugden-zalf begoten,
( O meer dan heerlyk lot!)
In top van eeren voerd om daar te ftellen
In ilaat daar geene u volgen zal,
Ja zelver ook wiet een, van all
U w ' met-gezellen.
6
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8. Dit zet den ftam waar uit gy zyt gebooren,
Een nieuwe luifter by.
Ditbaand het rykwaaringyzytgekooren,
Geveft in rykx-voogd y,
Dit baand de wégen, om'er zig te baden,
In eene vloed van vreugd en vrugt:
Gevoor-fpeld in de glans en lugt
Van uw' gewaden.
9. Uw lyf-gewaad door-geurig van de kruiden,
Van mirrhe en aloë,
Brengt ons ter neuze een lugt van 't heete zuiÜituw'paleizen mé'e :
(den
Die heerlyk pronken met albaftre muuren,
Met cederen hout, met elpen-been
Na konftdoor-wrogt, om d'eeuwighé'en
Zootevcrduuren.
10. Een fchoone reeks van edele flaat-jonkVerzellen uw' vriendinn',
(vrouwen,
Uw bruid, van u ten égemaal te trouwen,
En dus tot Koninginn',
Die aan Uw' zyde pronkt in dierbre fteenen:
Daar Ophirs edel geel metaal,
Schiet flikkeringen, ftraal op ftraal,
Van tuflehen hénen.
11. Nu gy ö maast! geforóten uit de goden,
GyKóninklyke Bruid!
Kom ! neig de ziel op uwes Bruigoms nooden
En geefhem 't hert ten buit:
Zweer uw' altaren, volk en vaders woning,
Zweer alles af, kleed zuivrelé'cn
En'tfchoon, metdeugd-luft, omtetré'en
Tot onzen Koning.
12. Tot onzen Prins, die 'thoogfte ziel-geSchept in een zoet gelaat,
(noegen
Li zedigheid (die maagden béter voegen.
Als dierbaar lyf-gewaad)
En in 't gewillig, opregt overgeven,
Zoo wel van hert als regterhand,
Den
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Den vallen grond van d'egten-band
En 't vredig léven.
I j . Buig voor hem né'er, hem, die uw vorfl
Die u ter eeren leid:
(en heer is,
Wyl 't maagdendom van Tyrus in de weer is
Metall' d'aanzienlykheid;
Die vaft al naderen, datze u mogten hulden
Tot land-vorftinne, en door gefchenk
Erkennen, aanuw'woorden wenk,
Zigteverfchulden.
14. HoefierthetgoudhaarKöninklykeléden!
Wat is't een pronk-juweel!
Hoe ftraald de deugd in klaarheid.uit de zeden
Van haar inwendig deel!
Wat é'el geileente zal hier tégen blinken!
En dus geleid ten hof waard in,
MoetKönings hert en ziel en zin,
In min verdrinken.
15. Met zulk een pronk, van buiten en van
Zoo heerlyk aangedaan;
(binnen,
Wordze ingeleid met hare gefpeellinnen,
In menigte agter-aan,
Met konlt van maren - fpel en blyde zangen,
In't Vorftelyk hof-paleis gebragt,
Alwaar dien (loet word opgewagt,
En wel ontfangen.
l(. Daar zal Omaagt! daar zaluw'ftamzyn
Uitfchieten, gull' en groen:
(looten
Daar zal uw' zaad zig, zoo by kleine als grooOntzagbaar wordendoen:
(ten,
Die doen ter aarden vallen voor haar voeten,
Doen willig komen aan de hand,
Haar ne'er gebogen in het zand,
Als vorllen groeten.
I 7' En u zal Ik O Koning! all' myn dagen
Gedenken, vroeg en laat:
En uwen naam, van lagt tot lugt doen dr;': jen ,
Zoo verr' de zonne gaat:
O
Dit
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Dat alle volken zig met u verblyden ,
U roemen zullen, alzoo lang
Den hemel met zyn ommegang,
.Meet onze tyden.

HET XLVI HARP-LIED.
T O O N .
Wat is de Meeßer vvjs en goed.

w

Ie vond in nood ooit vader wyk
Als God, Die als't Hem luü,
Derboozenmoedwill'toomt, en'tryk
Hcrbrcngt in d'oude ruit:
Als onzen God, Die dit zyn volk,
Zoo ménig-ménigwerf,
Uit ziel-benaauwtheids<liepen kolk
Gerukt heeft en 't verderf?
2. En daarom vreezen vvy nu niet,
Alfcheen den aarden-kloot
In zee te dry ven, dat hy ftiet
En barfte met de floot:
Al Horten alle bergen né'er,
En maakten zee tot duin:
Al (boeiden hare golven vvé'er:
De klippen op de kruin.
j . Al beukt den woeftcn Oceaan
Den oever dat hy kraakt,
En klipp' en rots, hde pal zy ftaan,
Van voeten wortel raakt:
Nog blyft Gods huis en heiligdom
Beveiligt voor gevaar:
Zyn gunft vloeid daar met ftroomen om,
Van zvn eevvyd altaar.
4.Hy
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4. Hy woonden wancleld inde ftad
Die zynen nime voerd.
Hy waakt en flryd voor haar, zoo dat
Geen vyand haar ontroerd.
Nooit fcheen, in'tryzen van den dag,
Nooit fcheen het morgen rood
Zoo lief, als'thcildatlfr'elzag,En van Gods hand genoot.
5. Of't heidendom dan woeden raaft,
Der voriten krygs-trompet
Met moord-geichrey al-wapen blaafl:,
Geen vrome {bat verzet.
Want als zyn heen'ch geluid maar flaat,
En dreigd het ganfeh heel-al,
Het fchudd' en kraakt, of't uit de naad
Or barft of fcheuren zal.
6. E n H y , op dat Hy Ifr'el ganfeh
Voor alle rampen dekk',
ïs ons een wal, een vafte icïkns,
Een veilig hoo^-vertrek.
Dog twyfelr gy V ey! let eens hoe
God alles wend en keert,
Hier Huurt Hy laml-verwoeflingtoe,
Daar heeft Hy ze afgeweerd.
7. 't Is God Die 't woedende oorlog:
Als \ maar zyn hooft op beurd,
(dier ,.
De lenden kneuft, de bloed-banier
Aan duizend flentren fcheurd.
't Is God die uit des vyands hand,
Rukt pyl en bóge en fpeer:
En {leekt zyn wägen-borg in brand,
En werpt zyn tenten né'er.
S. Waarom Hy zegt, zie toe! Ik ben
CDitwillkdat elk weet)
Een God, zulk als Ik geen erkenn',
Wet Majefteit bekleed:
Een God, daar 't onbe{nédendom>
Voor néderbuigen moet:
O 1
En
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En Jacobs zand op aarde all-om,
Gewillig hulde doet.
9. Dus brald die regt-gedugte ftem
Van God , heirfchären Heer,
Van onzen-God, en vreeftmen Hem,
Wat vreeftmen iemand meer ?
Hy is ons hoog-vertrek en flot,
Voor óver-val bevryd:
Dus lóve Hem elk, van nu en tot
In eeuwigheid, altyd.

HET

XLVII HARPLIED.
T O O N .

God^ljkjf>tz.*g dat deßonfue doet beven.
A Brahams zaad en uit Jacob gefpróten?
-£* Daarom van God met veel zégen begoten,
By 't mond-berigt van zyne Goda lykhcid :
Alle gy ook die door andere wégen,
Kennis hebt van eene Godheid gekregen!
Zi'mgttW ten lof van zyi'C

"Majeßeit.

2. Zing Hem ten lof, en laat handen mé'e
deden
In deze geneugte, om door klappen en (pelen,
Bewys te doen van een eerbiedig nert'.
Maar dat voor all' hier de tonge nietzwyge,
Voor't lof-gerugt eens ten hemel op ftyge,
En Hy alz°* van elkgcpre'zen "umrJ.

3. Datmen Hem pryze als denHoogften van
allen,
Groot van geweld, en niet tégen te vallen,
Die d'aarde ganfeh en met een wenk gebied,
Volken te fterk, en ons hatig en bitter,

Joeg
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Joegenverfloeg, en maakte Ifr'el bezitter
Van 't zalig land , foo v»l van beils seiltet.
4 . 't Zalige land, en zoo lange te vooren ,Ons tot een erve, i n d e Vaders verkooren,
Uit liefde die Hy dat geflagte draagt.
Eenegenä, die op lof-ryke pennen,
Eeuwig zyn name doet ryzen en rennen,
In zulk'» roem > daar'tganfche land oftoaaqt.
5. Daar'tall' metlult.hetzy hooge'tzy läge,
Nu de bazuine, en by helderen dage,
Ü m blaazt, en ons dus ook ten rey aanvoerd,
W e k t , om de luite ook en cither te fharen,
Harpe en viool met de ftemmen te paren,
Een toon tejlaan, die bert e en z'cle roerd,
6. Wyl dan den tyd ons en Horte nu dringen,
Ilr'el! Om G o d e m e t fpélen^zingen,A #**•
Dien lof te geven, die Hem toebehoord,
Lullig, ey zing H e m , d'Almagtige Koning,
Koning, Die nog van zyn Hémelfche woning,
t-/f'/' -wat Hyfchiep, troirx koejhrt voort en voort.
7. Kom dan en zing H e m , wiens lieflyken.
zégen ,..
Kan het gem oed van de vorften bewegen ,
O m onverdeeld, met ons tot Hem te gaan,
Scepter en kroon voor zyn voeten te legden,
Willig, opregt en ootmoedig te zeggen ,
iA'-lt onze map moet IJ ten dienfieftaan 1
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HET XLVIII H A R P - L I E D .
T O O N .
Schoon Vlaanderland flcttrder Contreycn]

G

Root is de Heer met regt geprezen,
Die met zyn tegenwoordigheid,
"Wil in zyn ftad en tempel wezen,
Die valt in hare muuren Leid,
O p S i o n , daar zyn Heiligheid,
Een woonpaleis heeft laten bouwen :
Van waar H y wil zyn Majefteit,
Door zïgtbairhe'cn elk doen aanfeheuwen.
2, Wat is die Konins-ftad gelegen
In fchoonder ftreeïc en vetter o o r d !
E e n paradys van aardfehen zégen,
DaarSionzig verheft i n ' t noord :
En onzen God wil, na zyn woord»
Altyd in haar paleis verkeeren,
O m all'wat rulleen vrede ftoord.
Van wal en poort ganfeh af te weeren.
3, H y waakt op haar verheven muuren
Voor zynen ftoel, zoo dat, of fc hoon
De vorften, hhre nagebuuren,
All' t'zämen Haken na de kroon:
O m daar te veilen haren troon ,
T o t roem van haar verdigte Goden,
Soo zynze tog, met fchande en hoon,
Van zelfs verbun.{l,aü' wegh gevloden.
4, Slegts op een los en vals gerügte,
T r o f haar een angft die'therte floot,
Ganfeh onverwagt, als een bevrugte,
Hoog-zwangre vrouw den baren; nood
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Plag t'óvervallen, alzoo fchoot
Een koude fèhrik door bloed en äd'ren:
Zulx dat elk liep, als van de dood
Fel nagejaagt, op 't Godd'lyknad'ren.
5. Zoo zagmen ook een magt van fèhépen,
Voor Tharfis leggende op de ree,
Van d'oofle wind in 't want gegrepen,
Van anker afgefpoclt in zee, '
Ja malt en kiel gebeukt aar. twee!
Den vloteling ten grond gezonken.
\V aar af'r gerügt, van agh en wee ,
T e r flad alhier is door geklonken:
6. In onze Rad, die God Almagtig
In eeuwigheid, voor ongeval
Be" aren v.'il , zy elk gedagtig,
Zyn groote daden , veel in tal:
En in zyn tempel, moetenze all'
Die tot zyn dienfl aldaar vergä'ren,
Den roem zyns naams door't aard (che dal,
Doen met gezang ter ziele in varen.
7. Want Heere! Uw hand was opgeheven»
Met een geflrcnge wróke-roê;
DogSionfchiep wé'er moed en léven.
De (leden Juda zagen toe:
1B diepe vreugd verwonderd, h o e
Dat G y zoo goedig haar vyanden
Verduurt hebt, tot ze maten moe,
Gevloden zyn met fchade en fchanden.
t • Ga nu rondom gy uit verkoornen!
Schouw Sions ryke bouwfèlsaanj
Teil eens haar hémel-hooge toornen,
* Dje d'hoorens trotzen van de maan,
• V Vie'r fpitzen in de wolken liaan,
Ziet hare poorten, wallen, gragten I
En doe Gods lof-gerugte gaan,
Van flam tot flam ten nageflagten.
9. W a n t Hy Die zuike wonder-daden
Hécft uitgeregt, is Onzen God j
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Die ons nog zal door zyii genade ,
Verftrekken een onwinbaar flot,
Waar op de dood haar fchigten knot:
Wel wie zou %igh niet aan Hem houwen ?
En fIbyt verwoedheid , fmaad en /por)
Daar, wankeloos vaft op vertrouwen.

XLIX H A R P - L I E D.
T O O N .

O Parisivrcedl
T J Oor altem 3 il „ gy volken dezer aarde!
•*- -*•
Hoor all', zoo arm als rvk !
Nä mynetaal,, want, zoo men die bewaarde,
Het waar niet rnogelyk,
Aan 't aardfche flyk
Metherte en ziel te kleven ,
En zoo tot gewin „ zyn zin
Te können overgeven.
2. Myn mond ontfluir,, en voeld zigh ópenDoor een verborgen kragt:
(breken,
En'k zal daar uit,, vanhooge dingen Ipréken,
Te vooren wel bedagt.
Myn oore wagt
Op iets (nog t' openbaren)
Dat Ik ook elkeen „ gemeen
Zal maken met myn fnaren.
3. Wel waarom zou „ Ik ooit voor onheil vreeZelf in dien bangen tyd,
(zen?
Alsmyd'ontrouw',, zookortfchyntby tewéDarze in myn hielen byt:
(zen,
En haat en nyd,
Met opge/palkte kaken,.

T-,e
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Toe-zien hoedatzy,, beft my
Ten ondergang doen raken.
4. Wat haar aangaat „ die op haar goed verOm dan, wanneer der nood (trouwen,
In 't land ontftaat,, haar wel mc'e t'onderAl zyn ze ryk en groot,
(houwen,
Nooit zal de dood
Haar meer als my veffchoonen s
Want geen menfche fluit „ die uit,
Wat huis hy mag bewonen.
5. Wel verr' van daan,, dat hy dan zyncn broeZou redden van dat kwaad;
(der
En voor hem ftaan,, die nooit zyns zelfs beKan zyn, in zulk een ftaat: ( hoeder
Ja te enden raad
Zal ftaan, als hy by vlagen,
Word een koortfie maar,, gewaar
Uit zyn ilag-ader-jagen.
<. Want M d PC" gO^d f y geweld nog eer nqg
Komt in de dood te
tta:
~ (ftatcn,
Wat moet dat moet,, de dood wil haar nooit
Bewegen tot genä:
(laten
Ofvroegoffpa'e,
Als 't uurtje was verftréken,
Heeft nooit menfeh de l'né'e,, waar mé'e
Zy 't alles veld ontweken.
7. Of wyz', ofzot,, of flegte, ofryke op aarde,
't Bukt all' voor dat geweld.
En 't ó verfchot,, waarom den gier vergaarde ,
En véle heeft afgekneld,
Dat lieve G E L D !
Moet hy met hert-zeer miffèn,
Daar hy anders niet,, voor ziet,
Alsnaare duifterniflen,
(mende oogen
*. Wyl hem't gemoed,, vaft met vuur- vlamVerwyt, hoe ménigwerf,
Hy 's naaften bloed „ met lift heeft uitgezogen,
Enwathytotbederf
(Verr'
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(Verr''böven kerf)
Van 't algemeen bedagte,
Op dat hy flegts tas,, en kas
Vol geld vergaarde en bragte.
9. Is waarhet hert,, kan by gezondheid ruften
In diepe fluimer-vlaag :
Zoo dat het werd,, by 't vol genot van luflcn,
In flaap gewiegt by daag:
En zig %eftä'ig
Te dwnazlyk op laat houwen,
Door den fchoonen fchyn,, van zyrt
Vermaarde pronk -gebouwen.
10. Zoo verr' dat hy „ met zynen naam te
In't voorhooft van 't gebouw', ;fchry ver,
Meend eeuwig vry „ van ondergang te bly ven,
Wanneer men die bclchouw':
En Man en Vrouw
Uit dit zyn Babel lézen,
Zyn verwaande daad,, en ftaat
Van zyn vourgaafiuê Wezen.
11. Maar laas!'die man,, 't zy wat hy ooit
't Zy hoe zyn qlory blonk,
(verrigte,
Hy moet er van „ en zinken uit 't gezigte,
Daar't alles héne zonk :
Zoo tak, zoo tronk,
't Word all' ter né'er gefméren ,
Enhy met dien val „ in'talVergétende vergeten.
Ii. Want, zoo als't vee,, vergaat, zoomoet
Al-éven-eenshierof:
(hyméde
En van die twee, , maakt enkelyk de reden
'tVerfchil, ennietdeftoff'.
Die dan zoo (lof
En onopmerklyk léven,
Gaan als beeften uit,, ten buit
Aan helle en grafgegeven.
13. Hoe dwaas nogtans,, de vaders haar
Wat dolheid haar bezat,
vergaten,
Dien

(49) H A R . P - L I E D E R E N.
UJ
Dien zotten dans „ word nog van haar na-zatcn,
In 't zelve duillre pad j
(Hoe glibber-glad j
Zoo ruilig na getreden,
Dat menze all' haar tyd „ crfvlyt,
In 't aardolie ziet beiteden.
14. Daarommedan,, terwyle d'oude zotten,
Jn 't eeuwig hellen-ryk,
Daar niemand kan,. uit beeren, moeten rotten,
Zoo varenze all' gelyk,
( Daar's geen uit-wyk >
Zoo zalnie haar dwaze looten,
Ook terzelver itraff',, in 't graf,
Voor eeuwig neder flootcn.
15. Ja men zal haar „ als krengen« ftinkende
De wormen werpen voor,
(azen,
Op dat die daar,, ter weide gaan en grazen ,
Haar knagen door en door :
Waar uit geen fpoor
T o t redding is te hopen :
Maar voor 't vroom gemoed „ daar doet
God ruime zalen ópen.
16. Wanneer dienüond,, en lellen licve-morEens in hetooitc opgaat:
' gen,
En't ganfcherond,, der aarden all't verborgen
Tc voorfchyn kómen laat;
Dan zal haar kwaad
Syn ftraffe moeten dragen,
Daar Godslief-getal,, opzal
Het eeuwig ligt zien dagen.
17. Waar doormyn ziel, dei doods onbreekSalfcheurenmet geweld,
< bre banden
En die haar hiel „ geklemd in ftale tanden,
Word plotf'lyk nc'ergeveld.
Ik dan gefield
In ftaat van alle vromen,
Worde (O hcerlyk lot! ) van God

Genadig opgenomen.
rfa
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IS. Dus of het kwam,, te beuren ojider menf Dat me egter zelden ziet)
riehen,
Dat iemand klam, zoo hoog als hy kon wenIn aanzien en gebied,
(fchen »
Dat moet u niet
Het alderminfte kwellen.
Of Gy hem in ruft,, en luft,
Al ziet veel jaren tellen,
ip. Ofzynefhm,,gelyk een pallem groende,
En dus in kragt en tal
Wies en toe-nam,, van eer tot eer-trap rpoên't Geweld kreeg overall':
ule,
Dat egter, zal
Hem tog niet mógen bäten,
Als de dood hem rooft,, en dooft
Zyn (chatten , eereen itäten.
20, Zoo datze hem niet,, laat houden van dien
Maar all'verkeerd in vuil:
(luiller,
En hy dan ziet,, het akelyke duifter
Voor hem bereyd ter ichuil,
Een grouwel-kuil,
Niet naar genoeg te malen!
Daar zyn glans en hy , , daar by
Voor eeuwig in zal dalen.
21.O droeven {tand!„ennogtanskan't genieten
Van 't korte vleelch-vermaak,
Sta'ig by der hand„zoo diepe wort'len fchietcn,
"t Hert rooven kragt en fpraak:
Zoo dat die zaak,
Daar teftens word vergeten,
Dat %,'er nimmermeer, eens wé'er
Om denken nog of wéten.
22, Laas! of men ichoon„hier zwomme in alle
Verheven van elk een
(weelden!
Als op den troon „ wat is 't tog! all' die beelden
Vergaan in't ydelheen:
Of iemand kheen
Nu hemelhoog gerezen.
En
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En van alles heer,, jameer
Dan ftervelyk te wezen.
23. \V at is't ? wat baat „ hem dat, als hy voeld
Dien lang-gevreefden flag ?
(hadrea
'tNoodzakelyk kwaad,, en'tvoed-pad zyner
Moet gaan, aymy! agh! agh! (vadrea
Wat droever dag!
Wat dikker duifierniflen!
Eeuwig, 'tliefgezigt,, en't ligt
Van 't aanfehvn Gods te miflen.
24. Die menfeh hoe groot., in aanzien hier
Die God nog't oordeel vreeft (beneden
Is waarlykbloot,, vanwyzheid en van reden,
En leeft gelyk een beeft:
Wat hy van geeft
En wetenschap mag roemen,
Die de wäre tugt „ ontvlugt,
Bejaagt zyn zelfs verdoemen.

HET L H A R P-L I E D.
T O O N .

Wanneer dengrooten dag die eens moet zyn'.
f~^ Od, Die een Heer en God is aller goón,
^ * Zal eens regte vierfchaar/pannen,
En dagen daar voor zynen hoogei. troon,
Kleine, groote, ontzagbre mannen;
Van daar de zonn' haar fträlen
Schiet, vroeg in den dageraad >
Tot ze moet in't water dalen ,
Des avonds laat.
Hy zal uit Sions zalen
Kómen, met een fleep van flaat,

r
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DiemetGodd'lykheid zal pralen,
En vol fieraad,
Pragtig, magtig, vol van wonder,
In verfchrikk'lyk vuur en d nder,
Voor het aanfcnyn (in 't by zonder)
Van zyn Majefteit:
Digt omringt aan alle kanten ,
Met'tgewolk, zyn lyf-rrauwanten,
Stormen, winden, als gezanten,
Tot zyn dienft bereid.
1. Hy zal meteen zeer-hoog ontzagbre ftem,
Hemel, aarde, lugt en wölken,
Als tuigen voort doen komen, op datz' Hem
Dienen in 't gerigt der volken.
Verzaam (roept Hy) die fcharen,
Yveraars in myn verbond,
Opgeregt voor véle jaren,
Die met de mond
Stä'ig roemen, of ze wären
RegtGodsdienftig in den grond:
Die nog vuur nog offer fparen,
Intydenftond.
't Blaauwe dak met all' zyn ligten,
Zal Ik tot myn dienft verpligten,
Om ditmagtig volk te rigten,
Na myn raadsbesluit.
Dus myn volk! kom treed her vooren!
Ik zal /preken, gy zult hooren:
N o g , ontlluit dan hert' en ooren
Voor Myn heerlch geluid.
3. Ik, Ik beruige aan yder, verre en naar,
Ik, Uw' God en Opper-Heere!
Dat Ik uw' offer-werk, nog kerk-gebaaf >
Niet als noodig werk begeere.
Des hebbe Ik niet te klagen,
Even of gy My vergat:
Neen, want gy zyt heele dagen >
Sta'igopdenpad:
,
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Uw' loopen, rennen, jagen,
Regt niet anders uit als dat.
'k Hoefde 't u ook niette vragen
Zoo 'k 't noodig hadd':
'k Eifch van u geen bokken, ftieren ,
Koe nog kalf, nog andere dieren ,
Wierook-brand, nog offer-vieren,
O! zeer verr'van daan,
Dat Ik zulx van u zou vergen:
Want 't is My ne all' wat'er ergen,
In de lugt of op de bergen,
Mag ter weide gaan.
4. En, ofïk honger kreeg, zoude Ik daarom
My naar uwe Aallen geven ?
Ik! die de waereld hebbe in eigendom >
En van wien het all' moet léven:
Zoude Ik My moeten voeden ,
Juift met ftiere-of bokken bloed?
Verr' daar of! maak uw' gemoeden
Dit eenmaal vroed:
Ik vinde in zulke goeden
Niets, dat my ganfch-uitvoldoet:
Maar wild gy te My-waard fpoeden,
Houd déze voet,
Kwyt u volgens uw' eewiflên»
Regt in uw' beloffeniflen,
't Heil-pad legt (om niet te miflên-)
Voor u ruim en klaar:
Zoo dat, alsgy maar zultzugtcn,
En in nooden tot My vlugten,
Gy terfiond, Myn gunfte-vrugten
Ryk'lyk word gewaar.
5. Nadien My n ziel tog geen vermaken heeft ,
Als om in een hert te ruften,
Dat zig aan My vol-willig overgeeft,
Zig in My dus wil verluften:
Een hert', dat allerwegen
Blykentoond van dankbaarheid,
., ,
E 2,
Moed
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Moed in tégen, milde in zégen,
Altyd bereid
Tot zuivre Godsdienft plegen t
Vlyt, in pligt hem opgeleid ,
Als'er wee'uw' of weez' verlegen
Om hulpefchreid,
Dan haarnooden en gebreken
Te vervullen als ze (preken,
Dar's een klaar en blykbaar teeken
Van een trouw gemoed :
Dat begeere Ik, en verlang maar
Naar een ziel, zoo rein zoo dankbaar,
Want die is eerft regt ontfangbaar,
Voor myn ließe-vloed.
(koomt,
6. En dan, Myn volk, zegt H y , alsgyzoo
Dan zal Ik uw' rampen weeren!
En gy zult My om t goede u toegeftroomt,
V é'er met lofgezangen eeren.
Maar tot die booz-vermaarde
Klinkt een ftem die droever flaar-3
Eene ftem daar lugt en aarde
Verzervoorïkat:
Die 't ganfeh heel-al vervaarde,
Hoe! (zegtlly) fteld gy 't gelaat,
Als die Myne wet na waarde
Ter herten gaat ?
Ganfeh in allen fchyn en even ,
Als of gy nu koers van léven
Hield, nat Woord u voorgefchréven».
Zoo en als men moet ?
•Daar gy Myne leering moede,
Vlied de tugting van myn roede,
$ n af keerig zyt van't goede,
Waar of watgy doet.
7. Jazoo verr' gaatgy!datg'u niet ontziet
Diefftal, roovery te heelen.
Wyl d?.t gy zulke hulpe en handen bied,
Die d'onnoozele 't hare ontftélen:
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En zelfs die d'egt verbreken,
Kieftgy u tot mede-maats.
Uwe tong leend gy tot fprcken
Van alles kwaads:
Tot dubbel-valfche treken
Is verRand en hooft vol raads:
Enteruit-voer', na 't beftéken,
Ruim tyd en plaats:
Ja, gy (paard uw' eigen broed&r
(Mede een kind van uwe moeder,
Daar gy hem moeit zyn ten hoeder)
Niet, in wat geval.
Want het fchcer-mes uwertonge,
Vreeft geen oude, zwigt geen jonge*
Puf! wie dat u tégen fpronge,
Gy trotterd haar all'.
8, En om dat Ik nu zwy ge, meend gy dwaas!Dat Ik ben als gy, in dezen1,
En all' uw' boosheid pryze: maar helaas L •
't Zal eer lang war anders wezen.
Schoon of Ik wat vertrage,
'k Zal eer 't end van uwen dag
Komen met te zwaarder plage,~
Ja met een (lag
Die niet zal zyn te dragen:
'k Zal gelyklk mecr-maals plag)
Dan uw' eigen herte vragen
O f t zoo gaan mag?
i
Daarom nu gy God-vergéten!
Vreeft gy van te zyn verbeten *Zoo ftaat u voor al te weten ».
Datgy tydigkeerd:
Ees Ik u dry ve uit den lande,
Wegh van voor Myn aanfehyn bande/
Alsmyn toorens vuur ontbrande,
Tot gy werd verteerd.
9. Maar trouw e zielen, yvrige offeraars!
Wildigy Myn altaar doen bläken ?
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Slagt met cenbok, een ftier, een koe, een vaars'
't Vee die 't herte onheilig maken.
Slagt uwe dertle lüften,
Togt na zondig vlees-vermaak:
*Slagtze, die't gemoed ontruften,
Den toorn en wraak:
Slagt die deugd-y ver bluften,
Laffe en ydelezamenfpraak.
O ! dieik'igopallekuften,
Zeildna die baak,
My opofterd all' zyn fragten,
Lichaam-ziele-en zinne-kragten,.
Lult, begeerten engedagten,
Dat 's een hert, waar in
Dat Ik metmyn geeft wil wonen!
My een Vader ff. wil betoonen,
Met de lauren zal bekroonen
VanMya wéder-minn'.
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Cj leeuwen Jonden teere.
"C En die, zijns pligts vergaten,
-*-1 Van mis-flag aangebroken word,
Ishy nog van een teer geweten,
Schiet ligtlyk in zyne verfchooning te kort ï
Zoo dat hy getroffen, ter nédergeftort, .
(Al is hy op den troon gezeten)
Word kragtig in 't herte ter boete gepord.
2. Dit bleek in Jeffeszönej

(%l)
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Die overwonnen in 't geweer,
Van zonden, hem gefteld ten toone
Bedektlyk, by monde van Godes propheet
Waar tégen ny 't minfte niet ftribbelde of
(Te moedig op zyn Kónings kroone) (Arced,
Maar brak uit in klagte en met zielroerig leed.
3. Agh Heer! agh fla eens d'oogen.'
Ag! zie (naar Uwen goeden aard)
VolVader-zugtenméde-doogen,
Ten hemel af op ray, en dat mctter vaard :
Verdelg all' myn zonden, op dat Gy my klaarJ
En reinigt, naar uw' groot vermógen,
Van alles wat my nu nog't herte bezwaard.
4. Want waar zal Ik my wenden ?
Wie is'er die my (nu ofdan)
Van fchuldenftrarF' van'tvrouwe-fchenden,
En 't liltig vermoorden nog van haren man,
Zal zui vren? or meen Ik, myn agtbaarheid kan?
Agh neen! geen dappre léger-benden,
Hoe tal-ryk ook, helpen my immer daar van.
<>. Gy dan, wafchmeinde ftroomen
VanUwgena, dienimmerflaan!
Geen zonde worde'er uitgenomen,
(daan,
Van alle, en hoe groot ook, die Ik hebb' geWant Heer ! Ik Dekenn'ze, én hoe verre zy
gaan,
Des fchame Ik m y , enziemetfehroomen ,
Als bergen in grootheid myn gruwelen aan.
6. Ik hebbe (en ben verlegen)
Ik hebb' gezondigt tégensU !
Myn Heer myn God! en myne wégen
Beichouwt Gy en houd Gy voor véle te ruw':
Weshalven Ik (voor Uw gezigte zeer fchuwj
Bely, dat Gy na 't vonnis plegen,
Regtvaardig zult blyven al ftraft Gy my nu.
7. Al ben Ik van 't geflagte
Der Menfchen, die zeer buiglvkzyn:
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Die ligt en veel haar in gedagten
En woorden vergrypen, en tré'en uit de lyn:
De fchuld van myn zonden blyft evenwel
myn:
En zake daarom nimmer fragten
Te dékken.ookzelfs niet met eenigen fchyn.
8. Wintlkmoetrondbelyden,
Gy zoekt O God 1 ons heiL veel meer
Alsvvy, in onzes lévens tyden,
Des tragt Gy, en wild G y , door heilige leer,
Een yder aanwyzen hoena enhoe veer,
Wat hemte keuren flaat of myden,
Op dat hy tog immer het léven begeer.
9. Gy laat elk deugd-gezinden,
Ook inden grond van zyn gemoed,
De kragt van Uw' genade ervinden,
Op dat zig een yder voor zondigen hoed'.
Wel doop dan den ceder en yzop in 't bloed ,
In duiven bloed, ag! myn Beminden,
En reinig myn herte, myn hand en myn voet.
io. Maak my dus rein, en even
Als nieuw-gevallen fneeuw, in wit
Zoo zal Jk Heer! my overgeven
In Uwen dienft en ten eigen bezit:
A ^-**>
En dat is't waarornlk zoo vieriglyk bidd'!
Wel, doe my dan, met vreugd herléven,
My, die nu verplettert van lit ben tot lit.
11. Wend d'oogen tog ter zyden,
En zie ganfeh van myn zonden af;
Werp eenmaal, en voor alle tyden,
'tGeneugen van alle myn gruwelen in't graf:
Herichepp' eens myn herte , vergun en ver»
ichaff'
My nieuwe kragten, op myn lyden,
Geleden tot myne regtveerdige ftrafF'»
12. Uw'vriend'lyk aangezigte
Zy nu myn troolt en toeverlaat..
Zend Uwen geeft die my verligte T
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My leide, my helpe met raad en met daad,
Herftel my wé'erom en in een wenflykenftaat,
Dat my'tgedenk aan Uw gerigte,
Als eertyds.niet meer met ver/chrikkinge flaat.
ig. En dan zal Ik vry moedig,
Voor de overtreders Uwer wet
Betuigen, Heere! hoe övergo edig,
Genadig en trouw'lyk, Gy my hebt gered.
Ik zal ze op Uw' paden met ttevigentred,
Zoo vooren gaan, dat zy haar fpoedig,
Van 't kwaad zullen wenden, en volgen, te met.
14. Gntheff' my flees van zonde,
En doe myn bloed-fchuld uitte weeg!
Ik zal O God! uytzuivren gronde»
En met Ik my voele van kommernis leeg,
Uw' loff'lyken name, die 't al överftèeg,
Voor Ifraèl, met vollen monde,
Uitbrommen,om 't goede dat Ik van U kreeg
15. Lofl"' maar my n tong van banden !
En laat myn lippen ópen flaan!
Dan zal Ik flux door alle Landen,
De galmen van myne lofzangen doen gaan.
Want Heere! daar hebt Gy meer hertenluft aan,
Als in de lugt van wierook-branden,
Waar 't anders Ik hadde U dat lang al gedaan.
ït. Maar neen: zoo flegte dingen,
Vol-dé'en nooit U zoo Hoog een Geeft !
Maar 't hert, dat vol bekommeringen,
Verflagen, gebrokenUzuiverlyk vreeft:
Een ftiile, deemoedige ziele, aldermeeft
Begaan, om in Uw' gunft te dringen,
Waardeerd Gy verr' boven het bloed van een.
17. Tog, fchoon die plegtighéden
(beeft.
Niets hebben Heer! met Ü gemeen,
En 't keur-befluitUws wils de reden
Maar is, van haar wezen, nog wil Ik'er #een
Van allen, klein-agten, het zy ook her kleen.
Maar
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Maar ben met herte en ziele en leden,
Gezind die te houden van eene tot een.
18. Wel: doe dan gunfte-ftralen
Afglinftren van den némel né'er,
Op Sions burg en hooge zalen:
En bouw zoo de poorten en muuren eens wé'er,
Van 't edele Salem, Uw kroon en Uw eer >
Dat Ifraël uit alle palen,
Daar zoekende, U vinde en met zegening keer'.
19. Dan zult G y , Geeft der geeften!
Met luft,een talle-looze lchaar
Uit Jacobs huis, van minft ten meeften ,
God-lievig, uitwillig, ten tyde van 't jaar,
Zien kómen, om herten en zielen aldaar»
Beneffens haar üagt-offer-beciten,
Te dragen tot Uwengewyden altaar.

HET

LH HARPLIED.
T O O N .

Egiften-land „ votfchooHJemHattt!
Oen Jefles zoon „ hoorde uit zyn boon,
T
Hoc dat den Edomy t zyn degen,
Dol en verwoed „ in priefter-bloed
Geverruwt hadde, fprak hy tégen
Dit gruwel-plégen,
Aldus den dwingland aan v
Wel gy tyran! welgy tyran! wel gy tyran!
Hoe zulk een ftout beftaan?
a. Wel denkt gy niet,, dat God u ziet?
Wiens wyzheid, magt en groote goedheid,
Nooit uitgeput „ den vromen ftutt',
En ('t zy wie hier door uw' verwoedheid,
Ver-

(fi)
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Verlmoord in 't bloed leid;
D a t H y u , nu of dan,
En als Hy wil, en als hy wil &c
Uit kwaad vergelden kan.
%. Uw'tengeby;,, ia fteektenfhyd,
Gelykeen fcheer-mes fcherp van fnéde.
Van ouds vol litt „ en fchoon vernifl,
Zaaid gy vaft, onder fchyn van vrede,
Vanfté'etotftéde,
Uw vrugtbaar twiftig zaad.
Gy vlied de deugd gy vlied de deugd &c
En gierd na alle kwaad.
4. De leugen taal„ doet opuwfchaal,
Veel meer dan waarheid, in gewiste:
Kragt en geweld „ en onregt, geld
Meer dan 't een-zydeloos gerigte:
Uw' hertedigte,
Uw kélebragt nooit voort,
Als vuur en vlam, als vuur en vlam 8cc
Bedrog en wraak en moord.
%. Dus zal u God,, renelktenfpot)
Tén gronde toe, met flamme en takken,
Eer gy 't vermoed „ en ligt met fpoed,
Uitroeyen en ter neder hakken:
Ja: laten zakken
In 't eindeloos vergeet,
Zoo verre dat, zoo verre dat &c
Men van u niet meer weet.
6. Maar 't vroom getal (trots ongeval)
Zal vol ontzag eerbiedig zingen,
Metlofgeluid,, Ja lagchen uit,
U , die 't all meend te zullen dwingen«
En onderlingen
Uit galmen, dat 's die geen',
Ja dat is hy! Ja dat is hy! &c
Daar wy zoo veel van lé'en.
7. Zie! dat's de Man,, dat'sdientyran!
Die niet op God, maar eigen-kragten,
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Op geld en goed „ opitaatenftoet,
Zoo groots en trots was van gedagten,
ja dorft veragten
All wat hier, klein van Raat,
En ongezien, en ongezien &c
God koos ten toeverlaat
8. Maar n u ; Ik wil,, geruft en Ail,
In 't heilig huis Myns Heeren bly ven,
Als een pylaar „ en groenen daar
Gelyk een boom van vette olyven,
Dat my zalftyven
In hope, dielkfchepp'
Uit zyn beloft,, uit zyn beloft' &c
Die 'k van zyn lippen hebb'.
9. WatvloênvanftofF',, totGodeslof,
Zyn my van boven toegevlöten!
In all'het goed,, datHymy doet,
En déde aan all' zyn guntt-genooten.
Wie kend Dien Urooten,
W i e houd Dien Koning niet
Voor eenen heer, voor eenen heer &c
Die nooit zyn volk verliet ?

HET

LUI

HARP-LIED.

T O O N .

Hoor na my en mcrk^gj voiktti.
'tT Del herte bdVnde in weelde,
-*• Oi in armoe diei> gedompeld,
Fog; en ftolt of mord en mompeld j
Zoud'er, zoo Ik my verbeelde,
ZoudVr v. i-l, en beefr'ct (chyn,
Eemg opperheerlcherzyn?
jt.I«'«
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2. ls'er fchepper, is'cr maker,
Zoo van hemel als van aarde,
En die 't alles teelde en baarde?
Is'cr een verftandig waker,
Die t aan goedheid Icheeld nogmagr,
Over 't mcnfchelyk gellagt?
3. MaaJcrHy keur in menfchcn daden?
Geeft, en bind Hy haar aan wetten?
Plagt Hy daar ooit op te letten?
Hoc mag 't zyn dat Hy den kwaden
Hier zoo wel doet als den goèn?
Ia te-met zal béter doen.
4. Brave vorften maken keuren,
Doen ze wel, die daar opagten,
Straften, die ze niet betragten :
Daar men 't anders ziet gebeuren
Daar heeft (zoo maakt elk befluit)
Wyzheid, magt, of goedheid uit.
f. Nu, terwylze in volheid zwemmen,
Zulke, die de deugden haten:
Nu ze zitten als verlaten,
Zulke, die haar togten temmen :
Zeg my tog, waar is een God,
Buiten 't wiflelvallig lot?
6. Dat 's de talc- van die gene
(Diep in 't herte en wel by" monde)
Die van dwaaze onzuivren gronde,
Loff'lyk óver alles hene
Loop-n, zonder goed gemerk,
Op Gods wyz-al-wonder werk.
7. En in domme zorgeloosheid
Van de regte ftreek gedreven.
Tot een ongebonden léven,
Komt een opgezette boosheid ,
Schopt de Godheid van 't altaar,
En plant haren zetel daar.
?. Wie zal nu niet zonder fchrómen
(Kan het maar verborgen blyven)

Q_
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Alle grouwelykhê'enbedryven?
Deugd en ernft is afgenomen,
Dertele boertery wind veld,
Die 't vaft all' op fthroeven field.
9. G o d , van boven uit de wolken,
Zag op Adams na-geflagten,
E n door-oogde haar hert-gedagten :
O f in zulk een magt van volken,
E enig menfche wezen mögt,
Die naar Hem van herten zogt.
10. Maar helaas! 't was zoo vervallen.
Z o o bedorven, dat een y d e r ,
Dag by dag en langs hoe w y d e r ,
Van Hem week, zoo dat van allen,
Niet een enkel óver bleef,
Die nog eenio goed bedreef.
11. Dies H y met ontftéken tooren
Roept en vraagt als die verwonderd
Met een heerfche ftemme donderd,
U i t zyn ontoegangbre C h o o r e n ,
Van zyn troon en op haar af,
T o t een voor-boó van de ftraff'.
i i . Ben Ik dan ganfeh uitter herten
By die booze, als uit hare oogen?
Datze zoo vermetel poogen,
O m myn volk, door laft en fmerten,
T e doen kwynen en vergaan,
J a , als brood in 't lyf te fkan?
1%. Geen van haar wil My erkennen
N o g in danken, nog gebeden,
N o g in offer-plegtighcden:
Maar Ik zal 't haar wel ontwennen:
'k Zalze in eenen oogenblik,
Treffen met een doodfen khrik.
14. 'k Zal die onverfaagde reuzen
(Ruft Myn volk! flegts bïnnewallen)
In kaar tenten overvallen,
S h i n , vertré'en, de beenen kneuzen»

Dry-
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Dryvenze all met fchanclc weg,
Redden u zoo van 't belcgg.
15. Dus de Heer, van dat verdwaalde
Gruw'lyk volk (al-lang verwezen)
Maar : ware eens die zonn' gerezen!
Dat zyn gunfte uit Sion ftraalde,
Ginder heen daar Jacob zugt,
Verr' van huis in vreemde lugt.
16. Kondenze uit die boeye eens wringen,
Die haar nu nog houd gevangen,
Agh! met wat gezwinde gangen,
Zoudenze (onder (pel en zingen)
Wederkeeren, bly van geeft,"
Salem in, en houden feeft.

HET LIV HARFLIED.
T O O N .
Mft) Bruidegom 9 myn vorß, mjn Capittin*
\jn~ Aar vond ooit vrome als hy voor leed bc*
„dugt,
In onwé'ers buy van kryg-en moord-gerugt,
Waar vond hy fchuil-plaats , daar hy veilig
Dan by den Heere, die als uit de lugt, (vlugt?
t Gerügt,, en flem,, van hem
Dielyd , i n t y d , , van kamp,
Verhoord en keerdderamp.
a.Dus David van de borg'ren Siphs verra'en,
Van bauel op zyn léven nagegaan ,
£>g ziende in nood, riep God zyn Heiland aan,.
Up dat die hem in lyden by zouftaan5
Voortaan zie'k nu „ o p Ü ,
Agh Heer!,, ey! keer,, vaiimy.
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Den haat nan myn party.
3. Dat eens den klank van Uwe name", ga
Tot 's waerelds einden, Heer myn Koning! fta,
Sta my op zyde! zie myn zaken na,
Weeg myne daden! fchaffregt, enontflä
My drä,, O G o d ! , , myn lot;
Neig't oor,, en hoor,, "'t gebed,
Van my, uw knegt en redd.
4. De wreedheid heeft my nu aan elke ,kant
Bezet, beflóteninhaar moordfehentant.
E l k , heet op fcheuren, dreigt my 't einde,
want
Ik zie daar is geen vreeze Gods in 't land:
'tVerftand,, verkeerd,, begeerd
Myn bloed,, tog moed ! , , God zal
Nog fchutten mynen val.
5. Ia Heer! Gy zult gewis, diemybelpiên
En myn verderven wenfehen, boven dien,
Eens t' huis bezoeken, zoo dat elk 't zal zien;
En dat met Hagen, nooit van haar t'ontvliên,
Miflchien,, in't kort,, nog word
De maat,, van't kwaad,, vervuld,
Daar Gy ze om (traffen zult.
6. En Ik O God! Ik wil en zal U dan,
De kragt van lyfen ziele, in eengefpan,
Opoffren.metair wat Ik öftren kan,
U ws Godheids lof doen gaan tot alleman,
Dat van ,, nu voort,, het woord
Uws Monds,, by ons,, in kragt,
Gelooft word en betragt.
7. Om dat Gy my gered hebt in de nood,
Gerukt uit muil en kaken van de dood:
Want als myn ziele t'Uwaard béne vlood,
Ziende op de magt des vyands.my te groot,
Ontfloot,, Uw'grond,, terftond,
Van't hert',, en'k werd,, duswé'er,
Herlleld in ftaat van eer.
HET
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lk.pryzï H zalig weven.
God! laat myn gebeden
O Myn
klagelyke reden,
U tog ter herten gaan :
Ey! wild U niet verftéken,
Voor mynoodmoedig fmeeken,
\an V herten arond gedaan.
i. Want al myn angftig klagen,»
Dat Ik nu ganfebe dagen
En heele nagten döe,
Daar geven my, die booze,
Verhaatte, Goddelooze,
Veelvoudig reden toe.
g Die booze zaam-gefpannen,
Die alle ré'en verbannen,
Van eere en fchaamte bloot,
My batig zyn en tégen,
En dus oy alle wégen,
toeleggen ob myn dood.
4. Des lyde Ik véle fmérten
In 't diepffe mynes herten,
En tot der dood bedroeft,
Slaat ziele en • lyf aan 't beven,
AU waar de kragt van 't léven
Ontbonden en ontfcljrotft.
1
'). Ik du» in nood gedrongen>._
Roepe uit met hert en tonge,
Ik wilde dat Ik waar
Verzien met duive-fchagten.
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E n volle vliegens kragten,
Jk bléve niet by baar
6 .Ik zou my haaft bereiden
T e vliegen óver heiden,.
N a berg-of bofch-woeftyn':
En flyten daar myn dagen
In rulle, tot die vlagen
Van taferviill' over zyn.
7. T o g nu 't zoo niet kan w e z e n ,
Maak G y dan dat na dézen,
Door by haar, onderling,
De tongen te v e r d e d e n ,
In twiften en krakeelen»
Haar alle magt ontging.
8. Gemerkt het all' in roeren,
Vol jammers en rumoeren
R o n d o m i s , waarmen keerd:
In moedwil!' uitgelaten,
G e e n wyken, flégen , ftraten,
Daar %een geteeld re^eerd.
9. E n , 't is geen van die mannen»
Die Ik hiel voor tyrannen,
Geen vyand in den fchyn:
W a n t zoo 't vyanden waren,
O f iemand uit den haren,
't ïiou nog verfcboonlyk zy"10. Indien 't my zulke d e d e n ,
Die ópentlyk beleden
1 e zyn myn wé'erparty:
Ik hadde 't ligt ontweken,
O f ergens my verfléken,
"Maar nu wat 't uit met my.
11. Wartt hoe kond' 't in gejagten
Ooit vallen, my te wasten
Voor zulk een ? die Ik hiel
Voor leidsman, hulp en rader *
Beproefde Vriend, ja (nader)
Voor myne tweede # ( / .
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12. Die myn geheimeniflèn,
Ja zelfs die van 't gewiffc,
Ontfing in zynen fthoot:
Met mv ging op en neder,
Die 't tiert', zoo 't fcheen, ook weder,
In mynen btezcm goot.
i g . Die met my flä'ig den drempel
Betrad, van 's Heeren t e m p e l ,
En 't heilig reuk-altaar,
Door plegtige offerhanden,
Aan 't rooken hield en branden,
iAU mt'e-God-yveraar.
14. Dat zulk een', my zoo waarden,.
Z o o byfter zoude ontaarden.
En 't nu op my dus n e e m t :
O f dat hy die gepeinzen,
Wifle al voor lang t' ontveinzen,
lt al zoo boot alt vreemd.
I",, 't Is een verval der t y ' e n ,
Dat alle fchelmeryen
Haar dekken, met de huik
Van deftige gebaren,
Van yver voor d'altären ,
En 't heilig kcrk-t,ebruik.
16. Na 't wyl d'ondankbaarhéden
En breuk van trouwe en e e d e n ,
T e n hemel roept om ftraff',
Zoo zal de dood hem vellen
En zenden wegh ter hellen,
Het ikelyke graf.
17. Maar lic wil ondertuflei*
Myns herten klagten lüflèn,
En keeren my tot H e m ,
Die van uit 's hémels Chooren»
Met gunftige ópen ooren,
Faß op myn droeve ficm.
15. 't Zy of de zonne haar ftralen;
Uit ,t zuidc né'er laat dalen »

Q^4
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En dooft in 't Wefter-zout:
't Zy of ze fchuilt in 't Noorden»
Of d'Oofter-kim wil boorden
En f:ieren

met haar goud:

19. Geen onruime uur, nog tyden,
Dat Ik niet ftill' ter zyden,
Mag tot Myn Heiland gaan,
Myn nood Hem ftellen vooren,
Dat Hy my niet zoude hooren ,
Om van-Jig by ie ft aan.

ao. Ja 'k" voek'reeds de vrugtenZyns goedheide, op myn zrugten,
In myn geprangde ziel:
Die ligting ziet in 't ly'en,
Dat my van myn partyen*.
Zoe zTxaar im dragen viel.

21. Gewis Hy zal myn plägersi
Myn dryvers en myn jagers,
wanneer Hy op den troon
Als regter, is gezeten,
Met volle maat toe-méten,
Haar tzel'-verdienden loon.

22. Om datze die vertreden ,
Die met haar ftaan in vre'den,
En wraken haar verbond:
Ja dragen fta'ig,. tot fmerte
Des naartens, galle in 't herte
Ln boter in de mond.

23. Hare óly-zagte woorden
Zynftrikken, netten, koorden s
Zyn enkel moord-geweer.
Men geef dan alle zaken
Hem óver te bewaken,
Hem Onze» Of perbeer.

24. Hy zal, die Hem vertrouwenT
Ruimhandig onderhouwen,
Bedekken in zyn Ichoot:

Zoo verre, dat'den vromen

Geen
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Geen kwaad zal overkomen,
Bat hem ter neder ft cot.
2<;. Zoo is God haar genegen r
Terwyl H y , daar-en-tégen,
Ten afgrond neder fmyt,
Die 't bloed der vrome plengen:
Zoo dat ze 't lyr niet brengen
Ten halven van haar tyd
zé. Dus Ik, die op Hem wagte»,
My wel verzekert agte :
Ik weet zeer wel, op Wien
Ik bouwen mag en ruften ,
Om eens in volle lüften ,
Myn arbeidt vrugt te zieiu

HET LVI HARP LIED.
T O O N .
Patitmit is gotA kruid men*,«>.
een duif van kooye en flag
G Elyk
Verjaagt en wegh gedreven,
Moet, zonder datze ruften mag,
Ten prooy der gieren zweven;
Eveneens zoo dwael Ik
Zonder heul of trooft.
Ik weet, Heere! kwalyk
Waar Ik (weft of ooft)
Zou mógen fchuilen:
O Gy Myn God ! ten waar by U ,
Dus kóm e Ik nu
Met klag'lyk huilen.
i. Stä Heere dan! fta Gy my b y ,
My, die nu ben besprongen,.
0_5
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Van een verwoede wé'erparty,
Die vaft komt aangedrongen:
J
k Zie waar Ik my wende,
Nergens open baan:
Zulx Ik in ellende
Zéker moet vergaan.
Dien bloed-gezinden,
Stuit Gy hem niet, agh Heer! agh Heer!
Ik zie't van veer,
Zal my verflinden.
3. 't Getal is groot, Ja tallelooj,
Van haar die my benouwen:
Nogtans wil Ik U Heere! altoos
Heiligen door vertrouwen.
Waarom zoude Ik (chromen
Wat zy mogten doen ?
Schoon myn herwaard-kómeri
Word, uit kwaad vermoên,

Daar heen getogen,
Dat Ik uit 't land, als U ontvloón,
Voor andre goón
My hebb' gebogen.
4. Men rot by een, zy zoeken hoe
Men my zal overmannen.:
Dus houd men als het net daar tpe.
En by de wegh gefpannen.
Elk zit my op d'hielen,
Dreigt, of mikt en fchiet,
Gm zoo myner zielen
Eindeloos verdriet,
Een* uit te werken.
Wel Heere! doud dit al gefchiên?
En Gy 't niet zien
Of niet bemerken?
5. Neen zéker: maar Ik zal eer lang,
Die booze , met haar allen,
Nu werkende op myn pndergang,
Ten gronde zien gevallen.

Gy
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Gy zult al myn zwerven
Hier en ginder heen,
Myn z<~>o memgwerven
v- ecnen , d-t Ik ween'
Tog niet ver igten :
Gy, die myn tranen teld en gaard,
En wel bewaard
In Uw' gedagten.
t. En Ik zal myn vervolgers all',
My zien den rugge keeren :
Zoo haaft al-. Ik my wenden zal
Na 't sangezi't rhyns Heeren.
Hy zal Hem ook wenden,
En met alle fpoed,
Hulpe neder zenden,
Myn bedroeft gemoed
Ten'trooft van boven:
W u r voor Ik Hem, dusonderfchoord.,
Van nu en voort,
Zal vreugdig loven.
7. Ik zal met onverfaagden moed,
Vaft op Hem blyven ileunen,
Ook, zonder wat een menfeh my doet.,
My ergens in te kreunen.
Uw' belofcenaTe,
Stort my, onverwagt,
Zulk een vafte, wifTc,
Zulk een zoete kragt
In myn gebeente,
Dat Ik, gedekt voor ongeval,
U pryzen zal
In Uw' gemeente.
8. Gy Heer! hebt myn geprangde ziel
Gered uit helfche ftrikken,
Toen elk met kragt my overviel,
Om my te doen vemikken.
Gy gaaft ruimer paden,
En hebt mynen voet,

v
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Midd' m alle kwaden ,
Voor den val behoed:
Ja liet de üjalen
Van Uw gezegend aangezigt,
My tot een ligt,
In 't hertc dalen.

HET LVH H A R P-L I E D.
T O O N .

Ell^ heeft z.jn blonder drjvev.
toen hy moede vlugten
D Avid,
En voor Sauél week, verzonk

In een naare bergspelonk,
Riep tot God met angllig zugten,
Jlaat Uw' gunftige oogen, Heer I
V/bl mé'edoogen op my né'er.
2. Agh! verhoorme en zyt genädigh!
M y , die vaft op U vertrouw',
En in alle nood en rouw',
t' Uwaard vlugte, om daar geäädig.,
Onder Uwe vleugelen, my
T e verbergen voor party.
3. Zoo lang, tot die nevel-dampen.
Door den glans van Uw gezigt,
Als voorA heldere zonne-ügt,
Zyn verdwenen, en de rampen,
Woênde fyhietende op my aan,
Wegh en m de lugt vergaan.
/#. 'k Zeide Ik zal myn ftemme wenden»
Na Gods*bond-kift en altaar,
Bidden dat Hy my bewaar',
'k Weet Hy tal my hulpe afzenden,

Dit
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Die my we'er in ftaat herfteld,
En myn .vyand dryft uit 't veld.
^. Mynen vyand die zyn tanden
Heeft vergiftigt en verftasld,
Alle kragten t'zämen haald,
Om my woedende aan te randen,
Zal hem nog (door Gods beflier)
Branden in zyn eigen vier.
6. 'k Woon ('t is waar) wel onder menVan een ganfeh ontmenfehten aard, (fchea
Naauw de naam van menfehen waard,
En die niet zoo gretig wenfehen,
Als dat my 't verdriet en fmert',
Eens de dood-fteek geve in 't hert.
7. Die als leeuwen, tygers , beeren,
Heet en dorflig zyn na bloed,
Scheuren all' wat haar ontmoet:
Die haar by den roof erneeren,
En wie'r tongen, vol fenyn,
Pylen, pooken, zwaarden zyn.
I. Maar geen nood : wild Gy O Heere?
Zien op my van boven af,
'k Vreezc haar niet (hoe fel en ftraf)
'k Wagt uit 't zonn-ligt van Uwe eere»
Dat alT 's hémels lampen dooft,
Nog eer-lang de kroon op 't hooft.
9. z'Hebben wel, voor myne voeten
Strikken, netten toe-bereid,
En zeer liftig né'er gefpreid :
'k Zag ze kuilen graven, wroeten,
Voor my (dagtenzc in 't begin)
Maar zy ploften zelf daar in.
10. its. itond eerft wel wat verlegen,
Toen my zulx te vooren kwam :
Maar m:t Ik myn toe vlugt nam
Tot U Heer! wierd Ik daar tégen
Zoo gehert, dat my de teng
Los, en uit haar banden ipror.g.
R
11. Nu
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II. Nu myn geelt! wie Jean udwingen
Daar gy zoo veel ftoffe vind,
Die u tot Gods lof verbind?
Breek dan uit in foélen, zingen,
Paar de keel met narpe en luit',
Met den dag zyn ooge ontfluit.
II. Lof, ö Heere der heirfcharen!
Lof zy U , in 't opperhof,
Ryk bekroond met eere en lof:
Daar Uw' trouwe ryks-dienären,
Uw' gezwinde hémel-boön,
Hengelen rondom Uwen troon.
13. Uwe goedheid laat haar kennen
Tot aan 's hemels zoldering,
Laat haar zien in alle ding.
Uwe waarheid breid haar pennen
Hooger uit, als de opper-vlugt
Aller wolken in de lugt.
14. Ta zy doet Uwe eere klimmen,
Verre boven 't blaauw tapyt,
Daar den zonne-wägen ryd,
Daar all' 's hémels lampen glinmien:
Zy vervuld het aardryk ganfeh,
•Met Uws Naams gedugten glans.

HET
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HET LVIII H A R P-L I E R
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%\hicr in déze ellende!

\ T 7 E l , hoflohe vleyers!naaft-gezéten
W Aan's Kónings zyde, hoe dus van ftrcek?
Of hebt gy 't eigen-hert-geweten
Ganfèh afgebrand? Ik bidd' u (preekt
Of is 't den aard van 't hof, te ftreelen?.
En met der vorften gunft te (pelen.
2. Is u de waarheid van die wären,
By vrome zielen mceft in waard'?
En zoekt gy die daarom te fpären?
Ik zegg' dat gy die booz'lyk fpaard.
Gy kend, nog agtze niet ('t is zéker)
Die waarheid lieft it waarheid-fpreker.
3. Ey zeg my togl hoc is 't gelegen?
Ga rond: en fpreek eens uit de b o m :
Zoekt gy my niet, by alle wégen,
Verdagt te maken by den Vorff?
Wild gy du« met uw ihat vergrooten,
En my van troon en kroon verftooten?
4 Steld gy wel ooit myn trouwe daden,
Ten beften van het ryk gedaan,
Den koning voor, in plaats van raden
Dat hy my zou na't léven flaan?
Hier ftaat gy vaft: hier moet gy zwygen
Zoo niet, u zelf van fchuld betygen^
S' Neen: gy vol ongeregtighéden
Tot berftens toe, zyt uitgeïtrekt
In 't herte, om alles kwaads te fméden,
Dat gy met glimp van ftaten dekt.
R 2
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Gy weet uw moon5.-roll' te verbloemen 5
Dat bloed-lpel heilig regt te noemen.
6. Zoo verre is dat volk afgeweken!
Zoo ganfeh verbafterd en verkeerd!
Zoo vreemd van trouwe en waarheid-fpréken I
In alle boozheid uitgeleerd.
Als waar de lift en luft tot logen,
Van haar uit moeders borft gezögert.
7. Zy zyn als kronkel-bogte feflangen,
Twee-tongig, vol vergif en moord:
Als de adder, die voor too ver-zangen
Het oore fluit en die niet hoord.
(heid,
Zoo zyn ze ook doof voor 't woord der waarEn willens blrnd by middag-klaarheid.
8. Daarom O God! wat wild Gy wagten?
Nadien by haar geen reden geld:
Taft haar flegts aan met andre kragten:
Slaatze en vermaal eens haar geweld.
Ruk uit haar muil die ftale kiezen,
Zoo zal dien leeuw de moed verliezen»
9. O ! doetze fmelten en verteeren,
Gelyk de meeuw' voor zonne-icbyn,
Doet hare pylen rugg-waard keeren,
Op die daarze afgekhoten zyn.
Of kerf de péze, ofbreek den bóge,
Op dat ncoyt fchigt meer op my vlóge.
10. Doet haar tot flym uit t oog verdwynen
Gelyk een flekke in pékel-kragt.
fïeef dat haar liftig ondermynen,
Mif-lukke als eene vtouwe-dragt,
Ee*. alte-vroege-en misgeboorte,
'\yv gramfchap fluite haar kwaad de pootte.
I i . Toond U alsGy begind te toornen,
Al" 't vuur dat blaaft en fpringt en kraakt,
Een vuur geboet van groene doornen ,
Eer nog de pot aan 't zieden raakt,
'log daar den gloed eens na lang ftóken,
Het fchuim doet uit de ketel koken.
12. Dat

(5>) H A R T - L I E D E E. E N.
1,7
12. Dat zal den vromen zien met vreugden,
Na véle en langgeleden pyn,
Om 't lieven van opregte deugden:
Ja 'e zal haar luft en léven zyn,
Haar in der boozen bloed te baden,
En met. de voeten door te waden.
13. Zulx dat elk uit de borft zal brommen,
En zingen met een helden toon :
Nu is die zonne in top geklommen!
Die deugde vreugd verfchaft ten loon.
Nu ziet men klaar, dat menig wraakte,
Hoe God all' 's menfchen doen bewaakte.

HET LIX HARP LIED:
T O O N .
Mwk_ mpjnaren cengeklank*
T\

Avid voor gevaar hedugt,
yluScFS voor dien boozen koning,Die hem na-joeg op 't gerügt,
Agrerhaalde, en in'zyn woning
Hield belloten, keerde hem,
Bang en dapper in de klem,
Tot God met herte en ftem.
2, Ap,h! was 't woord, hoor myn gebed,.
Heer! verlofTmy tog uit handen,
Van hem, die my nu bezet,
'* Opperhooft van myn vyanden.
Weeft my een vertrek, ter nood,
Daar hy eeuwig 't hooft op floot,
Die my in 't herte dood't.
3. Want zy f laan my na de ziel'Ay belagen , zy beloeren
R 3
Hy
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My rondom, op dat Ik viel'
In haar moordfè warre-fhoeren.
Schoon men my onfchuldig vind,
Z y , vol haat en bloed* gezind,
Slaan alles in de wind.
4. Ja met volle flropmen kwaads»
Zoeken zy my te óverftelpen.
Reden vind by haar geen plaat«,
't Zuiver herte mag niet helpen
Daarom Heer! waak Gy, op dat
My die vyand nimmer vatt',
En trede teffens plat.
<;. Heere der heirfchdren! G y ,
G y , de God van onze vaderen !
w end Uw' oogen nooit van m y ,
Als die woênde benden naderen :
Maar trek tégens haar van leer,
Wylze zonder trouwe of eer,
My gaan zoo fel te keer.
6. In myn fëhémer-ligt van luk,
Schynt het of ze wat verdommen:
Maar dén avond-ftond van druk,
Doet ze wé'er als bcyren grommen:
Doet ze kómen op my af,
Met een naar en honds geblaff,
En dringen my na 't graf!
7. Zy omringen ftad en wal:
En zy braken giffe woorden,
Vuil en bitter als een gall',
Zwaarden, pooken om te moorden,»
Schieten zy van uit de grond
Hares herten, deur de mond,
Dat nu myn ziel door-wond't.
8. Maar Gy groote ontzagbre God!
Hooger zittende als de ftarren,
Gy dryft openbaar den fpot
Met die zoo vermetele narren.
Das wagte Ik een béter kanff',
Heer!
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Heer! van U , al zugte Ik t'hans,
Want G y ! Gy zyt "myn fchans.
f. Uwe goedheid (weet Ik wel)
Zal my tog eer-lang ontmoeten,
'k Zal myn haters, trots en fel,
Né'er zien plotten voor myn voeten,
Dat ze tuim'len in het zand,
Als verbyfterd ia 't verAand,
Door 's wonder van Uw' hand/.
io. Maar zy dus getreft, O Meer ï
Laatze juift niet haaftig fterven.
Spaar ze een wyl, om tot Uwe eer
En haar fpyt, rondom te zwerven.
Voer ze als in triumph ten toon,
Alle 't boos gelpuis ten hopn,
Den regten hoogmoeds loon.
i i . Sla ze voor dien latter-mond,
Die zig nooit ontzag te liegen.
Laat dien vuilen valichen grond
Steeds genegen tot bedriegen,
Vol verwaandheid zyn haar ilrik *
Dieze in een en oogenblik,
ümvange en zoo verftikk',
I J . Caat Uw gramichap als een vuur,
Haar aangrypen en verbinden,
Teffens en te zynder uur,
Tot'er naauw meer zyn te vinden.
Op dat eenmaal 't óverlêhot,
Jacobs God erkenne als God »
En iluurman van ons lot.
ig. Laatze raad-en hulpeloos,
Zwerven rondom ftad en muuren:
Zoo als honden en altoos,
Of ze nergens konden duuren.
Laatze zoeken, vroeg en laat,
'tNoodig voedzel by de ftraat,
En blyven onverz^ad.
14- 't'Wyle Ik dan, vol moed en kragt,
R 4
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Van Uw groote goedheid zinge,
En myn eerfte vroeg-gedagt,
Met Ik uit den flaap ontfpringe,
Tat U zende, Die 't geweld
Mynes vyands, knakt en veld,
En my in eere herlteld.
If. Dan zal Ik: Atmagtig God!
Eeuwig van Uw daden brommen:
G y , myn hoog-vertrek, myn Hot!
Van geen vyand ooit beklommen,
Daar U gunfte my geleid,
En in vrede en veiligheid,
Myn ziele in vreugde weid.

HET LX HARP-LIED.
T O O N .
O lief Dorinde \ iv aarde maagt.
T \ En Syrier was met all' zyn magt,
• ' - ' Zoo haaft niet weg gevloden, *"
't Zoute dal vol dooden »
Edom t' enden kragt:
Of lfr'els herder (haarde
Zyn onftelde luit',
1 ot 's Heeren lof, en paarde
't Hcrte met 't geluid,
En zona dus vrólyk uit.
2. 't Was by-na Heer! of Gy Uw vol%
j£oo teffens hadd verftootcn»
Overdekt, gefloten,
In een donkre wolk:
In eene wolk van tooren,
En rondom gefleurd:
Wel
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Wel zoo 1 doe wé'er als voorcn,
Gun ze een zoeter beun! ,
't Is lang genoeg getreurd.
3. Want zoo haaft als Uw geeflèl-roe
Ons trefte, 't landfchap trilde,
Scheurde, of 't fplyten wilde
Tot in 't herte toe.
Het flikte door de dampen
Van den fpot en finaad,
Die met ellende en rampen,
In vervallen flaat,
Niet zelden t'zamen gaat.
4. Maar, dat ons meeft aan't herte ging,
En onS trof als een donder,
(Agh v/at droevig, wonder,
Onverzettelyk ding!J
Ziel d'óver-goude lade
(Wie hadd' ooit gelooft)
Het waar-pand van genade,
Wierd ons laas! onrooft,
En zoo de kroon van 't hooft.
5. Schrik floeg Ons Zoo in 't herte en
Als Waar 't Gy zelfgevangen,
(bloed}
Dat men't hoofd liet hangen,
Zonder luft of moed:
't Herte in de fchoen gezonken,
Riep wat wil dit zyn!
Verlland en zinnen, dronken
Door de ziele-pyn,
Als van een zwymel-wyn.
6. Maar nu Heer 1 nu krygt onze zaak
Wé'er heel een ander wezen 1
Alle die Uw vreezen,
Nemen haar vermaak
In 't zwaayen Uwer vend'len,.
Tot volkomen blyk,
Dat Gy met vafte grend'lcn,
Haar ten Wifle Wyk,
De

201

D E

K O N Ï N K L Y K E

(60-,

De poorten fluit van 'tryk.
7. Want, op dat Uw verkooren erf
Zou Vry en vreugdig Teven ,
Hebt Gfy ganlch verdreven
D e oorzaak van 't verderf
Gy hebt ons door't vermógen
Van Uw regter-hand,
Des vyands magt ontögen,
Op gebeden, 't land
Herfteld in d'eerften ftand,
8. God heeft eens in zyn heiligdom,
Gedaan een trooftbre reden,
En daar ben Ik heden,
Nog vol vreugden om.
Dus Ik zal deelen, fcheyen,
Sichern en (met all'
Zyn bergen en valley en)
Succoths luftig dal,
Dat Ik dan erven zal,
9. 'k Zal op dat mynen onderdaan»
In rufte en vergenoegen,
Mag den akker ploegen,
Doen myn regtbank ftaan
Op alle billikhcden,
«Nu Ik voor myn fchat
Houde, all' Mannaflis ftéden,,
't Land van Gilead,
En 't volk daar in vervat.
10. Ephraim is my als een fchans:
En Juda, geeft myn wetten,
Laften en gezetten r
K agt en geur en glans.
Maar'klegg' de Moabiten,
't Wafèh-vat voor my toe:
Gelyk Ik de Edomiten,
't Vegen van myn fchoe
Ten Mynen dienfte doe.
11. juich dan wc'er, Juich nu óver my!
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Tog niet, O Palaflyne!
Als gy plagt in myne
Droeve zwervery.
Denk vry dat nu myn zaken
Staan in béter ftand:
Maar wie zal my doen raken
Heere! in Edoms land?
En {tellen't na mynhand.
iz. Zult Gy niet, in die groote togt
Myn hulpe en leider wezen?
Schoon GyUvoor dézen,
Wat verbergen mögt:
Dat Gy, als léger-wagter,
niet gingt voor ons heen,
Nog zorge droegt van agter,
Datter nimmer een
Mögt worden af gefné'en.
13. Ja Gy ,togh Heer! wel nu, geleid
Gy ons in déze dagen :
Menfêhen raad te vragen,
Is maar ydelheid.
O daar! daar komt nu zégen
Van God af, en wy,
Wy zullen wondren plegen.
Z o o , tot dat party
Het veld ontweken %y.

HET
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AHTQTA breng den dag.
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Ot U roep Ik Heilig Heer!
Keer Uw' gunftige ooren, keer?
Tot myn droeve klagt.
Ey merk tog wel! .en let
Up myn innig ziel-gebed ,
*' Uvseit trosn gebragt.
i. 'k Roepe U als van verre na,
t' Wyle Ik met veel fmerten ga
Overla'en, en rouw :
Voer my den heil-berg op,
Waar van Ik, alleen, den top
Hooit beflcignn %*%.
3. want Gy waar 't wel eer, myn God!
Ook myn toe vlugt en myn flot,
Tégen d'överlaft,
Die 's vyands hand my dé'c,
t' Elk ens als hy my daar mé'e,
JAaar hadde aatigetafl.
4. Daarom kieze k U ten ftut,
En begeef my naar Uw' hutt',
Om my eeuwig daar,
AU met Uw vleug'len, digt
T e verbergen voor 't gezigt,
Zttf Tan ioiii gevaar.
f. En Gy Heer! Gy hebt gehoord
De beloften, en het woord
Uit myn mond gegaan.
Gy gund, my 't erve en all,

En
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En Gy doet my in't getal
filler vrome fiaan.
6. Ja Gy rekt myn dagen uit,
Verder f ligt) als wel 't befluit
Van myn ilerf'-uur lag:
En geeft me in geeft en lé'en,
Meerder kragt alsGy 't gemeen
Wil ie given flag.
7. Ik, die Uw' gezalfden ben,
't Welk Ik dankelyk erkenn',
Zal op dézen troon
Nog zitten langen tyd,
Mits Uw' waarheid my bevryd,
Soo voor fchade alt hoon.
S. Des Ik Uwen naam met zank
En met ('naren zoeten klank,
Loven zal voort aan.
Als Ik myn fchuld betaal.
Door beloften menigmaal
17 myn God ! gedaan.

HET LXII H A R P-L I E D.
T O O N .

De mej die komt ens b],,

zeer hij.

r \ F 't onwé'er my van ramp,, en kamp,
* ^ Al dreigt,, en neigt te Aorten vlaag op.
Ofhaatennydalraaft,, enblaaft
(vlaag;
Zyn rook en fmook,op ftaat en eereftä'ig:
Of trommel en trompet,
Al klinkt en dreund, en zet
Zoo 't moorden en branden te woediger voort:
S
Of
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Of kragt en geweld,, fpeeld meefter in't Teld,
Ik zie't en Ik hoor't.
2. Ik hoor' t en houw my (lil,, in will'
Vernoegt,, gevoegd „ na's Heeren wil alleen:
Die my in alle nood,, hoe groot,
Bedekt,, enftrekt,, my tot een vallen fteen!
Ta tot een hoog vertrek,
Dus Ik voor geen gebrek
Nog hebbe te vreezen, nog wankelen zal:
Daar köme wat 't mag,
By nagt of by dag,
Ik trooft' my des all'.
.
g. Wat of dat boos gebroed,, dan wroet;
O f ' t zoo „ zijn fhoode lägen meend te fme'en
Tot myn verderf; fchoon zy „ van my
Nooit fmert, in't hert, of goed of lighaam
Tog haar verdiende
flraf,
(lé'en:
Het ecuwig duifter graf,
Haar ganfche verderven en uitterftc eilend,
Schoon of ze wat beid't,
Is, wis, haai- bereid
En kamt, in het end.
4. Zy plegen zämen raad , , om't kwaad
Dat i n , , haar zin,, en herte legt en broeid,
Te voeren uit: dat dan,, die man
Van U , , als nu gezalft, wierde uitgeroeid.
Zy liegen met vermaak,
Wanneer 't maar tot haar zaak
Kan helpen en dienen: zo pryzenze', als kloek,
Een vleyende mond,
En dubbelen grond,
Vol galle en vol vloek.
%. Togegterziele: eyzwyg,, Ikkryg
We'er moed „ in 't bloed,, als Ik op God maar
Datismynvaftefchans,, alt'hans,
(zie
Daar I k , , in fchrik,, en vreeze zéker vlié'e.
Dat is myn fchild, myn borg.
Daar mag Ik buiten zorg

En
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En veilig op ruften, in alle gevaar;
Het ga zoo't'er ga,
Wat vyand my na
Mag gaan of ook waar.
6. Engy, zynvolk.' betrouwd,, en houd
Ufta'ig,, en graag,, aan Hem in alle nood:
Wend Ikgts uw hert-gebé'en,, daarheen,
Ja fchiet „ en giet „ uw' tranen in zyn fchoot,
En voor zyn aangezigt,
Dat met een heil-rykligt
Zal gunflig afttralen, op all' uw' geklag,
Zoo kragtig, dat, Gy
Zult voelen wat Hy
Al kan en vermag.
7. Maar op der aarden leeft j , nog zweeft
Hier een'„nog geen„waar op men bouwen kan.
't Gemeen houd zig in 't g r o j , , zeer lös:
Het magtig, pragtig volk, wat komt daar van ?
Slegts hofze vleyery,
Bedrog en tyranny:
En weeg ze met reden, gy voeld en bevind
Haar immers zoo ligt,
In waarde en gewigt,
Als rook en als wind.
S. Bouw dan nooyt op geweld,, ofgeld
En goed,, uit 't bloed van andre u toegebragt.
Word op 't gevley des lots,, nooit trots,
Of't u „ al, nu,, meer flreelen mögt als't plagt.
Hegt immer 't herte niet,
Aan 't geen' tog weder vlied't,
En, of het al bléve, gyzelver, gyftort
Eens né'erenin 't graf:
Gy moet'er tog af,
En ligt wel in 't kort.
P. Maar Ik, Ik hebbe en ftem , , van Hem,
Myn Heer „ en meer,, dan eens alzoo gehoord.
Dat is, dat zyne kragt,, en magt'
(woord,
Isooit kreuk,, nog breuk zal lyden.tns* zyn
8 z
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Dat zal Hy doen geftand.
O God ! wat hooger trant,
Houd Uwc genade en gerigte! en hoe groot
Zyt G y , en hoe fterk!
Gy loond elk na werk,
Met heil of met dood.

HET L X I I I HARP-LIED.
T O O N .

t\'onitrVjk,Vjn de werben.

D EDaarnaareDavidberg-woeftynen,
zig onthoud,

En vlugtende gaat kwynen,
Slaan uit haar boom-ryk woud,.
Op zynen droeven zank,
Een holle wéder-klank,
Een klägelyk gerügt,
Aldus door Judaas lugt.
2. O Heere! Gy Myn Heiland!
Ay! zie my balling gaan,
Door bo/ch en heide en weiland,
En zeer verlegen Haan:
Mits Ik in myn eilend'
Geen uitkomll zie nog end',
Nog weet waar of tot wien,
In veiligheid te vlien.
3. Hoor Gy dan Heer! myn klage,
Die U van all' myn hert,
Met't krieken van den dage,
Vroeg uit geboezemd werd.
In dit zoo-dorre land,
En afgematte ftand,
Diaf
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Daar myn verftaafde borft,
Vafl itygt en haald van dorft.
4. Ik'nebb' zoo menigwerven,
Uw heiligdom bezogt,
En in myn omme-zwerven
Met voordeel óver-dogt»
Hoe dat Ik was vermaakt
En in de ziel geraakt,
Op 't zien van flod en la'e,
Vol zégen en genä'e.
5. Want by Uw gunfte-vloeden>
Is zelf dit leven, niet
(Met al zyn zoet en goeden)
Als eene grouwel-vlier,
Een poel van galle en roet,
En dit bedenken voed
My fta'ig met ryke ftoff',
Tot Uwes Godkeids lof.
t. Ja 't is myn ziele een fpyze»
Die 't herte kragt by zet,
Dat mond en tonge U'pryze,
En Uwen lo^ trompett',
Ben Ik'er bezig, mé'e,
's Nagts op myn leger-fté'c,
Ik zinke in 't óverlegg,
Van diepe vreugde wcgh.
7. Nadien Gy t'allen tyden,
Myn toevlugt zyt geweeft:
Zulx nimmermeer my 't lyden»
Zoo zwaar trof in den geeft»
Dat Ik niet ruften ging,
En in de lommering
Van Uwe vleug len flicp,
Daar my geen kwaad beliep.
t. Dat wekt nu herte en zinnen»
Dat ftrengeld met een band,
My eeuwig vaft van binnen,
Dat houd my nog verpand
°S j
Aa*

2lo

D E

K O N I N K I Y K E

(<fj)

Aan U , O Heermyn God!
En aan Uw heil-gebod:
t' Wyl Gy my onderfchraagt,
En als op de armen draagt.
o. Maar zy die myne ziele
Na-jagen (buiten fchuld)
Zult Gy gewis vernielen
In 't eind van Uw geduld:
En zinken doen in 't graf,
Ter wel verdiende ftraft'
Van all' haar boos beftaan,
En kwaad myn aangedaan.
io. Men zal ze nog zien vallen
Door fcherpte van de kling.
En of'er onder allen,
Nog een die dood ontging ,
Die valt het wild gediert',
Dat vaft van honger tierd,
En maakt een dol geraas,
Tog zékerlyk ten aas.
i i . Maar Uwen uitverkooren
Gezalfden, ruft op U :
En die hem trouwheid zwooren,
Herléven weder, -nu,
Nu elk ziet dat Uw hand
Hem gunftig is, en 't land
Van lilt en Teugen fchuimt»
En alle boosheid ruimt.

HET

C<4)

H A R * - L I E D E R E N .

*H

HET LXIV HARP LIED»
T O O N .
Hertoog Card.
Heer! agh! laat myn droeve klagte
A Gh
Uit ziel-verlegenthèden,
T ' Uwen troon gebragt,
Door 't oore in 't herte gaan,
En Zie de boozheid aan,
Van haar, die my verlma'en
En my na't Léven ftaan.
i . Agh! hoed myn voeten voor den flrik3
Geleid om in te treden,
'. Daar Ik zoo voor fchrikk':
' a , die myn diepfte bloed
' n de aderenftremmen doet,
Om 's vyands overmoed,
Die als uitzinnig woed.
3. Want wie kan voor het fnoode lit.
Van een geflèpen tonge ,
Die volgiffel zit,
Zig hoeden ? dat ze hem niet
Tot fmerte en hert verdriet,
Doortreffe, als ze op hem fchict,
Hy vliede ook waar hy vlied.
4. En met dat booze moord-gewe,erGaan zoo wel oude als jonge,
Nu gewapend Heer!
Agh ! agh! hoe menigmaal,
Trof my de blixem-ilraal
Van hare laftcr-taal,
Verr' boven't vinnig ftaal.
S 4
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^. K wa trouw e en fhoo- doortrapte vond,
Haat, en veroüden tooren,
Vuld haar diepflen grond:
Die. door geweld verfterkt,*
Zig van geen vreez' beperkt,
ftä'ig alle boozheid werkt,
Ook dikwyls eermen 't merkt.
6. Hó! denkt elk, wie weet daar tog af'.
Of wie kan 't zien of hooren 5
Die my des beftrafP?
Ik zie geen godheid a'a
Als Ik den vromen man,
Daar Ik myn net om fpann',
Maar flegts verftrikken kan.
7. Zoo gaat het Heer! maar Ik verwagt
Nog trooft uit Uw gerigte,
( Schoon van haar veragt)
Als Gy met wiflèr hand,
Den wräke-böge fpand,
En myn party aanrand ,
Zoo moeten ze all' van kant,
8. Haar tong, hoe boos en dubbel vals
't Herte ooit zyn lagen digte,
Brengt haar zelfs om hals.
Ialoerheids, nyd en haat,
( Gezellen van den ftaat)
Veryd'Ien haren raad,
Tot eigen-vinders.kwaad.
9. En Zie! zoo vallen ze (elk ten rpot
En eeuwige veragting)
Door Uw hand O God!
Des hy die deugde mind,
Daar in Uw trouwe ervind»
En flä'ig met U begind,
't Zy wat hy onderwind.
10. Hy veft vol moed en hope,, 'tcog'
Op U Heere! in verwagtïng
Die hem nooit bedroog,
0
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t' Wyl't hert met vreugd vervuld,
Zis wäpend met geduld,
In t lyden buiten fchuld,
Tot Gy hem redden zult.

H E T L X V H A RE-LIEDT O O N .
De Meyfche feu^t.

E EnWordzoetUgezang
ten lof,

met ziale-tongen,
't
In 't ftil bevang
De» herten Heer! van oude en jongen,
In Sion toe gezongen,
Ontsprongen uit een geeft vol vreugd,
Die zig verheugd,
En door Uw deugd,
Hem daar toe kragtig voeld gedrongen.
2. Elk zal daar nu,
Dank-willig al zyn ichuld betalen,
Gemaakt by U,
Door mond-belofte en zoo-veel malen;
Wyl' Gy daar nederdalen,
Met ftralen zult, van gunftc-blyk,
En arm en ryk
Daar te gelyk,.
Zal trooft en hulpe können halen..
3. Ik lag 't is waar,
Wel diep gedolven in de zonden;
Die véle en zwaar,
My lägen als op 't lyf gebonden:
Maar Uwe liefde-gronden
Verflondcnze alle» my ten zoen»
S ?
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En 'k hebb' my toen,
O p ' t eerfte f poen,
Tot U , al wé'er ontlaft gevonden.
4. Wel Zalig hy!
Die t' Uwaard vlugt en vind Uw hoede:
Alzoo dat Gy
Hem gunftig dekt en wekt in 't goede.
En dus, op dat hy fpoede.,
Gemoed en ziele Uw' heilig Choor
Ontfluit, en door
't inwendig oor,
Verwikking geeft die 't herte voede.
5. Met zulk een maat
Gevloeid, der zoetheid Uwer hoven,
£n dus verzaad,
Laat Gy elk ftoff' om U te loven:
t' Wyl' Gy ons, als van boven,
Te dooven Ichynt, door vreezbaar woord»
Dat, wie het hoord
Door 't herte boord,
En boven kragt werkt, van gclooven.
t. Gy heils fontein!
Gy God en grand van OBS vertrouwen!
Daar groot en klein
Toe nadert, van die haar onthouwen
In verdere landsdouwen,
En bouwen 't land, en weiden 't vee,
Zoo verre al ree,
Ofzy de zee,
Van palen enger maken zouwen.
7. Gy hebt voorheen,
De bergen, dalen, kruiden, boomen
En woefle zeen
Gebouwt, geboeid en in haar zeomen.
Als makke binne-ftroomen,
Betoomen willen, door het zand
Ofklippigftrand,
Op dat nooit land,
r
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Haar woede meer zou moeten fchroomen.
8. En dus vé'crhoud
Gy 't woeft geweld derfoudenieren:
Een volk dat firout
En wreed is, na den aard der gieren,
Door reden niet te ftieren,
Niet vieren wil, wat hem ontmoet,
Dat heet na'bloed,
Dol en verwoed,
£cn fchrik voor leeuw en tyger-dieren.
9. 't Volk aldernaaft
En aan het aardryks ènd' gelegen,
ftaat als verhaalt.
In 't wonder werk, als zy ter degen
Befchoüwende, overwegen,
Hoe zègen-ryk de zonne praald:
Die 's avonds daald ,
wé'er ooftlyk ftraald,
Des morgens Boven kim geftégen.
io. En hoe Gy 't land
Begunfligt en komt overladen:
Zoo haalt Uw' hand
Den regen geeft, 't zoo vroeg,als (paden,
die de uitgeworpen zaden,
De naden weekt, By zonne en logt,
En beemd en krogt,
Met hcmel-vogt
verzadigt, en daar in laat waden.
11. Want als Gy koomt
Den Zwangren akker zoo begieten,
En óverflroonftt
Dat zyne vooren neder fchieten,
En na de beken vlieten.
Dan ziet den bouwer, moede enbly»
Zyn ftäverny,
En waar uit hy
ÏSTog hoopt een zégen te genieten«
12. En voor ayti leed

Vaft
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Van op geen wé'er nog wind te paffen,
Enzuure zweet,
In W e n d e zonn* geftort by plaffen,
Te zien veel veld-gewaffen
En kaffen vol van voedzaam brood,
Niet flegts ter nood,
Maar véle, groot*
En volle fëhooven op te taffen.
i j . Hoe heerlyk doet
Gy 't vrugtbaar jaar van oly vloeyen!
Hoe weeldrig voed
G y ' t wyngaard-houd, alwé'er na 't fiioeyen!
Tcrwyl Gy 't onder 't bloeyen,
Befproeyen komt en óverlpatt'
Met zömer-nat,
Ten einde, dat
Zyn teere blos niet mögt verichrocyen.
14. Maar d'èdele druif
Aan 't Ipeenen, vol en rond fön zwellen,
Die blaauvv van kuif,
Door veelheid niet is om te tellen»
Zoo dat de ranken hellen,
En rpellen voor, een overvloed
Van druiven-bloed,
Wiens kragtig zoet,
Bedroefde zielen kan herflellen.
15. Bofch en woeflyn,
Zoo bergen, heuv'len, als valleyen,
't Vloeid al van wyn,
Het klaver-gras bloeid in deweyen,
Alwaar men tuffchen bey en,
Vcr/preyen ziet de velden deur,
't Gebloemt« in fleur,
In verf en geur,
Zoet, wonder, fierlyk en verlcHeyeru
14. Daar 't wollig, zagt,
Daar 't nutbaar vee, met grooten hoopen*
Verzien van wagt,
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Mag weiden gaan, en /bringen, loopem»
Beveiligt voor het flroopen,
Van 't openbare roof-gedrogt,
Daar 't in die logt,
List anders mögt
Die vryneid met den hals bekoopen.
17. Denbouman, fnyd
Zyn volle en rype kooren aren:
Hy bind, hy ryd ,
Hy voerze in fchuure om te bewaren."
Zoo fchynt elk wel te varen,
Ja 't fnaren-fpel en 't zoet geluid,
Van kéle en fluit,
Wyzt klaarlyk uit,
Een vreugd die 't hert niet laat bedaren»
IS. En all' die vreugd
Strekt U ten lof, O Heer der beeren!
Nadien de deugd
Haar ftille en vredig mag erneeren,
In 't heiligdom verkeeren,
En leeren in ootmoedigheid,
Ten dienft^ bereid,
Uw Majetfeit,
Met heilig offer-werk vereeren.

HET LXVI H A R P_L I E D.
T O O N .

Hnajj; « mjn fcbooH vriendinne*
TT Om ondermaanfche fcharen!
^ Gehüizt in's waerelds grooten kring:
Leen tongen, kelen,maren,
Op datmen love, ipele en zing,
Dat zoo Gods Naam ten oerren driiicr:
T
° Or
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Om all' de wonderheden,
Van Hem zoo véle en zonderling,
Gedaan in land' en fléden,
Verr' boven peil van reden.
i. 'tGanfch aardryk buige neder!
Genake eerbiedig zynen troon:
't Ryze, en verherrc weder
De femme in daakbren helden toon :
Waar mé'e ze elkanders herte noön,
Om Hem opregt te leeren
Erkennen, voor den God der goön,
Wiens magt niet is te keeren,
En roepen t'zynder eeren.
3. Het eeuwig-Al-vermógen,
Gods hand door-fneed den pékel-plas,
Déde hem ten gronde droogen ,
En maakte voor zyn volk een pas,
Dat ruim en vlak en veilig was
Hy floeg met fchrik en fchroomen,
Den JORDAN (fterk van loop en ras)
Wiens eeuwig-fnelle itroomen,
Hy ftremde binnen zoomen.
4. Daar zyne lievelingen
Door heen, als op het drooge land,
Vry-en blymoedig gingen,
Beveiligt door den onderltand ,
Van zulk een leider! zulk een hand !
Die alle 's waerelds enden
Bewaakt, beheerlcht, en houd in .band,
En boordze door de lenden,
Die Hem de rugge wenden.
<y. Derhalven, landfgenooten!
Volg op de voor-klank van de faam,
En loof Dien Heer, Dien Grooten!
Loof zynen nooit-vol-prezen naam ,
Die ons zoo lang en zoo bekwaam ,
Zoo Uil, zoo vry liet léven.
Die geelt en lé'en verkwikt al t'zxam,
0
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Onze enk'len heeft geftéven,
De voeten fpoor gegeven.
6. Uw' Goddelyk gehengen,
Liet Heer! wel (zoo men 't zilver doet?
Ons op de proeve brengen,
In't vuur van druk en tégenipoef:
De boeven klemden om de voet,
De lenden in de keten :
Zoo wierd het léven (anders zoet)
Van herten-leed deur beten,
Ellendig afgefléten.
7. Gy had ons laten vallen,.
In onzer wé'erpartyen magt:
Om daar en met ons allen,
Te léven zoo 't haar billik dagt,
a vuur en vogt had ons gebragt
n d'alderdieplte nooden:
Maar eind'lyk hebt Gy, onverwagt,
Ons wé'er de hand geboden:
Dus zvn wy 't kwaad ontvloden.
8. En daarom wil Ik Heere!
My plegtig (zonder lang bera'en)
Naar Uwen heuvel keeren,
Om in Uw heilig huis te gaan,
En myn belofte aan U gedaan,
Daar fpoedig te betalen.
Ik aal myn woorden doen beflaan,
En in den hals nooit halen,
Nog iets aan laten falen.
9. Brand-offer, wierook-vieren,
Het merg (het é'elfte van het beeft)
Van rammen, bokken, ftieren,
Zal Ik bereiden tot een feeft.
Kom dan en hoor! gy die God vreeft»
En zyn verbond bewaren,
Hoe goed Hy my ooit is geweeft,
En wat my , zoo veel jaren,
All' trouwe is wedervaren.
T z
Io. Met
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10. Met hertc, ziele en monde
Riep Ik, toen Ik in nooden lag,
En myn vertrouwen gronde
Zig, op zyn hand, die 't al vermag;
Maar hadde Ik ooit de minde flag
Van kwaad, in 't hert be/ëhóren,
Dat myn verftand voor kwaad aan zag,
Nooit hadden my zyne ooren,
•Met gunfte aan willen hooren.
11. E n , nu flond zyn genade
Voor my gereed, zoo haaft Ik riep.
Dus moet Hy vroeg en fpade
Geprezen zyn, Die my herfchiep,.
Toen Ik in duiflre wégen liep,
My zag met Vaders oogen,
My wederom, en uit een diepEn innig méde-doogen,
't Verderven heeft ontogen.

HET LXVII HAR P-LIED,
T O O N .
O fthoon Jonkvrouw*, mögt mygebtUYiH.
E keure der hoogwenfchlykhéden,
D Daald
van der hoogte af na beneden,
Uit 's lévens bronn'
Die nooit begon:
Uit God, Die eeuwig leeft in vréden,
Verr' boven zonn'.
ï. Die goedc»God late Hem bewegen!
Om eenmaal zyn genaden-zégen,
In vollen vloed,
Op ons gemoed

(f 7) H A R-P-L I E DZ R ï NP
«ïTc Aorten, als een zómer-régen
Van hémel-zoet.
3. Hy keer zynlieflyk aangezigte
Zoo t'onz-waard, dat Hy elk verligte,
En wyze 't fpoor,
Waar op, waar door,
Waar langs men voet en wandel rigte,
Na 't zalig Choor.
4. Wy zien O God! nu allé tongen,
Tot Uwen lof fterk aangedrongen:
Al waar Ik ga,
Men tragt daar fta,
Dat h y luidflremmig zy gezongen,
En elk 't verita.
t,. Ik zie de borft van vreugde zwellen s
Nu Gy ze zelf zult wetten Rellen *
En groot en kleen'
Na regt en re'en ,
Op leiden wild, en zoo verzeilen,
Ten léven heen.
6. Elk zal met Uwen naam te pryzen»
Doen zynen klank- ten hemel ryzen:
Om all' de floff
Tot Uwen lof,
En zyn in eere-en-dank-bewyzen ,
Nooit moe nog flor.
7. Ja de aarde zelf zal vrugten geven»
In overvloed om af te léven, ;
Mirs all' 't gewas,
Geboomte en gras,
Van-U gezegend word, juift, éverr
En öp zyn pas.
S. Dan zult Gy Heer! met gnnfte afdalen »
Zoo dat, tot 's waerelds einde-palen 3
Elk dis U vreeft,
Zal in het feeft
En lult paleizen, Ademhalen,'
Van Uwen geeft.
T 3
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H E T LXVIII HARP-LIEB,
T O O N .
Ik dringe

nieuwe maß..

E Heer, al is Hy goed,
D
Zal eens met grammen moed,
Het booze rot door t zwaard van zynen mond,.
Met flam en tak afflaan tot aan de grond.
Als rook en flof en afch,
Zult Gy P God! en even als het was,
Haar doen vergaan, en als verbraden,
Door't vlammend blixem-ligt,
Van Uw vergramd gezigt.
i . Maar 't vrome en minder deel,
Houd ftand, in zyn geheel,
3En juight.van vreugd, door 't inzien zynes lots,
J a : zal in 't herte, en als voor 't aanfchyn Gods
Opspringen, en zeer zoet
En vrólyk zingen, uit een ruim gemoed,
Dat rein van grond, met vollen monde,
Pes Heeren lof verbreid,
Tot blyk van dankbaarheid.
7,. Wel zing dan uit de borft,
Ten lof van Dézen Vorft !
Verheff de fiem, verheerlyk en verhoogt'
Met h elden-zang,het {poor van's hemels voogt:
Die in dit laeger deel,
De vlugge wind (pand in zyn koets-gareel >
Tot Godheids tuig, dus yder buige
Op zyne voet-fchabell',
Met dankbaar fnéren-fpel.
4. Maar van hoe groet gezajL
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En magt, Hy wezen mag,
Hoc teer Hy all' 't gefchäpendom bemind,
Nog legt de wee'uw en 't ouderlooze kind,
Hem wel zoo digt aan 't hert:
Mits Hy ze beide of man of Vader werd,
Stä'ig op haar let, om haar t' ontzetten,
Uit 't helfche en doodlyk naauw'
Der felle gieren klaauw.
<;. 't Is waar Hy koos ter woon,
Des hémels oppertroon:
Nogtans wy zien dat Hy zyn oogen flaat
Op 't eenzaam huis, en 't zégen geeft en zaad,
En die in boeyen zugt,
De kluifter breekt en fchenkt de vrye lugt.
Maar 't godd'loos rot, verdwaazde zotten,
Hoe gull' het ftaat en groeid,
Moet flenflen t'wyle 't bloeid.
(. Eu Heer! toen Gy Uw volk
Geleidet met een wolk ,
Die ftha'uw, die dag, by zonne of donker gaf,
W-ie zag daar in geen werk van Uwen ilaf ?
Toen aarde en hemel ganich
Van vreeze beefde voor Uw* godheid: glans,
Die rookend' kwam gedaald, in vlammen,
En wolken digt en bruin,
Up Sina's hooge kruin.
7. Toen blonk de heerlykhcid
Van Uwe Majefteit,
(droop
Toen blonkze in kragt! toen fyperde, toen
Een liff'lyk vogt, op Uw' verkooren hoop!
Waar mé'e Gy 't nägeflagt
Van Abraham, by U zoo dier geagt,
Nuafgeflaaft, zeer milde laafdct,
Verfrift hebt en herfteld,
In 't woefte en dorre veld»
S. In 't dorre veld, dat Gy
Haar fchonkt, in zwervery,
Als tot verblyf, en daar toe eng'kn-fpy»,
T 4.
Het
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Het edel Mann' op överwondre-wyz'.
Gy gaaft haar tonge en mond
Om U te loven, daar Gy ftoff' toe zond»
Het bly gerügt van 's vyands vlugten,
Waar door en ziele en hert,
Van vreugde dronke werd,
- o. Want tot in Palaftyn,
('t Land dat haar erf zou zyn)
(door,
Drong de eeren-klank van Uwen naam zoo
Dat all' haar vorften beefden, op 't gehoor:
Ja'ylings hénevloön,
Wanhopig v dat ooit eene van h n r goön,
Die fchynbre ramp „ af zou doenfchampen,
Die vaft al nader kwam,
Of fchutten voor den dam.
ïo. Dus viel haar't land ten buit,
Men deelde 't roof-goed uit,
Ook zelfs aan haar die t' huis geruft en ftill',
Veiwagten op het werk van Uwen will.
Daarom O kindren Gods!
Ofgy in't laege, als buiten Gunft des lots f
In nooden {leekt,, flell' dit maar zéker,
Dat God, ftaatgy maar pal,
U nooit verlaten zal.
I I . Maar Hy zal u het hooft
(Schoon nu van kroon berooft)
Nog blinken doen in luifter, daar den gloed
Van 't é'elfte goud.zelfs voor verdooven moet:
Of als-een jonge duif
Ia haar pluimagie pronkt aan hals en kuif,
Welks blaauw en geel „ kan 't ooge ftreelen,
Als-goud-en zilver-draad,
In purpur'zy-gewaad.
12. Zoo zag men ook voorheen,
Toen 't köninkdom vertré'en,
En door Gods hand,wierd in delugt verftrooit,
Dateene vreugde, en alzoo groot als ooit,
Ia-'t hert' der. Vadren rees;
Pat
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Dat yder klaar met zyn gebaar bewees.
De zwarte nagt van rouwe en klagten
Verdween, en 't lely-blank
Verfcheen, van zang en dank.
I J . Dus gy, gy Bazan! zult,
(Hoe fteil en hoe gebult
Uw trotfè kruin zig ooit ten hemel hief)
Gy zult nog zien (want God heeft Sion Ikf)
Gy zult u zien verfma'en,
En op dien berg zyn tenten neder flaan,
Om daar voor 't lefl,, z/yn troon te veilen,
En watje'er tégen doet,
't Is al vergeeft gewroet.
14. Want zie ! Hy komt in 't veld,
Met pragt en magt verzeld,
Van lyf-ftafrïers , trauwanten flux van lé'en ,
Van talloos tal krygs-wagens om Hem heen *
Alwaar Hy glans-ryk zit
Gekleed in't driemaal heilig zuiver wit,
Voor welks gezigt,, al viel en zwigte,
Wat op het aarden-rond,,
Zyn Godheid wéderftond.
15. Dien God, Die nog heel vroeg-,
De boeye in két'nen flocg :
Toen Hy zyn volk die van de Deenenftnre«,
Dat ryk-gelä'en uit't vette Egipten week,
Met fc hatten afgetroond
'tGeflagte Chams,dat aan die ftroomen woond,
Daar elk een deel afkreeg, en vele
Van dïe'r wé'erbaritigheid,
Zyn gunfte fcheen ontzeid.
ie. Hoe klaar bleek hier, en bloot,
O God! dat Gy ze all' nood't,
Ja vleid en lokt, om aan de hand te gaan,
Het pad van Uw geboden in te flaan ;
En zoo tot vatte vré'e
Te komen, in Uw lang beloofde fté'e,
3y U ter woon,,.daar Gy.zult toonen,
Hoe
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Hoe Gy getrouwheid loond,
En deugd met heil bekroond
17. Nu gy Gods kindren! nu!
Loof Dézen Heer, Die u
Hier niet alleen na lévens nood verzaad't,
Maar dag by dag met zégen överlaad't.
En wiens Almagtige hand,
Ons heeft geveftigd in dit zalig land,
In't land daar't zoet,, in volle vloeden,
Van hónig-zeem en melk,
Zig ommedeeld aan elk.
18. Die hand die in de nood,
En 't gapen van de dood,
Eerft heeft gered, Die zal, eer wy 't vermoên,
Die zal nog eens het zelfde by ons doen:
Als Hy met feller klop,
De booze treft op hären wrével-kop,
De lenden kneult,, die/r trotfe reuzen,
Die op haar kragten ftaan,
En zyn gezag verfina'en.
19. Want dit zoo trooft-ryk woord
\Vierd eertyds ook gehoord,
'k Zal Bazan eens op hand en armen Haan,
Tot hy Myn volk wé'erom zal laten gaan:
Dat Ik als uit een zee
Van rampen, voeren zal ter ftille ree,
Haar 's vyands bloed,, doen met de voeten
Door-wäden , daar't de hond
Zal lekken van de grond.
20. En Heer! dat bleef alleen
By woorden niet: o neen!
Men zag eerlang, Uws Bonds gewyde 14'c
Na Salem gaan, verzellchapt voor en na»
Met zangers en gerey,
Met bomm'en trom der maagden tuflehen bey:
Elk was verblyd te zien die tyden,
Dat Sion 't woonhuis was
Van Uwe orakel-kas.
21. Dus
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a i . Dus vall' Dien Heer te voet,
Gy Jacobs edel bloed!
Loofzynen naam,maar voeg tog hert by mond,
Als kindren paft van zulk een waardig bond.
Ey! zie vaft Benjamyn,
•Zie! die in Juda vorft en heerfchers zyn ,
Zie Nephtali! en zie hoe blyde
De vorften Sebulons,
AU' juigchen volles monds.
12. Gryp dan, gryp weder moed,
En zie wat God u doet,
Maar Gy O Heer! verdiep het in de ziel,
Wat heil ons ooit van U te beurte viel,
Hoe dat Gy Salems roem,
(noem,
Door 't pronk-ftuk daar elk Uwen naam by
De waereld door,, in yders o oren,
Doet klinken, zelf tot fpyt
En trots van haat en nyd.
1%. Zoo dat het lof-gerugt
Nog daverd in de lugt,
Dat Sions naam in alle hoven waagt,
En baard een luft in all' wat kroonen draagt:
Eenjuft om haar te zien,
En U , O God! gefchenken aan te biên,
Tot blyk en tuig „ van zig te buigen,
Te werpen ftaf en kroon,
All' né'er voor Uwen troon24. Wel temm' eens 't oorlogs dier,
Scheurt Heer! de bloed banier',
Laat nooit meer toe, dat iemand zig om geld
Ten roof verhuure, of plége ftraat-geweid.
Ey zie.' daar gaan nawenfeh,
Depügers heen,nu lyd, nu weet geen rntnfch
Van ag of wee,, ja'k zie aireede,
't Gezandfchap van de Nyl
Aan-naderen, in der yl.
2%. 'k Zie 't heete Mooren-land,
Strekt ook al herte en. hand
Tot
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Tot U , O Heer! en zoekt den vréde-zocn:
Dus wil 't nu all voor U een voet-val doen.
Wel brom m dan överluid,
(uit.,
Gy aardiche vorften! bromm Gods grootheid
Die van uit 't hoog, der fterre-bogen,
Zyn doncler-ftemmen geeft,
Daar't all' voor fchrikt en beeft.
16. Eerd Hem als Opper-Vorft,
Wiens onverfaagde borft,
Wiens geeft en kragt, zig óver Jfraè'l
Alleen niet breid: maar geeft allom bevel,
Daar 't menfchdom nier bené'en,
Daar zy die 't Ibanfel van de Jugt betré'en,
AU' móeten tred, en koers na zetten,
Als na de juifte maat
Van alle doen en laat.
27. O Gy verfchriklyklyk God!
Bewoonder van het flot
Der heerlvkheid, en't hoog en heilig Choor,
Van waar Gy waakt, met gunftige ooge en oor,
Die óver alles gaan,
Om dus Uw' volk met kragten by te ftaaii:
Wat zang of klank,, van lof en danken,
Stygt in waardy, ter peil
Van ons genoten heil!

HET
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Vrouw z< oefier van myn jeugd \
myn heul! myn trooftl
O God!
Gy fchutsheer aller vromen!
't Zy of ze uit Weft of Ooft,

Of Noord, o f Zuiden komen:
Myn hoogfte toeverlaat!
Ay zie! ay zie my zinken!
Ay zie! den jammer-ftaat,
Daar Ik in moet verdrinken ,
Komt niemand my „ ter hulpe by:
En daarom keer,, Ik my. O Heer!
T o t U , en roep zoo, dat Ik t'endcn kragten j
Moet in myn adem fmagten.
5. Myn lang en bang gekryt»
Verdooft myn ooge-ftralenj
Hoewel myn hope altyd,
Haar hat m U bepalen.
'k Zie vaft een groot getal,
Van die my zonder reden,
Vervolgen verall'!
En konmen my vertreden,
't Ware haaft gedaan,, want Heer! zy gaan
Zoo verr', dat zy „ zelf dat van my
Afeiflchen, 't gene Ik nooit van haar begeerde*
Veel minder, haar ontweerde.
3. 't Is waar , in Uw gerigt,
Worde Ik wel van veel zonden
Regtvaardiglyk betigt,
Tc kort m pligt bevonden ;
V
Maar
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Maar laat tog, die met my
O Heer! Uw zake dry ven,
Daarom niet van party
Vertré'en en onderblyven.
Want 't is om U „ dat Ik hier nu
Dus ben veragt,, van myn geflagt:
Ja 't naafte bloed, de zonen myner moeder,
Verzaken my, haar broeder.
4. ,Om dat myn herte als vuur
Brand naar Uw huis en wetten,
Moet Ik zoo bits, zoo zuur
Gefchamp en ramp verzetten.
Want hoorc Ik U verfma'en,
Ik voele 't my aap 't herte,
Ta door de ziele gaan:
Dus lyde Ik Uwe fmerte.
Ik vatte, ik zugt,, maar zonder vrugt
All' wat Ik doe,, ja nog daar toe,
Myn zak, myn afch, myn treur-voor pronk-geZy duiden 't all' ten kwaden, (waden.
q. All' die geftégen zyn
k
'Op poort-en raadhuis trappen,
Doen pyn tot myne pyn,
Met haar vergiftig mappen.
Ik ben een (traat-gerell',
En in de drinkgelagen,
Een tydverdryf, een fpel,
By nagten en by dagen.
Dus Heere! kom „ Ik wederom
In myn gebed, en wagte ontzett*
Van Uw' genade en onverbreekbre trouwe >
Daar Ik my vaft aan houwe.
<f. Ey! laat my niet in 't flik
Verzinken van ellende;
Maar toon my eens een blik
Van Uwe gunftc, in't end?.
Dat Ik uit dit verdriet
Mag
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Mag fpoedig zyn geholpen :
En my myn haters niet
Met rampen óverftolpen.
Agh Heere! Ik zink,, en Ik verdrink?
Daar fluit de put (ten zy Gy 't ftut)
Zyn lippen toe! en Ik zal, wis, verfmooren j
Dus waak, ey! waak daar vooren.
7. U gunfte en goedheid, Heer!
Zoo vol van heil en zégen,
Make U nog déze keer,
Zoo zeer tot my genegen,Dat zig Uw' aangezigt
Met lieve Vaders-oogen,
Tot my waard héne rigt,
En zie met médedoogen,
Op my Uw knegt „ die nu valt legt
Ter ne'er geveld „ en in 't geweld,
Van een party op my hoe langs hoe kwader,
Dus kom ter hulpe nader.'
S. Uw goedheid helpe my
Der boozen klaauw ontrukken!
Gy ziet wat fmaad Ik ly,
En boe ze my verdrukken!
O Heer! 't gaat my aan 't hert',
Ja 't overweegt myn kragten:
En als ter nood benert,
Zit Ik na trooft te wagten.
Maar laas! Ik zie,, geen menfche die
Myn leed beklaagt „ of na my vraagt: ^
Elk zal veel-eer, my in myn kwalyk varfn,
Het lyden nog verzwaren.
9. Ja zelf (O wat verval!
Wie zou daar niet af yzen!)
Men fchaft'er bittre gall',
Om myne ziel te fpyzen.
En toen myn bange bortt,
Van droogte zou verftiven,
V l
Moeft
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Moeft Ik in heeten dorft,
Myn hert met edik laven.
Dus worde haar goed „ en heil en fpoed,
En difch en bedd „ haar ftrik en net:
Beroof haar 't ligt, maak datze dwalen moeten,
Met waggelende voeten.
jo. Vier eens de wraak den toom.
Stort Uwen vloek en tooren,
On haar met vollen Aroom,
Die nu naar U niet hooren.
Verdryfze uit ftad en land.
Verwoeft de pronk-gebouwen,
Van die, zoo ftout van hand,
My, die Gy flaat benouwen,
Met fmaad en foot „ als of Gy God!
My dus zoo t'nuis,, bezogt en 't kruis
Zoo bang en lang gemaakt had't en doendrdAlleen om my te plagen.
(gen,
II. Voeg fta'ig by ftraffe, flraff'.
Betuint, en ftopp' haar wégen,
Ja fnyd ze reffens af,
Als badaard van den zegen.
Schrabb' haar uit 's lévens roll.
Druk op haar eenig teeken,
Dat niemand haar voor vol,
Trouw' en r?gtvaardig reken:
Maar my die fta'ig „ van zwaarder plaag
Beftrcdcn word',, ag redd' me in 't kort!
AghHeer! aghhelp! en ftell', op myne bede.
My eens in ftand van vrede.
I L Dan wil Ik met gezang,
Des Heeren name loven,
Myn lévens dagen lang
In zyn gewyde hoven.
Welk heilig offer-vier,
Hem veel meer zal behagen,
Als 't bloed van bok of ftier.
'Ten. altaar opgedragen.
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En als dat werd,, gezien van 't hert
Dat zagt-gemoed „ na God en 't goed,
Uit alle kragt der zielen plas te Are ven.
Zal 't wé'er op nieuws ncrléven.
I J . Want God verhoord de bé'en
Van die nooddruftig zugten:
En die om 't goede lé'en,
Hielp Hy de boey ontvlugten.
Dus pryze Hem t hémeï-welf, •
De zee'en, revieren, ftroomen,
De ftomme viflchen zelf,
Ja de aarde en kruyden, boomen:
All' water leeft,, en wezen heeft,
Roepe óverluid,, zyn goedheid uit,
Die verder gaat als ooit de zonne ftraalde*Of rees en weder daalde.
14. Ruft maar op Gods kragt! /i 3Hy zal ons nog verblyeh,
Als Hy zyn duur geflagt
Verlort uit flavernyen,
En alle Judaas fté en,
Zal uit haar puin herbouwen.
En zoo! dat elk met vré'en
Zyn erfdeel mag behouwen
In zulk een ftaat,, daar Jacobs zaad
Dat Hem bemind „ van kind tot kind ? >
In zoeten vrede en gädelooze lüften »,
Zal eeuwig blyven ruften.
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Lrf^fc birderinn'! mynfehoon« vcld-godin.
*l r^ Edenken Heerelaan 'tvoor-genóten goed,
^-* Verkwikt myn afgematte geeft, endoet
My op myn klagten,
Van U verwasten,
Isntrooftlyk woord verzeld met heil en ftoed;
•2. En daarom roepe Ik,o fta my togh by!
VcrlorT my uit de muyl der dwinglandy:
Maak ze, all' ter khanden
Die my aan-randen,
En oorzaak zyn dat Ik,zoo bitter ly;
3. O Heere Jaag! ojaagzeecn lèhrik op'tlyf!
Die magtig 1* dat ze haar te rugge dryf,
Die my ontruften,
En zie verluften,
lh 't zien dat Ik verdrukt en onder bly£
4. Doet- ze-alle wegh en uit myn oogen gaani
JDie wreed en hätig, als van verre man.,
En my belcnempen.
Agh! komze dempen:
Ten loon van't kwaad zoo veel aan my gedaan.
5. Daar tégen HeerJmaak haar in't hert verblyd;
Wie'r tonge en lippen U zyn toe gewyd>
Üni U te pryzen,
En dat bewyzen
Zoo wel in daad als woord en alletyd.
6. En my O God! die in ellende kwyn'»
Süsat. Uw genade myn geleide zyn,
En my bevryden,
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Eer dat my 't lyden
Door överwigt doe flikken-in <k pyn.
H A
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T O O N .

Verbazing der natuur.
" p r O e m c e r getrouwheid: blyk, hoe meer
•*•-*•
vertrouwen; reden.
Dus keere Ik my tot U , O God!
Met herte en ziele in zugten en gebeden,
Stel dan myn hoope nooit ten fpot:
Maar zie my aan met médedoogen,
En red eens door Uw Alvermogen ,
Na gunftig regt dat U behaagt,
My nu dus agtcr-na gejaagt,
(plengen,
Van booze, die myn bloed als-wäter willen
En zoo zy my kregen,
Niets en hield haar tégen,
Als Gy 't kwade woud 't gehengen, (nen,
1. Dus is't nu weder tyd, om andermaal te tooDat Gy myn hoog-vertrek, myn rots,
Myn toevlugt zyt om zéker by te wonen,
Den haat en jaloezy ten trots,
't Is ook den eifch van Uwen wille,
Dat Ik in diepe rufte enftille,
Gcveiligt zynde.van het kwaad,
Dat anders my befchören flaat,
Zal léven in het land en Uwen altaar naken-j
Om myn.offer-pligten,
Daar voor te verrigte»,
En Uwen name groot te maken, (boezen,
t' Verbreek geweld en- raad, der overgeven
Die
V 4
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Die zoo door-ftout, verkeerd en wreed,
Myn ziel ten doel van hiren haät verkoozen»
En hébben bóge en pyl gereed.
Want all' myn hopen e» verwarfen,
Rufte op Uw' trouwe, gunite en kragten,
Daar De van 's lévens mórgenftond,
Myn heil, myn heul, myn trooft in vond,
Ja Heere! zei ver al in 't lig.- hr.nni mynder tnoe(Daar Ik U voor pryzè,
(der,
Lof en dank bewyze,)
Wäar't Gy mynen Hèere ch hoeder.
4. Ik lag door tegenfpoed zoo n é \ ry:v<.-ld en
Dat my geen redding överfchoot: (onder,
Maar onverwagt, en véle tot een wunder,
Verlofte Uw hand my uit de nood:
Een daad, daar Ik U nimmer vooren r
Vermagh te loven na behoor en :
Ten ware Gy door Uwen geeft,
My kragten gaaft en onder-weeft.
(ken,
Defwégen kom Ik U van ganfeher zielen fméDat verftand nog kéle,
Als Ik zing of fpéle,
S t o f nog woorden mag ontbreken.
5. Laat, als des lévens herm myn winter-tyd
doet nadren,
Die 't hooft befheeuwt met zilver hair,
Die't vuur verdooft en't bloed verkoeld in
de ädf en,
En maakt de gangen traag en zwaar,
Laat dan Uw trouwe, liefde en goedheid:
Zoo vol van zégen, heil en zoetheid,
Niet wyken van my af, O neen 1
Terwyl myn haters op de been,
jlaar kragten by den lift,- zoo woedigzämen
Om eens met haar allen,.
((pannen,
My op 't lyf te vallen,
En waar 't mógelyk t' overmannen.
4. Terwyl.zy roepen Ia! God heeft hem na
verlaten;Dus
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Dus jaag hem na, hy is in 't net:
Men delg zyn naam en Helle hem als verwaten.
In't ydel wagt hy op ontzet.
Daarom, O God! O Heer der heerenl
Sta my nu by, om af te weeren
De rampen óver my beraamd
Ey maak myn haters alle befchaamd ;
Verteer haar kragten, doet haar glori-ftralen
En in fmaad verkeeren:
(dooven,
Maar help t' Uwer eeren,
My door hope 't hooft eens boven, (den,
7. Dan zal Ik myne tong in 't openbaar ontbinEn roemen in Uw mögentheid,
Op dingen daar veel heils in is te vinden,
Schoon mate en tal my duifter leid,
En dat ü Heer! Uw groote daden,
Als eene zee niet door te waden,
Voor myn geeft zig ópen doen,
Ik wil nogtans, en zal my lpoèn,
(we,>
Te brengen aan hetligt de blyken eender trouU alleenlyk eigen,
En die my doet neigen,
U voor mynen Heer te houwen, (dagen,
S. Voor mynen God, Die my in myne lenteEn bloeyen van myn teere jeugd,,
Gekoeftert hebt en op der hand gedragen ,
Geleerd, geleid in 't ftoor van deugd:
Waarom Ik nimmer kan vergeten
Uw goedheid daar by af te méten.
Wel: nu myn dag ten avond ichiet.
Verlaat my in myn zwakheid niet!
Maar Heere! geef dat Ik van't wonder Uwer
Myn na-kómelingen
(handen,
Nu mag vooren zingen
Dat ze 'r nämaals door ontbranden.
>. O! kond Ik eens't geheim vanUwgeregNu opgefteigerd in de lugt, (tighéden,
Na waardigheid en waarheid>klaar ontleden,
Hoe

ljï
D E KoNTNKlVKE
(71)
Hoe veel, hoe é'el, en van wat vrugt,
Zoo mögt daar uit voor allen blyken,
Dat alle magt voor U moet wyken.
Want hoe veel ramp heb Ik gezien,
Die Gy voor my wé'er wegh dé'et vlien?
Met reden hope Ik dan te ryzenuitter hellen:
't Ga my vry ten booften,
Gy zult my vertrooflen,
Met in béter ftaat te
ftellen.
(dezen:
lo. In beter ftaat, ja zelfs veel hooger als voor
Des Gy met luite en pfalter-tuig,
Uit 'sherten grond van my zult zyn geprezen,
En dank gezeid, met keel gejuig.
O Heilig Heer! en Jfr'els wagter,
O Gy! Die my van voor en agter,
/ ^ R o n d o m voor alle kwaad bewaakt!
/ My n tonge zal van U te loven nimmer zwygen»
J
Voor dat Uw' gerigten,
/
Door myn eer-gedigten,
(
Vollen lof en luifter krygen.
(
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Belle Trh..
wild immers 't gene ik dóe.
G YHeer!
in dezen mynen zone,
T e verheffen tot de kroone,
Nemen van my afin 't goê!
Wyle op 't nutt' der goede en belle,
Enkel word van my gedoeld:
J
*
Schoon
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Schoon de toomelooze refte,
Daar uit-zinnig tegen woeld.
•i. Wel dan: fla een gunflig oog*
Neder uit Uw' hemel-woning,
En bevloey de nieuwe koning,
Met de zégen van om hoog,
In zoo milde en ryke beken,
Dat hy Handzaam op den troon
Zitten mag, en vonnis-fpréken,
En Uw' volk in rufte woon'.
3. Zoo geeft brij; en heuvel vrugt
Wyle het ligt d r vréde-dagcn,
Alle plagers en d. plagen
Dryft uit 't land en op de vlugt,
Néffens alle ich rik-gerügten ;
Tot verkwikking, van die vaft
Onder 't jok der groote zugten,
Sta'ig bezwaard met nieuwe lalt.
4. Moedwill' fchrikt zelf tot int bloed,
En zal zynen fcepter vreezen,
Zoo lang als de zunne m wezen
Blyft met haren gulden gloed.
En de groote pékel-plaüen,
Op de noornen van de maan,
In haar krimp en groeyen paffen,
Om te kómen en te gaan.
V. Hy zal eenen zoeten douw»
Op de volkren allerwégen
Spreyen, vol genade en zégen,,
Als een vrugt van regt en trouw':
'Die zal dalen, en verfchaffen
Voor de vrome vafte ruft,
En den vré'e, door 't kwaad te ftraffcn,
Tot de nagt haar lamp uit-bluft.
ö. En de palen zynes ryks,
Neffens willekeure en wetten,
Zullen haar zoo wyd uit zetten,
Al«
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Als de landen binnen 's dyks:
Daar den oever weder zyden,
Keerd den woeften oceaan:
Dar liy zelfs by onwé'ers ryden,
Nooit zou buit.n palen paan.
7. Zy die 't woede en dorre zand,
Onder 't gloên der zonne ploegen,
Zwarr-gehuide Mooren., voegen
Haar gewillig na zyn hand:
Die ze kufïèn, daar ze buigen.,
Ne'er in 't ftof als onderdaan,
En dus plegtelyk betuigen,
Onder zyn gebied te ftaan.
8. Zie ook Tharfis vorften mé'c»
Met die ryke water-landen,
Staan als met gefêhenk in handen ,
Onderwerpelyk en ree:
Neffcns die van 't heete zuiden,
Ryk in fpecery en goud,
E'ele fteenen, diere kruiden?
Elpen-been en ebbenhoud.
9. Ja: wat ergens krooncn draagt,
Zal op yder oogewenken,
Onder giften en gefchenken,
Willig doen wat hem behaagd.
Zyn gedugte fcepter-roe^e,
Zwaayd den kwa'en ten fchrik enftraff's
Maar de kleine, zwakke en goede,
Tot een trooftbren fleun en ftaf.
1 o. Weduw', weeze en vreemdeling •
Trooft-en hulpeloos verlaten,
Zwervende op uitheemfe Araten,
W'inen in den ommekring
Zynes ryks, alwaar erberming
Bóvcn ftrengheid zal gebiên,
Onder trouwe noods-befcherming,
Van genoegzaam brood verzien.
„ _
't Hert
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l i . 't Hert' dat onder tyranny.
Van haar die nu tot rykdommen,
En dus zyn tot ftaat geklommen,
Hem gevangen ziet, helpt hy
Uit de magt en muil enklaauwen
Van dj e wolven, die zoo wreed,
Den ellendigen benaauwcn,
Ja doen fmooren in zyn zweet
II. Want hy agt dat bloed zoo dieri
Van die zoo-verlchóvelingen,
Dat hy voor haar zaak zal dingen ,
En zig wreken aan den gier.
Des hy lang zal vredig leven ,
Ryk in Schebas é'el metaal,
Hem van 't moorenland gegeven,
Neffens gunfte-en zégen-taal.
i j Landen bouman ploegt en laaid»
Still' op hoop' van ryke vrugten ,
En hy ziet met herts-genugten,
t' Wyle een zuider windje waaid,
Hoe den halm in bloeyende aren,
Zagtjcs word gekernt, geftreeld,
Dynende als de wäter-bären,
Daar een lugtjen óver fpeeld.
14. En wanneer de zomer-kragr.
Nu de wel-volwaflen zaden,
Die haar Hengen overladen ,
Eens tot rypheid heeft gebragt i
Valt hy vaardig aan het inydcn ,
Rapen, binden , wägen-la'en,
Mennen, en ter fchuure in ryden,
Dorflèhen, wannen 't lieve graan.
15. 't Volk in rond-bemuurde fté'cil»
Zal, by ftille en kloeke ernéring»
Léven onder zyn regering,
Vol geluk in vrölykhé'en.
t Waarom zyn lof-ryke name
Verder «li de lonne rend,
X
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Op de vlerken van <Ie fame,
"Word gedragen en erkend.
\6. Want den bloey van 't algemeen,
Doet een zuiver-dankbren afêm
Ryzen, als een zoeten wafem ,
Uit de borft van groot en kleen;
Die, terwylze op zégen wagten,
Haar zoo ruim zien överftort,
* Daar hy van de buur-geflagten,
Zalig om geprezen word.
17. Aldus zal zyn ryk, een ryk,
Nog toekomende en vol weelden,
Reine en wäre vreugd verbeelden,
Eeuwig zyn begin gelyk.
Daarmen eeuwig boven allen,
ïfr'els God voor loven moet:
Die dus na zyn wei-gevallen,
Ons zoo nutte wondren doet.
18. Loof Hem dan metherte en mond!
Loof nu Jacobs opper-herder!
Dat zyn eeren-klank al verder
Dringe, door bet aarden-rond,
Op 't gerügt der mogendheden:
Hier op zegge elk Amen, ja:
Zso befluite Ik myne beden,
£ n ver wagte zyn genä.

82?
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HET LXXIII HARP-LIEEfc ,
T O O N .

Jephla een &<r„
immers doet God Ifraël
W EI! Sta'ig
en eeuwiglyk wel.
En 't rein , goedwillig hert verrykt „
Verkwikt Hy met zyn zégen :
Al gaat Hy fomtyds (na't ons lykt)
Andre wégen,
a. En egter Ik (hoe komt dat by?)
Ik verwonderde my,
In 't zien hoe 't hier den boozen ging,
En hoe 't geluk haar ftreelde.
Ja léven liet in zegening
En in weelde.
3. Haar lévens-zonne-en dage-ligt»
Rees my voor het gezigt,
En fcheen tot haren avond toe,
Klaar, wolkeloos en effen,
Zulx haar nooit Godes geeffel-roê
Leek te treffen.
4. Wat rampen ooit Gods volk beftré'en»
Haar beliepen der geen.
Wat leed, wat kwelling, fmerte of pyn,,
Den vromen mogte knagen,
Zy léven lang,gezond, en zyn
Vry van plagen.
?. Wie datter zugt, wie datter treurde
Nooit verwiffeld haar beurd,
Ja 't onheil zelf dat andre troff,
Gaf dikwils haar vermógen »
X »
Zo»
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Zoo groey als voedzel, kragt en ftoff'
Tot verhoogen.
é. En door zoo veel geftreel des lots,
Dertel, moedig en trots,
Ontzienze haar onregt nog geweld
('t Zie wie of waar) te plegen:
Als hebbende uit haar magt Tan geld,
't Reet rerkregen.
7. Het weeldrig oog puild uit van vet,
Dat haar herte oezet,
Met waan vervuld, verhard, vereeld,
En ftaande op eigen kragten,
Zig maald een dwaas wanichik'lyk beeld
Van gedagten.
I . Als maakte God het ganfch heel-al,
Slegts ten haren gevall':
Zoo verr' dat yder, blyde en ftill',
Den hals na 't jok moet voegen»
En lyden haren dertien will'
Met genoegen.
9. En dézen trots (op 't regt van ftaatj
Nooit te vollen verzaad
Zal 't kruis nog van die legt aan l y ,
Met fmaad en (pot verzwaren:
Elk poft en floft alleens of zy
Goden wären.
10. Haar tonge zwist nog aardiche kroon 3
Nog den hemenenen troon,
Het welk den vromen die 't bezugt,
Doet als wanhopig klagen:
Eer.dat hy't kruis nog, om zyn vrugt,
Leerde dragen.
I I . Wel, (zegttfy in zijn hert) wel hoef
Wel hoe gaat dit hier toe 1
Keemt God daar nu genoegen aan?
Ziet hy den goddeloozen,
In zulk een bloeyzel, zoo vol waan.
Staan te bjloozen?
„
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I I . Z Y léven hier in volïe luft,
Fluim en zagtjes in ruft.
Men ziet ze vaft al geld en goed,
In overvloed vergaren:
Wel! waar toe wil IK dan 't gemoed
Rein bewaren?
13. Drukt my het kruis tog even zeer.
En nog dikwils te meer!
Wat helpt de ware deugde m y '
Ja fchynt'et niet wel zotheid.
Te zoeken trooll, uit fantazy
Van een Godheid?
14. Zoo was myn taal ook haaft geweeft»Maar Ik ilremde myn geeftt
Gp dat Ik my niet ongetrouw,
Voor mynen God zou dragen :
Nog ook den zwakken vromen zou
Doen vereisen.
If. Ik zeyde agh Meer! hoe byfter ligt
Mift het menfchlyk gezigt!
't Génc onS van verre en rn 't verfehlet»
Zal wonder-wel gevallen,
Word, als men 't van na-by beziet,
Niet met allen.
16. Want hoe zeerklaar de waarheid zy»
Die was duiiter voor my :
Zoo lang Ik als door név'len zag,
Op 't heil der aardfgezinde,
Tafte Ik rondom by klaren dag,
Als de blinde.
17. Zoo lange als my haar glori-zon
Het gezigte verwon,
Was magt en goedheid en verftand,
Die t' zamen moeften werken,
Heere! in d' uitvverkzels U w e r hand
Niet te merken.
«8. Maar U w geheimen; Cabinet
My zynde ópen gezet:
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Zag ik den op-en néder-gang,
En 't eind' der booze mentenen:
Al^fchoonae hier léven eeuwen lang,
'
En na wenfchen.
19. Daar hebbe Ik in Uw daad en woord,.
Klaar gezien en gehoord,,
Hoe Gy ze laat op 't glibbrig pad,
Met loflè toornen rennen,
Tot haar verderf, en eer ze dat
Zien of kennen.
iOi Den eenen dag flaanze in een kragt»
Die geen vallen verwagt:
t ? Wyle uit haar lullen zelf, te met,
Een onheil word gebooren,
Dat hare lampe in eigen-vet
Zal doen fmooren.
11. Dan wordenze in een o ogenblik,
Diep getroffen van fchrik:
Dan waken ze op, als een die droomd
Te zyn een eeuwig-wonder:
Maar t' wyl' Uw hand ter wrake koomt,
Moetenze onder.
21. Daar zienze dan dat beeld.van pragt,
Eeuwig van U veragt.
Myn God! agh! hoe mögt Ik beftaan,
Agh! waar op mögt Ik poogen,
Uw raads geheimen na te gaan,
Als met oogen!
33. Ik Horte my,.zoo dom al 't vee,.
In een grond'looze zee!
'k Hebbe in Uw wyzheid, my te veer
En diep in laten zinken :
Tog ester liet Gy my, O Heer!
Niet verdrinken.
24. Dus Heere! dus! dus binde Ik my;
Nu voor eeuwig aan D y ,
Aan Dy , Die my zoo by derhand
Geleid hebt en gewezen;
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Ja voeren zult ten eeren-fland
Op, na dézen,
if. Want in den hemel Wer geen,
En veel minder bené'en,
Als Gy O God! zoo goed, zoo trouw,
Zoovaft,omop te ruften:
Wel wat dan, neffens U tog zou
My nog lüften?
2tf. Of's lévens kragt my al begeeft,
Ik weet Heere! Gy leeft:
Gy zyt-en blyft in alle nood,.
Een rots om op te bouwen:
Zulx Ik voor helle nog voor dood,
Hebb' te grouwen.
ij. Ik weet wel (hoe't hier gaat of niet)
Waar op Ik my verliet :
Daar kóme all' wat'er kan of wil,
'kZäl egter al myn léven.
Aan U met hert-vertrouwen, ftil
Blyven kleven.
28. 'kZie 't algemeens woefte gros,
Ganfch uit-lpoorig en los,
Wel dwaaflyk U den rugge biên,
Dog tot haar fchade en fchande:
Want Gy roeid all die deugde vüên,
Uit den lande.
2?. Maar Heere! Gy en uwe zaak,
Zytmyn eenig vermaak,
'k Aanbidde uw trouween heil-berigt»
Uw' magt en groot bedryven:
En't is my goed en zoet, U digt
By te blyven.
%o. Derhalven kieze, Ik van nu-af»
U ten fteunfel en ftaf:
Ten trooft, en hope en 't eene en allï
Wiens óver-wondre wondren,
Ik nog zal doen 't ganfch aardfché dal
©vee dondren.
_
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H E T LXXIV H A R P L I ED.
T O O N .

Tjtg myfchoon gaddinne !
wat mag'er wezen!
W EI:
Dat O God! Uw* goedheid niet
Nu gelyk voor dezen,
Zulke milde dralen fchiet?
Of dooft Uwe gramfchap ganlcrt
Uwer liefden zonne-glans ?
2. Hoe! wild G'ons verftooten
Van Uw aanichyn,Heer! watre'en?
Zult Gy haar ontblooten
Van <*e gunfte, van voor heen,
Die Gy eerft zoo mild gevoed,
En als ichaapjes hebt gehoed ?
j . Neen: maar zie een^nédêr, /h
En gedenk Uw volk, Uw erf,
Trooft en redze weder
Zoo als eertyds, uit verderf,
Toen Gy Pharoos banden braakt,
En haar dus hebt vry gemaakt.
4. Steil niet in 't vergeten,
Sions heuvel Heere! alwaar
Gy vol roems gezeten
En gewoond' hebt, menig jaar:
Spoey U derwaard" want Uw huis
Legt al né'er aan puin en gruis.
9- Uwe wé'er partyen
Drongen trots te midden door:
Woênde in razernyen,

Tot Uw hoog.cn heibg Choor-

,

(74) H A R T -L I E D E K E N. H *
Wierd met naar geluid vervuld,
Als een leeuw die hongrig bruUL
6. Hare vloek-banieren
Zwaayden r op de wal geplant«
t' Wyle haar vreugde vieren
Alles zetten in den brand :
En zig't krygs-volk, als ten fiagh,
Vaft van breek-geweer verzag.
7. Van houweelen, bylen,
Koevoets, mookers, om daar me'e,,
Pylers, balken, ftylen,
All' te wringen uit haar flé'e ,
Dus, en met verbeeften zin ,
Viel elk fiad en tempel in.
S. Slaan, Ja fteken, kerven»
Rukken, plukken geen gebrek,
Breken en verderven,
Vliegen óver dam en hek,
Rooven, moorden, fchendery,
Krygs-gebruik maakt alles vry.
9. 't Ging daar op een hakken»
Zoo gelykmen in het woud,
Boomen, ftruiken, takken,
Snoeid en roeid en néderhouwr.
Koft-nog konft-werk wierd gefpaard»
Ja: geen heiligdom bewaard.
10. Uwes Godheid: woning,
Sälems hooft-gebouwfel. zelf,
Vond hier geen verfchooning»
Nog aan vloer nog koor-gewelf,
Cédren fchot en.marmre muur;
Alles moeft tea vlatnme en vuur.
i l . Onze zéde-fchólen,
Uwen name toegewyd,
Raakten mede aan kolen:
Niets ontzagenze in die tyd:
Niets m zulk een krygs- orkaan,
Bleef'et óver-emde ffaan.
s i . Sn
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12. E n w y n u , daartegen,
Staan als van Uw gunfte bloot,
Hebben (hoe verlegen)
Geen propheet, in déze nood,
Die ons kan ten beften ra'en,
Of die weet hoe 't nog zal gaan.
i j . Wel! Gy Heer der beeren i
Hoe lang zal de wé'er-party
U in ons onteeren?
Hoe lang blyft den boozen, vrf
Van de minfte tégen-ftand,
Roemen, Uwen Naam tot fchand,
14. Wanneer zult Gy handen
Vol vermógen, flaan aan't werk,
Tégen die vyanden,
(Anders ons te véle en fterk)
Dat Gy die de vlerken kort,
JEn ten afgrond néderftorr.
1 y. Want van oude dagen,
Waart Gy onzen koning Heer!
Die der boozen lagen
Deed't veryd'lent' eiken keer.
Is't dan wonder datwe nu,
Wé'er om hulpe zien op U?
Itf. Door Uws hands vermogen»
Spleet en ftremde 't zoute vogt,
Om ten grond' te dfoogen,
Uw' geliefde volk ten togt:
Toen het vlugte, en onder't vlicn,
Zugte zonder fpoor te zien.
17. 't Hooft der Nyl-gedrogten,
Krokodillen, hard van huid ,
Draken, met veel bogten ,
Wreed en heet op roof én buit»
Zyn geveld, geweld in't zand ,
Of gefpoeld aan 't woefte ftrand.
18. t Woud-gediert' ter Ipyze,
Dat langs de oevers hongrig bruid»
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t' Wyl Gy vvondrcr-wyzc,
Ifr'els kruike en dnnk-vat vuld,
Toen den ilag van Mozis ftaf,
Rotfen kliefde en water gaf.
19. Vloén en land-revieren
Stuit en droogt Gy tot een pad.
't Hooft van 's hémels vieren,
Doet Gy loopen als een rad,
Net in ordre , foei en zagt,
Makende ons den dag en nagt,
zo. All' de woede ftroomen
Sluit Gy binnen klippe of zand:
En met kruiden boomen,
Kleed en fiert Gy 't drooge land :
Dat zig dorr' vertoond of groen,
Al na tyd en jaarrfäizoen.
21. V Vel dan Heer Almagtig!
Hoor eens hoe den vyand linaad!
Denk hoe zeer vcragtig
Uwen naam ten doel-wit ftaar,
Van der boozen lafter-pyl,
Ons door-boorende onderwyl.
11. Ey! geef tog niet over,
Uw' zoo teere tortelduif,
Aan dien wreeden roover,
Dat niet elk vertré'e, verfchuif,
Drukke.ftikke Uw'lydend' volk,
Met verlmaadheids donkre wolk.
2j. Dooft den mift der zonden
't Ligt van Uw' genaden-vlam!
Denk aan die verbonden,
Opgeregt met Abraham.
't Land is vol van moord en roof*
Lé'ig van trouw en van geloof.
24. Laat ze niet in fchanden,
Die zoo zwaarlyk zyn gedrukt:
Maak dat ze uit de tanden

y Verden, Y»O dien wolf gerukt

,

ijl

D K K O N I N K L Y K E

Help die honger lyd aan ipyz',
Dat elk Uwen name pryz'.
2$. Sta op om te twiften,
Heere! en trek Uw zaak ter hand,
Nu geweld en liften
Alle kragten t'zämen (pand:
En de boozheid dag by dag,
Tergt Uw regr-gedugt gezag.
i.i. Zoud Gy dat verméten
Laflren, fmä'en,, dat U gefchied,
Zoud Gy dat vergeten!
Straffende die grouwelen niet,
Neen O Heere! want den hoon,
Stak U dan wel na de kroon.

HET LXXV HAR P-LIED.
T O O N .
BtwAtr my Gtd want

I^vtrtrouw,

ï voelen ons uit's herten-drang
WO Godi
Gezind, om U
te loven met gezang,
Voor dat wy nu,
Zoo veel van Uwc wonderhé'en,
Al* van na-by
Belchouwen mogen, een*-voor-een a
En wat elk zy.
1. Nadien de faam die door de higr*
Tot onzen tyd
Heeft aangevoerd, en haar geragt
Klinkt wyd en zyd.
Die, als Ik alles 6verleeg\
MyftildoenfUaoj
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Verbaaft, wat hooge en wondrc wegh
Gy pleegt te gaan.
5. Hoe Gy de grootc ftaf en kroon
Ontneemt en plet:
En wé'er den kleinen op den troon
Der eeren zet,
Gelyk als Ik my zelf uit 't ftof
Zie opgebeurd:
En tot een ftaat van hoogen lof
Van U gekeurd.
4. Gekeurd om Uw verkooren erf,
Om Jacobs zaad
Wel te onderfteunen voor'» verderf,
Met raad en daad.
VVaar toe Ik ook gewillig my
Verpligt, zoo dra
Als Ik in de opper-heerfchappy
Seveftigt fta.
5. Ta: Ik wil 't uitgemergeld volk
Ten onderftand
Zyn, a!s een volle zómer-wolk
Het dorftig land.
De wetten, ilylen van 't gemeen,
Nu in verval,
W i l Ik herveften, dat me'r geen
Van wraken zal.
é. En, fchoon de grootfè, uit bittre gall',
My tégen ftaan,
Ik egter kreun my niet met all',
In 't minft' daar aan:
Als dat Ik liegt« haar 't onverftand
Eens toonen wil:
En zeggen zwyg! en houd uw' hand
Voor eeuwig flil.
7. Steek ook aien trotfen wrével-kop
Zoo onbezind,
Zoo waan-ziek niet ten hemel op
En in de wind.
Y
Ver-
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Verlaat u niet op magt en geld
Nog 't hoog gebied,
VVaar in gy zit en zyt gefteld ,
Het helpt tog niet.
S. Snoer vry dien flouren fnater-bek
Van 't hoogde woord :
't Is uit met u, daarom vertrek
Van hier, en voort!
Hou dit voor wis! daar is'er E E N ,
Die 't ganfeh heel-al
Bewaakt, beheerd, beftuurd alleen,
Niet 't los geval.
f. En Dézen zelven Heer vermag
Naar eigen-zin,
Te ftellen wett en hoog gezag,
Sta ig af en in.
Dus hou de tong van tégen-fpraak
Eer Hy ontbrand,
£n dan ter felle ftraffe en wraak,
Den böge (pand.
10. VVylHy den kroes van toorne, vafl
In handen heeft,
De {hafte na de zonden paft
En yder geeft:
En 't booze rot (na zyn befluit)
Voor-zéker zal
Den kelk van vloek wyn zuipen uit,
Met heffe en al.
11. Maar Ik daar tégen (agh wat luft,
En ziel-geneugt'!)
Zal my nog zien in vafte ruft
En zuivre vreugd,
Als Ik in 't heerlyk ruim bevang
Van Sions flot,
My zal vermaken met gezang,
Voer Jacobs God.
12. Van waar Ik zie en wake en lett'
En fchaffe elk regt,

Na
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Na zuivre willekeure en wet,
Zoo heer, zoo knegtj
De fterke booze ftuite en treff'
Ja werpe in 't zand:
De kleine vrome wel verheff'
Tot ftaat in 't land.

HET LXXVI

HARP-LIEDv

T O O N .
Vaar in is niet in myn léven (Sc.
't \ T 7 Oefte, blinde en onbefnéden >
» ' Ganfch verbafterd heidendom*Mag zyn goón, die doof en ttom,
Gccft-en leef-loos zyn van leden:
Op een los en vals gerügt,
Vry verheffen in de lust:
Maar veel fterker draaft myn reden»
En veel meer en béter fioff',
Heeft myn harp tot hooger lof.
i. Tot een lof die Onzen Heere
W o r d van Juda toegebragt,
En van Jfraël betragt,
Want Zyn tente, Salems eere,
Ruft op Sions heuvel-top ,
En Hy zelver woond daar op:
Datter Jacob héne keere,
Danke, lóve, biddend'Hem,
Antwoord kryge in eigen ftemm'.
J. t' Elkens Hy daar wil verlchynen»
Tot een gunftig trooft-gefprek,
Op het gouden zoen-verdek,
Van gevlerkte Cherubynea
X %
Over-
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Overfchaduwty waar van daan,
Hy zyn God-fpraak uit laat gaan,
Tot bewys en trooft den zynen•,
Van de tegenwoordigheid
Zyner Hooge Majefteit.
4. Zyner Majefteit, Wiens kragten,
's Vyands böge, péze en pyl,
Schilden, zwaarden, in der yl,
Doen vergruizen, en verfmagten
't Grouzaam vuur des oorlog: ook,
In zyn eigen afch en rook.
Zulx geen roover meer gedagten
(Hoe ftouthertig en verwoed )
Slaan derf op eens anders goed,
f. Geen zoo trots nog onverfäagde,
Die niet raad-en moedeloos,
Lédig-lyfs de vlügt verkoos,
Even of de dood hem jaagde:
En wat viel der veel m 't zand!
Toen O God! het ganfche land,
Van den flag Uws vloekens waagde,
En dat man en ros en rad,
Van een dood-flaap wierd gevat!
6. HeerMynGod! als Gy wildwoeker,
Wie verduurd het bUxem-ligt
Van Uw toornig aangezigt?
A's Uw' ftraff'-'gerigte-roeden,
Zig vertoonen aan de lugt,
De aarde geeft haar op de vlugt :
Maar de reine van gemoede,
Wagtende uit Uw komfte naar heil,
Zitten zoo geruft als veil.
7. Of de booze U tégenftréven,
Wat vermag die wéderftand
Meer, als 't wonder van Uw hand
Hooger lof en luifter geven ?
Als men 't God-vergéte rot
In zyn kragten.ziet geknot,
_
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Óp de vlugt, als voort gedreven
Van een woênde wervelwind,
Die 't all' né'erveld wat hy vind.
S. Wel dan! Jfr'els wäre lootenï
Wie voor God aandagtig leeft,
Doe beloften, doe ze en geeft'
Aan Dien Goeden , Trouwen, GrootenV
Wyzen en ontzagbren Vor A,
Met een blyde en gulle borft,
Uit die eerft-van-Hem-genootën,
Ryken zégen, een gefchenk
Tot een blyk van gunft-gedenk.
9. Tree met vreugde-en dankbre toonen ,
Voor het aanfèhyn van Dien God,
Die 't aardfchV gódcndom befpot:
Ja dóet fiddren op haar troonen,
Boven lyfwagt boven all',
Sta'ig met vreez voor overval,
Hoe gedoken in haar kroonen ,
't Hert vervuld en zoo beklemd,
Dat haar- 't bloed in d'äderen ftremt.

H E T LXXVII H A R P - L I E D ,
T O O N .

Tlegmyfcheonliefwatrom

gj tnj -verlaat?

T K heffe 't oog ten hemel in gebé'en,
A
Ik fchrey en klaag, met innerlyk geüé'a% ?
Ik zugt „ en vlugt
Ten opper-troon, als die
Op God,, myn lot,
Met vaft vertrouwen zie.
i . Myn God, waarop, in ziel-verlëg?ntheid5
ï 1
Ik't
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Ik't anker van myn hoping hebb' geleid,
Dien 't hert, zyn rmert.
Inftille en duiftre nagt,
Opdraagt,, en klaagt,
Bedroeft, als t' enden kragt.
Zoo zeer dat Ik, verwonnen van verdriet,
Geen trooft meer agte nog ter ziele in liet:
Ja dik,, als Ik
Dagte aan zyn wille en eifch j
Beviel „ myn ziel
Een naar en bang gepeis.
En uitgefiift in 't angftig overlegg'
Zonk Ik te-met in diepe fchaamte weg:
Maar G y , hield my
O Heer! van flaap en ftom :
Daar lag „ en zag
Ik dan eens ruggwaard om.
Ik zag te rugge op't nieuwe en left-verle'en:
En Ik herdagt den tyd, lang wegh en heen:
Ja 't (pel, dat wel
Den rouw' verdreef en fmert,
Dat kon „ nog won
Niet op myn luft'loos hert.
Wel! zeide Ik, heeft God nu en voor altyd,
Verftooten 't volk dat zynen naambelyd?
Of zou,, zyn trouw
Hem wel in 't hert vergaan i
Dat zy,, voor my
Niet meer zou ópen ftaan. (grond?
Srremd zynen vloed van goedheid nuten
En doet Hy't heilzaam woord van zynen
Te niet ? „ of
fchiet
(mond
Hem geen meer liefde in't zin?
Verrookt, verfmoakt
Zoo 't vuur van zyne minn'?
Neen dagt Ik wé'er, ditis wat ongemeens*
Hy fchuilt maar wat, Hy zal gewis,nog eens
Zyn hand „ in 't land
Ver,
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Verhoogen, als Hy plag,
Dus merk,, op 't werk
Eens, van den ouden dag.
j , Dendagentyd, waar in God wonder dé'e:
Den dag en tyd, toen 't voorgeflagte lé'e :
Daar H y „ haar vry
Af maakte, en heeft ontnaauwt,
Een zaak „ met fmaak,
Van My zoo véle erkaauwt.
I o. Een zaak ü God! by zoo veel Wonderheden
Van U gewrogt,en nooit van ons t'ontle'ên,
Daar ftof „ tot lof
En eere en dank in leid,
Voor U „ van nu
Tot in der eeuwigheid.
II. O Heilig Heer! hoe heilzaam is Uw werk !
Waar is ofvindme'er een zoo goed en llerk
Als Gy „ dat hy
Zulx met de daad bewyP:
Maar neen „ alleen
Wind Gy den hoogden prys.
I I . Gy zijthet Heerldie Jacobs ganlchekroofl-,
Die Jöfêphs zaad , uitbanden hebt gelooft.
Toen 't meir , voor 't heir
Van Uw geliefde volk
Wegh vlood „ en floot
Den vyand in zyn kolk.
13 Het driftig zout,en woeften pékel-ftroom ,
Deelde hem van fchrik, van d'ecn tot de anEn bloottc 't rood
(der zoom:
Van zyn fchulp-rijke grond,
Daar 't nat „ gevat,
Wé'erzyds als muuren ftond.
14 De wolken dik gezwollen, gooten't vogf.
Met ftroomen né'er, en gaven op een bogt,
Een ftemm', vantlem,
Van donder, vlaag op vlaag,
Die't all'» den vaf
I *
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Dreigde, en zyn nederlaag.
15. Een ftem,waar door het fchcen of't ganfch
gebouw,
Van aarde en lugttar neder Aorten zou.
Den ftraal,, die 't Gaal
Vergruizt en rotfen klooft,
Verwon,, de Zonn'
En heeft haar glans gedooft.
(hoog,
I«. Een koude fchrik trof't aardrijk van om
Den Ooften wind bereide (fchöon en
Een fpoor,, waar door
[droog
En langs , ganfch Ifraè'l
vol moed,, te voet
U volgde op Uw bevel.
17 Door Mozem en Aaron - allebey
VanU gefchikt tot Uwes volks geley,
HebtGy't,, gevryd,
Gedekt, gevoed, gehoed
Geleid,,- geweid
Als Gy Uw' fchaapjes doet.
(kant
18. Hebt Gy 't geleid, zoo verr' tot aan den
Van Palaflyne, en voort geveft in 't land-,
Weleer,, O Heer!
Aan Abr'ham Uwen knegt
Uit zin, en minn'
Ons Ifr'el toegezegt.
(melk,
ip. In 't ;vloeyend' land van hönig-zeem en
Een klaar bewijs van trouwe en magt, voor
Dus léve „ en kléve
fdk.
Ik Heere! ook in en vaft
Aan U „ Die nu
Op myne tranen, paft.
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HET LXXVIII HAR P-LIED.
T O O N .
Zklige uure vrugÜMr v*n vcrblydeu.
ftoffe, die men plag te paren
LEerzame
Met zoete ftemmen. van gezang en maren,
Gaf ons niet zelden, neffens de oorgenugten,
Veel nutte vrugten.
(ooren
2. Hoor dan mijn volkrenlneig, onfluit uw
Voor mijne zangen, die Ik u laat hooren,
Vol fchoone legen, rol verborgenthéden,
Van't lang-voorléden.
7,. Van zulke zaken, die by onze Vaders
Wierden gcfchréven in geheugnis-bläders :
Die ze ons vertelden, daar ze niet in miften
Maar zéker wiften.
4. Dies wy ze nimmer agterhouden mógen,
Maar moeten brengen voor der kindren oogen:
En haar vermanen, die van zoon tot zonen,
Voorts te vertoonen.
%. Alszyndedingen,waardigtebefchouwen,
Hoog-wonderhéden, van geen menfch t'ontvouwen:
Daar Gods vermogen klaar heeft in gebleken
En uitgeftéken.
(gen,
6. Zeer kläre bh'jken, nimmer-wraakbre tuiOm onzen wille kragtiglijk te buigen,
üm'thertgeftadig en alleen te zetten,
Op 's Heeren Wetten.
7. Om ander heere nooit te willen peinzen,
jSaet af te wijken of te rugg' te deinzen:
•Nog 't jok te werpen, als onze voor-cuders,

ï 5
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Van hals en fchouders.
3. ©nze voor-ouders, harde, ftijve nekken!
Die nooit haar herte wilden lätentrekken,
Door zoo veel daden, alze in hare dagen,
Met oogen zagen.
(fchieten,
9. Daar Ephr'ims zonen , anders kloek in 't ^
Die f yl enböge,'jadenftrijd verlieten,
Klaar blijk afgaven, met Gods bond te wraken,
En te verzaken.
10. Zyn over-trouwe,zyn heilzame werken,
Ontweeken d'oogen, zonder op te merken:
Zoo zeer ondankbaar warenze en vergetend', <
Booz en onwetend'.
11. Of Hy de woefte, zoute vloeden temde, f
En zoo door-ploegde, kloofde, ftuite, flremde,
Voor Jacobs kinderen, datze'r zonder waden,
Door hénen traden.
11. Of Hy de Wolken maakte tot gordynen,
Of wel tot vlammen die by nagte lchijnen»
Om't onbedréven dólend volk te leiden,
Door bofch en heiden.
,
13 •OfHy de rotfen daar in 't woefte kliefde, |
Met zoete ftroomen.haarna wenfeh geriefde.
Verkwikte, laafde geeft en herte en tonge
Van oude en jonge.
14. OfHy zoo milde zilver-klare vlieten,
Liet voor haar neder uit de klippen fchieten,
Door Mozis handen met een flagh te geven,
't Was haar om 't even.
(zagen,
if. 't Mogte all' niet helpen,wat ze van Hem
Zy deden egter niet als morrig klagen:
Tot ze ten leften, 's Heeren toorn ontftaken,
En deden blaken.
1 tf.Toenze ongeduldig,haren God verxogtcn,
Op datzefpijze van Hem krijgen mogten,
En twijfelmoedig vraagden en veragtig ,
Is God zoo magtig?
(wille"»
17. Zoude Hy wel können, ofHyalrnogt
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Hier onzen honger in het woefte ftillen ?
Ons brood verfchaffen,zoo alsHy voor-henen,
Drank, gaf uit fteenen ?
I«. Zoude Hy wel, even als in vette weiden,
Hier zulk een tafel wéten te bereiden ?
Zoude Hy wel offen hier voor ons doen flagWie kan 't verwagtea ?
ften?
I?. Wie kan zig heden, nog ajuin beloven,
In volle potten vleefch te zullen ftöven ?
Die we in Egipten, nu van ons verlaten,
Zoo dikwils aten.
(ten,
20. 't W elk ons de latten van datflaaffewroeZeer kon verligten en het leed verzoeten:
Maar hier in't wilde, wie, wie kan ons geven
Spijze om te léven ?
ai. Ontaarde zielen! dom enbuiten-fpoorig,
Steeg, ongevoelig, blind en wéderhoorig,
Konden Gods goedheid en zyn magt niet lpeuUit zoo veel keuren.
(ren.
22. Waarom Zyn gramfchap zig ter woede
wette:
Maar als genade haar daartuflehen zette,
Keerde de ftraffe, gafHy wel daar tégen,
We'er nieuwen zégen.
(floten,
23. Des hémels venftren heeft Hy haar ontIn morgen-dauwe 't Manna né'ergegóten :
Een heilzaam voedzel aangenaam om t'éten,
Ruim toegemeten.
24- Metenglen fpijze liet Hy haar verzaden,
Die vleefch begeeng,dat geregt verfmäden:
Waar op de Heere haren wenich en bede,
In't eind vol-déde.
^S-Hy liet zyn windcn,uitden oofle en zuiden,
Blizen.ten dienrte dezer Augge luiden:
Urn eenshaar lüften te verza'en, en ftraffen,
Met vleefch te fchafren.
2tf. Een digte nevel rees'er, voortgedreven
\ an uit de kimmen, vol gevoeligléven:
Uit
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Uit pluim en pennen.vleefch en been beftaande,
De vlerken flaande.
17. En déze wölke fchoof,op fchagt en veder,
Tot boven't léger, ftreek en daalde neder,
Dekte de velden, zonder vaart te fchutten,
Om tente en hutten.
48. Wasropdie dwaze vleefchelyke zielen,
Blyde en verwonderd, uiten neder vielen,
Als bódemlooze nimmer-zatte vraten,
Kookten en aten.
29. Kooktenen aten, elk zoo veel hy wilde,
Zulx Hy dien honger niet alleenlyk ftilde:
Masr h^eft de mate vol tot överloopen,
Op liten hoopen.
30. Maart'wyle't hertezigin welluftbade,
Smeulde de hitte van Gods ongenade
(Eer 't klein gebeente was van tuflehen tanden)
En floeg aan't branden.
(omme,
31. Die floeg aan 't branden,woedenderondInjscobs telgen 'tpuikjenende blomme,
Zoodatze d'e'elfte lieden vsn gewelde,
Ter neder velde.
(tongen,
j r . Dst fchsmper fmäden, van hasrdettle
En.d'edele gaven Gode als afgedrongen,
Hebben ze eylacy! hoog en duurc moeten
Met fmerte boeten.
3 3 .Maar wat Hy déde niets kon daar in balen:
Zy bleven egter langs rmr oude {träten ,
Voort gaan in zonden, zoo als blinde en doove,
Vol ongeloove.
(zwerven,
34- En daarom hield ze God aan't ommeOm zoo allenkcns fmeltende uit te flerven,
In angft en vreeze, kommer, leed en pyne,
In de woeftyne.
39- Trof zyne roede altem ets wat felder»
Dan zagen d'óogen weder wel zoo helder,
Dat hare voeten van de regte paden,
Ter zyden traden,
3*. Da*

( 7 S)

H A R 9-t I E © E R E N .

16 ?

JIJ. Dat onderwylen 'thertc wel ontroerde,
Des Heeren tooren te gemoete voerde, (ten,
En we'erzyngoedheid, liefde en grootekragBragte in gedagten.
(de fmerte,
37. Maar zonder vrugtenc't lchreyenom
Gedwongen boete, bidden zonder herte,
Kan Hem nooyt paayen,Die all' zulke vonden,
Klaar kan door-gronden.
38. En zoo was 't even met dat volk gelegen.
Haar ziele en zinnen, niet vol-uit genegen
Tot God en 't goede, bleven doof, en hoorden
Nooit na zyn woorden.
39/Niettégenftaandealle hare agteloozheid,
Was Hv zoo goedig, dat Hy hare boozheid
T'elkens verzoende, en ze juift niet ftrafte,
Maar zégen fchafte.
gen:
<o.Want hare zwakheid zagHy met mé'edooW etende hoeligte 't vleefch word omgebogen:
Hoe ligt de luiten, door een innig-eigen,
Ten kwaden neigen.
(den!
4.1.Hoe dikwyls beurde tdatze GodetergEn daar in 't woede, vry veel meerder vergden,
Als haar betaamde, van den Heer der heeren,
Zoo te begeeren.
41. Zoo ménigmalen als zy Hem verzogten,
En a!s ten Have maakten van haar togten :
Als of Hy ware t' haren dienfl: verbonden,
Op alle Honden.
4.7. 't Heel ongevoelig en ver-eelt geweten,
Hadde alle wond'ren uit en wegh gelméten:
Waar afhet na-wee nog Egipten fmerte,
En ftak in 't herte.
44.Dat bitter na-wee toen haar béken.poelen,
In bloed verkeerden, en dat bedden, ftoelen,
Troghenbak-óvens, zalen om te pronken,
Van vorflehen (lonken.
4$. Toen Hy ze plaagde met onreyne dieren,
Met muggen, vliegen, rypen, Hekken, mieren,
L
Met
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Met booze wormen, die van gras nog loover
Niets lieten óver.
(iteenen,
4e. Toenblixem, donder, vuur en hagelWyngaard, en Vygen, weide en vee.met eenen,
Sloeg en verplette, zengde en zoo vernielde,
Velde en ontzielde.
47.En zynen tooren,toenze op'tfelfte brande,
Haar t'allen zyden even fterk aan-rande,
Of Hy haar wilde 't kwaadfte kwaad van allen,
Op 't lyf doen vallen.
(t'eiflèn,
48. Toen daalde Hy (poedig om eens wrake
Door zynen bode, die met fcherper zeiflèn
Rondom afmaayde, vulde 't land met ly kken,
In alle wykken.
(booren,
4f. Van deur tot deure, moede elk eerft-geDe kragt gevoelen van zyn woênden tooren.
Mits Hy geen hoven, huis nog kluis verlchoonDaar Cham In woonde.
(de,
50. Van Könings lenden tot de minde fläve,
Ja tot de dieren, yder moeft' den grave,
Zyn eerftevrugten d'é'elfte kragt van't léven,
Met droefheid geven.
(Oagte =
51. Maar't bloedig teeken dekte GodsgeHy als een herder, ftond by dag by nagte,
Voor zyne {chapen: Hy was 't Die ze leide
Door Dofch en heide.
(wolven,
52. Doorbofch en heiden, angfteloos voor
Die zy nu zagen in den vloed gedolven,
fragt Hyze veilig, na veel ommc-zwévens,
Hier alle t' evens.
5 ^ .Hy bragt ze t'évens uit zoo dorre zanden,
In déze veltc hónig-ryke landen :
Ja zelften heuvel, voor Hem lang te vooren,
Ter woon verkooren.
Ï4. d'Inboorelingen zyn daar uit geftooten:
En Abr'hams na-zaad,heeft Hy't land by looten
Uit laten deelen, op dat Jacobs zonen
Daar zouden wonen.
; ? . Maat
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5 i .Maar alzoo dwaaflyk.als eerft d'oude zongen,
AU' zulke tooncn floegen ook haar jongen,
Zy proefden, tergden, maden God>en vloden
Van zyn geboden.
$6. Zy weeken teffens af van hären Heere:
Niet ziende op trouwe, eere nog oneere.
Haar gaven, krasten, eerft van Hem verkregen,
Wendenze Hem tégen.
S7 Als omgekeerde ftyf-gefpannen bogen»
Wie'r pylen rug-waard op haar fchutter vlogen,
Want Hem ten fpy te, dertel en vol weelden,
Maakenze beelden.
5 S. Beelden van goude.of uit hout gemeden,
Dieze op de bergen offerhande deden: (ken
En's Heeren gramfchap dus op nieuws onrfta»
En deden blaken.
(zonde,
59. Zulx Hy van Jfir'el, om die grouwelIn'thertewalgde, fpouwde'tuit den monde,
En gaf zyn rente, binnen Siloos veften,
De ramp ten beften.
60. Gaf ze ten beften aan die booze benden,
Ganfch uit gelaten om zyn eer te fchenden.
Hy liet elk woeden tégen jonge en oude,
Zoo als hy woude.
(fchap,
61. De woênde vlamme viel op 't vrye manEn huwbre maagden bleven door het landschap ,
Eenzaam en treurig, ongevryd beklagen,
Haar lentedagen.
(de»
6 ï.Nicmand diepriefterofLevyt verfchoonEn geen gelyke moedwil tégen toonde.
Daar wee'uw en weeze 't herte op floot en
't Bloed ftolde en ftremde. (klemde,
<J. Maar met die ftormen aan 't bedaren
raken
Toen fcheen de Heere wederom t'ontwaken:
Zoo als me een krygs-held, ziet na 't zap van
druiven,
Zz
Tew

2tf»

K O N I N K L Y K E
(79)
Ten bedde uitftuiven.
[grepen!
<4. Toen wierd den pläger zoo in't hair geDat hy ellendig moeit de lenden fiepen,
Met fchande vlugten, en na lange zwerven,
Rampzalig
fterven.
(der:
6<i. En dus hemelde God zyn erfdeel wcDog Jofephs eere daalde op Juda neder,
En daar in koos HySion, Hem ter woning,
Als Opper-kóning.
«T'.Den jongenHerder,riep Hy van de lchapen,
Hy gaf hem wyzheid, luft en kragt en wapen:
Om zync kudden,Jacobs kroofl: te weiden,
Hoeden en leiden.
67. En Jeßes zone heeft ook na geweten,
Zig welenwyflyk, trouw en braafgekweten,
Moedwill geteugeld, vrede en heil beftendigt,
Lof-ryk geendigt.
D E

H E T L X X I X H A R PLIED.
T O O N .
Sterl^ my O Gad mjn toeverlaat J
wat ongelukkig lot!
W AtWatramp!
droefheid! wat ellenden!
Het onbefnéden volk, O God!
Is uit op roof en fchenden.
't Valt in Uw erf en heeft het Choor
Uws heiligdom;, al door en door
Ontrcinigt, en met eenen,
Gebeukt aan gruis enfteenen.
2. Zie Heer! die uitgelezen Aad,
Den roem van alle ftéden,
Jeruzalem j ten gronde plat

(79)
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Vermorzeld en vertreden:
Uw' knegten dood, haar vleefch ten aas
Van't roofgedierte, Uw vrienden, laas!
Daar leggen onbegraven,
Tot fpyze voor de raven.
3. Als water word der vromen bloed
Geplengt, om Sälems muuren :
En wy ftaan fuf en zonder moed,
Ten ipot der na-gebuuren,
Als drek vertré'en, veragt, verfmaad s
Ag Heer Myn God.' hoe lange laat
Gy Uwea tooreu woeden ?
Ag bluffch zyn vlamme en gloeden!
4. Spaar tog Uw dier-bemind geflapt
Wel eer van U verkooren:
En luft U wraak ? zoo zend de kragt
Van Uwen beeren toorrn,
Kom zend die op de volleren aan,
Die Uwen naam zoo flout verlmä'cn \
En Jfr'el, als verbolgen,
Nu tot der dood vervolgen.
•i- Die Rad, nog hof, nog heiligdom"
Ontzien, om tot den gronde
Door vuur en zwaad, te werpen om:
Maar ons! verlchoon de zonde
Voor-heen begaan, vegeefze ons all'5
Toon eens genä! want ons getal
Neemt af, van daag tot dage,
Dus haaft U ! fchut de plage.
6. Ag help ons! Gy genaden-vloed!
Uw Godlykheid ter eeren.
Want waarom zal dat booz gebroed,
Waarom zal 't ons vertecren ?
En tergen ons, en vragen nog,
Waar is Uw God ? waar is Hy togh ?
Agh! laat U eens- verdrieten >
tünneozel bloed vergieten.
7» Geef eens de wraak den teu«el ruim;
Z 3
En

270 D E K o N I N K L Y K E
(to)
En giet ze een volle beker
Van gramfchap in, met heffe en fchuim,
Maak ons, ter vreugde zéker,
Dat U 't gefchrey ter herten gaat,
Der gêne die ten grond van 't kwaad
Gezonken zyn, en even,
Aan U nog blyven kleven.
X. Stort Onze Na-gebuuren Heer!
Die boozheid zeven-werven,
Stortzein haar fchoot, laat haar nooit meer
Zoo fmaden en verderven.
Op dat wy, 't vee van U , geweid,
Den roem van Uwe Al-mógentheid,
Doen dringen ter gedagten
Van alle Na-geflagten.

HJET LXXX HARP-LIEDi.
T o o

N.

AW die i» Si»» %ƒ/.
Eeidfirran! die het volk
O Van
Abraham gebooren,.
Hebt door den kolk
Van 't roode meir gebragt;
Kom neig tog eenmaal de ooren!
Om gunftig aan te hooren.,
Zyn droeve klagt,
Gy Tozephs trouwe wagt!
Wiens glans en kragt*
Van den genaden-troon
B&dd's door twee Cherubvnen „ flraaldV
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Op ons ten trooft in pynen „ daald »
Ag! toon Uw kragten, toon
Aan Jofephs jonglïe zoon.
2. En niet alleen aan dien,.
Maar Benjamin, Mannaffe,
L33t die ook zien
Dat Gy ze gunftig zyt
Herfiel ons, wel te paffe,.
Dat elk in rufte Waffe,
En zynen tyd
In zégen, heilig flyt',
Van U gevryd
Uit onzes vyands net.
Ag Heer! z3l Uwen grammen,, moed.
Die nu als vuur en vlammen,, woed,
Niet ha3ft öp ons gebed
Eens worden né'ergezet?
j . O ! meer d3n bittre (inert,
Zyn ganfche lévens-uuren,
Het angftig hert
Met tranen-brood te voên,
En niet te können duuren
By zulke na-gebuuren,
Die nooit iets doen
Als twift uit onlufl broên:
Ja ryp en groen
Uitbraken, ons tot fmaad:
Gelyk nooit vsn vyanden „ ptag
lets gods te kómen 33n den,, dag,
Derhalven Heer! verlaat
Ons niet, zoo t'enden raad.
4. Dat Gy voor dézen, Heerï:
Een wynftok hebt verkooren ».
Die Gy zoo veer
In't duift're Egiptenland,.
Voor U wift op te fpooren».
En dus (daar zig te voorerv
Z. 4
Eert
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Een volk bevand
Van zeer verkeerd verftand)
Ook hebt geplant,
En zoo gemift, dat hy
Wc'er nieuwe wort'len fchoot en daar
Zeer wecld'rig wies, ja looten zwaar
Van druif gela'en, daar by,
Gemaakt heeft, wéten wy.
f. En dat Die zijn gewaay,
En gulle ranken breide,
Zeer verre en fraay,
Met zoete lommenng,
Die berg, woeftyne en heide,
Befshaduwde, alle-beide 5
Zulx hy den kring
Des ganfchen lands omving j
Een zonderling,
Een nuttelyk fieraad
Aan allen gaf. Maar og! wat nu!
Wat reden Heere! tog ? dat U
Zyn jammerlyken Haat,
]M iet meer teriierten gaat.
6. Hoe dus! hoe legt de muur.
En 't fchutzel zoo vertreden ?
Ag Heer! hoe zuur,
Hoe bitter valt dat fma'en!
Dat by ons word geleden,
Zoo tel! zoo tégen reden!
Van die daar gaan
»Verby, offtille ftaan,
En zien 't all' aan
Verheugt in onze fmert.
Ay! zie hoe 't wild zwyn wroed en eet» Hoe 't bofch-gediert met voeten treed,
Zoo dat hy nu in 't hert',.
Geheel verdorven werd.
7, Dus Gy heirfchäien Heer f
Last
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Laat eens genadige oogen
Te hemel né'er,
Op Uw wyn-berg flaan :
Zyt over hem bewogen,
Met innig médedoogen,
Om nu voortaan,
U zyns te trekken aan,
Dat hy mag ftaan
Al« toen Uw' regterhand,
Hem als een uitgelezen ftam,
(U lief en waard) voor dézen nam
En bragt ter eeren - ftand,
In dit zoo-zalig land.
S. Ag! help ons, om dien zoon
Van U ten Vorft verheven,
En op den troon
Geveft in Ifraè'l,
Zoo krygen wy wé'er léven,
Zoo zal me U d'eere geven,
Naar Uw bevel.
Agh hoor dan en hcrftell!
Agh doe zoo wel!
En laat een wéder-fchyn
Af-ftralen van Uw aangezigt,
Die ziele en lyf voortaan verligt
Van alle vreeze en pyn,
Als wy beveiligt zyn.

Het
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T O O N .
Tot vrél}klèven„word

hygedreven.

Abr'hams zonen! laat hooge toonen
ZingKlinken
over berg en dal:
Om Hem te pryzen „ en dank bewyzen,
Die Jacobs kragt is,, en dag en nagt is,
't Heil van 't edel Salems wal.
2. Zing vreugde-pfalmen„metzoetegalmen.
Speel op trommel, harpe en luit.
Zwaay zege-vanen,, op nieuwe manen.
Blaag optromppetten,, by 't loof-hut-zetten,
't Lof van Godes goedheid uit.
3. Want dat zyn zeden,, nu lang voorleden
All' van God dus ingefteld:
Ons tot gewiffe „ getuigenifle,
Dat Hyde banden,» uitPharoos handen
Rukte r en fcheurde met geweld.
4. Dat Hy onze ouders,, verladen lchoud«J>
't harde jok afhaalde en brak :
Toen ze verkeerden,, als ongeleerde,
By vreemde tongen , daar oude en jonge,
Godeeen gruwel-tale fprak.
5. Daar ze onder 't Haven» van fpitten,graven,
Trèèn en bakken, kley tot fteen ,
Met billik zugten „ ten hemel vlugten:
In welke tyden „ God alle 'tlyden
Hulpe-reed zag datze leen.
6. Ik liet myjfhooren, voor yders ooren,
(Zeyd'hy.) midde uit vlamme en rook :
Waar
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Waar by en onder,, zig wind en donder
Vermengde en raazde,, dat elk verbaazde
Als een nagt-onrüfttig fpook.
7. Toenzeindeproeve„benaauwten droeve,
Droogte lé'en tot Mèriba,
Kwam Ik ten troofle,, in 't alder-boofte
Der woefter heide,, Ik riep en zeide,
Kom my n volk, cy hoort hier na!
8. Daar moet nadèzen„geen God meer wezen,
Die gy dienen zoüd, als My.
Want Ik alleene,, Ik ben Diegene
Die ü bezogt heeft „ en vry-gekogt heeft,
uitEgiptens fläverny.
9. Dies, zoo gy heden,, nog hoort na reden,
En de mond maar open doet!
'k Zal ü verzaden,, ja overladen
Met drank en fpyze „ die milder-wyze,
U tot heil en wellutt voed't.
10 Maarkeen eylacy! d'ontaarde nacy
Stond met ópen ooren doof.
Daar hielp geen nooden „ want myn geboden
Hoe zoet, hoe leerlyk„hoe nut.hoe heerlyk,
Stuiten afop 't ongeloof.
II. Ikdanin'tende,, gafdéze bende,
t' Effens aan het onverltand
Haar's herten óver,, die't langs hoe grover
Door zonden maakten,, en My verzaakten,
Die haar leide metter hand.
11. Aghlhadde en waren „ zy all'die jaren,
Niet zoo dom geweeft en boos,
Dat zy Myn paden „ bezyden traden :
Agh! wateenfmerte,, is't My in't herte,
Dat Myn volk zoo dwaas verkoos.
13. Want anders woude,, en wis.ik zoude
My wel aan haar wèerparty
Hebben gewroken „ haar kragt gebroken,
En 't volk My hatig „ tog vals en üatig,

On-
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Onderdrukt om veynzery.
14. Maar haar daar tégen„hadde Ik met zégen
Van den akker, opgehoopt,
'k hadde haar doen dry ven,, in vette olyven,
melk van haar weyen,, en zelfs uitkeyen»
fta'ig met honig óverdroopt.

HETLXXXII HARP-LIED.
T O O N .

Maximiliatius de Bejfu.
/ ^ O d , die 't heel-al eens wezen gaf,
^-* En boven 's hémels daken
Den fcepter voerd, wil van daar af,
Om d'aarde te bewaken,
Dat waarheid, regt, en liefde en trouw',
Den twift beflegt'.de vrede bouw',
Tot heil der menfchen zaken.
2. De Groote God en Opperheer
Laat zyne vierfchaar (pannen,
Hy zet zig op zyn rigtftoel né'cr
In 't midden der tyrannen;
En roept luide uit, gy aardfche Goón!
Hoe lang zult gy van uwen troon
Nog 't heilig regt verbannen ?
3. Hoe lang zult gy nog 't aangezigt
Der Booze groote fchrómen ?
En wanneer zal (in uw gerigf, )
Den onderdrukten vromen,
Befchutfel vinden voor 't geweld,
Der gene die door magt van geld,
't Rest hebben ineenomen ?
5
s
Wanneer
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4. Wanneer zult gy eens de oogen flaan
Op de eenzaame en vergeten ?
't Is tyd d'onnooz'le by te ftaan,
Verre agter-of gezeten,
Dewee'uw , deweez'. van trooft en hooft,
Van kragt, en hulpe, en raad berooft,
En dus van elk verbeten;
5. 't Is tyd (zegt Hy) dus red haar zaak,
En breekze eens uit de tanden
Der volven, door geregte wraak;
Geeft nooit der Boozen handen
De magt, dat hy den armen 'plaag,
Het bloed uit zuig, 't gebeente "knaag,
En eeuwig houde in banden.
f. Maar al vergeefs: dat klemt noch hegt 5
Ik. kloppe, ft roep den dooven.
Geweld is heer, de reden knecht,
De waarheyd word verlchöven:
Want eigen-baat en hoogemoed
Zyn 't eens, en ligtenst regt de voet,
Dus dryft de moedwill' boven.
7. De onnooz'le trouw vind geen gehoor,
Verguld bedrog gaat vooren.
Den Rechter laat hem de oogen, door
Een gouden priem uitbooren.
't Lam fchynt de wolf wel toevertrouwt.
Het ftaat-gebouw' ftaat als mif-bouwt,
Of zonder flut of fchooren.
(wild.
3. De grond zinkt wegh, 't loopt all' in 't
Slok-op ich end wet en keuren.
Die fèheeren mag, die plukt en vild,
Als wilde hy 't fchaap verkheuren.
Elk meend zich alles vry te flaan:
En Gy ziet vaft gevoel-loos aan,
Zoo véle opregte treuren.
) . Wel hoe! dus verr'van't fpoor geleid?
Het dwaze beeld van kragten,
Baarde in u die vermetelheid,
Aa
F>
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En doetze in u vernagren :
Dat doet u 't hygende algemeen,
Als eigen flaven, en alleen
Om u, gelchapen achten.
10. Nu! t'wyl gy dus uw pligt vergeet,
Van 't goede zyt gevloden ,
En van geen recht, noch reden weet,
Ja. fpot met myn geboden,
Ik zal noch in uw' eeuw-gety,
U voelen doen, dat gy van My
Zyt aangefteld tot Goden.
11. En of gy nu gelteigerd zit,
In top van ftaat, en waarde,
Dat elk u vreeft, en eerd, en bid,
Als eigenaars van de aarde;
Gy moet 'er af, hoe groot en groots,
En bukken voor't geweld des doods.
Die nooit Monarchen lpaarde.
12. Zy teld u by denfleaÜen bloed,
Ja zal nogh, onderwylen ,
Wel ruim zoo fel en zoo verwoed»
Naar uwen zetel ylen:
En vallen om all' 't wan-bedryf,
In vollen raad, u op het lyf,
Met fcherper wrike-pylen.
I j . Dusverr'deHeer : maarwy» hetv«>
En ichaapjes zyner weiden,
Wel eer, door zoo véle agh en wee,
Geleid uit bofch en heiden,
Tot hier in dit gezegend land:
Wat raad voor ons in dézen Aand?
Als klagen tuflehen beiden.
14. Wy roepen' dan, O Heecl nacüca
De Rechters nu der ftéden,
Na eer noch leer niet ommezien >
Uw eigendom vertreden,
Gryp Gy dan zelf na't roer, en fluur,
Zoo leven wy ter eerfler uur»

(f 3)
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En dienen U in vréden.
(zet
15. WantGy! Gymoogt, Gy keurd, en
De vorften aller landen,
Sta'ig af, en aan. Gy fteld de wet,
Voor hooge en laege Handen.
Gy hebt (al (chynt het los geval,
ßy Tele, fluurman van 't heel-al)
Gy houd den toom in handen.

HET LXXXIU HARP-LIED.
T O O N ,

WtU gy een felgrim it/egh innam.
ziele in lyden, augt
E EnMetzuivre
billik regt, en zoekt naar eenen,
Die wys en fterk, haar als ze vlugt,
Trouw fchuil-plaats wil verleeneo>
2. Dus Heere! wy, wy zoekenU.
Ey! zie dit boos gedrogte eens woelen:
Voeg kragt by woord, en laat ons nu,
Uw hand en hulp gevoelen.
3. Ey zie! hoe zy den trotfèn kop
Vermételyk ten hemel ftékenj
Hoe moedig en verwaand flaarrze op ïHoor eens haar fmadig fpréken.
4' Zy hebben 't valt daar op gezet,
Uw volk ten val, bedrog te (meden:
En ons dus in haar moordig nc*
Te lokken, en vertreden.
5. Des roepen ze als verwoed van geeft,
Sa! volg ze kort en op de hielen.
Laat ons dat volk, van minft tot meeft*
Door vuur en zwaard: vernielen.
Aa 2
Op
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<J. Op dat dienftaat, vol eere en glans,
Van dat geflagt zoo lang bezeten,
Eens néder-ftorte, en doove en ganlch
Wegh zinke in 't all-vergéten.
7. Hoor dan: en help Heer! want zy flaan
Tezamen raad, als vloek-verwanten,
Die zig verzweeren op te ftaan,
Zig tégens U te kanten.
X. Ziet Ifmaèl, zie de Idumeên!
Zie Möab, Ammon, Hagareenen ,
Zie Amalek vaft op de been,
Met Gabel zig vereenen.
9. Daar voegt haar Tyrus borgery
Met Palaftyn, die t'zamen zwoeren,
En Aflur valt Loths kindren by,
Om 't moord-ftuk uit te voeren.
10. Agh Heere! toon dit vloek-gefpan
Uw kragtige hand, ter telle wrake.
Om ons, als tégen Median,
En Jäbin, te bewaken.
11. Toen veld-heer Sifera te voet
Vlugte, uitzynkoets, van ftaal geklonken»
En afgejaagt, en t'ende moed,
Den room wierd in gefchonken.
12. Room, die, van Hébers égemaal
Hem aangeboden, ftond op't léven :
Na datze hem in den flaap, het ftaal
Hadd' door den kop gedreven.
13. Toen Kizon ftroomde van het bloed
Der helden, in het veld verflagen ••
Die plat getré'en, in 't zand gewroet.
Op Endors bodem lägen.
14. Slaat hare vorften met een vreez',
Die 't Oreb op de vlugt dé'e zetten:
En die in 't hert van Sé eb reez',
Op klank der nagt-trompetten.
If. Laat Zébah haar enTfälmunä,
Een baken zyn van vloek en fchanden, j

(*g)
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Die't zwaard verflond, in ongena,
Door keur van helden-handen.
i e.Stuitze all'die(trots van moed en tong,)
Uw erfdeel paogen t'óvewomp'len,
Of door de vlamme, en op een fprong»
In aflch en puin te dompTen.
17. Verydel all' haar överlegh»
En zet haar hope op loffe fpillen,
De wind werpe alles om en wegh,
Watze ondernemen willen.
18. Laat eene gloed van grimmigheid».
Als 't vuur ten bergen uit gebroken,
Dat zig door veld en bootenen Jpreid,
Haar met geweld beftöken.
19. Vervolgzc ftä'ig met dieper fchrjk»
Op datze dus her-onvgedréven,
Voor-vlugtig, nitnmejr oogenblik
ïn volle rulle léven.
zo.Maak haar zoo'taanziatichaamte-jrood,
Door kennis van mifdryf en kragten,
Tot datze U zoeken, en in nood,
Alleen daar trooft uit wagten.
21. En, raakt Uw roede't hert nog niet,
Zend haar een angft ten grond' der zielen:
Doe haar, ter fchande daar't elk ziet,
In 't openbaar vernielen.
21. Op dat U yders mond bely
Te zynOHeer! DienEenenGrooten,
Dien God van zulk een heerfchappy,
Daar ze all' zyn uitgefloten.
(trouw ,.
23. Dien God, waar neffens geen' zoo
De vrome koefterd, maar de kwade s
Na't afgepynd-te-Jpa berouw,
Verdelgd in ongenade.

Aa 3
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HET LXXXIV HARP-LIED.
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Droeve trinceflt.
Uw huis.Almagtig Koning!
W AtEenisfèhat
vertrek van alles goeds!
Hoe mild O Heer f word Uwe woning
Rondom bevloeid met Aroomen zoets!
Uw heiligdom, hoe blink'et in myn oogen!
Hoe word Ik bewogen
Derwaard heen te gaan!
Ik voel my fta'ig door zulk een trek getogen,
Tégen welks vermógen
't Hert niet kan beftaan.
Ik brande O God! van luft in Uwen lof,
Naar Uw paleis : Ja 'k word'er mager of.
1. Myn herte breekt, van ondertuflehen
T e denken, dat'er muur en dak ,
De ruimte aan zwaal'wen zelf en muflehen,
Verfchaft voor broei-neft en gemak:
't Wyle Ik O Heerlnu zwerven moet en vlugten,
a, vol vreeze en dugten,
)us van Uw altaar
Verftéken ben, alwaar Ik zoo veel vrugten,
Op gebé'en en zugten,
Wierd uit U gewaar,
Toen Gy myn fèhuld liet vallen, alsgeboef,
Door't offer-vuur en 't laauwe beeften-bloed.
3. O G y , Myn God! O Heer der beeren!
Hoe zalig hy! die fla'ig in't koor
Mag , van Uw heilig huis verkeeren,
En daar den lof Uws Godheid: hoor':
Hoe

i
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Hoe zalig hy! die kragt en fchat gelegen
Agt, in Uwen zégen,
Daar hy zagt in ruft ,
En houd den voet geveft in Uwe wégen,
('t loope mede of tégen)
Met een herten luft:
Hoe zalig hy! want waar hy ga of ftd,
Uw hand geleid, Uw ooge volgt hem na,
4. In't dorre dal en brak van tränen,
Zult G y , die dus na Salem heen,.
Ten öfter gaan, een voet-pad banen ,En lavenze, ofze droogte lé'en,
Als met het vogt der krisftalyne ftroomen,
Die langs hare zoomen,
(Digt met heilzaam groen
(men)
Belommerd, van't gewaay der Moerbey-boo*
Uit haar bronnen kómen,
Om ter zee te fipoên,.
Uw' teere zorg, den daauwvan Uwe minn',
Beregend haar en zégend haar begin.
?. Wie herd word hard, 't werk zet de leden.
Zy nemen toe van kragt tot kragt.
Zy kómen na en nader treden,
En vinden U daar Gy ze wagt;
In Sion, daar Gy Heere der heirfcharen!
Nu zoo véle jaren,.
Heerlyk hebt gewoond.
Agh! kom tot my ook eenmaal né'ergeviren,
Daar Ik moet gaan wären:
Sterk, en leid, en toond
My zoo den wegh, ja breng my daar, en geef
Om Jacobs will', dat Ik'er eeuwig leef.
6. O Gy myn God.' O fchiet tog flralen
Vangunfte, op Uw' gezalfden vorft!
Want eenen dag in Uwe zalen,
Stort my meer zoetheid in de borft,
Als eeuwen lang met andren omra' te zwézcn t
Ja, waar't my gegeven
Aa 4,
In
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I« de vrye keur,
Ik koozc (wis) véle eer tnyn ganfche leven,
Als een wagter, névon
Uwe tempel-deur
Te moeten ftaan, ds by dk booz gebroed,
Te zwemmen in een zee van weelde en ilpoed.
7. Om dat Gy ons, Ogoedheids-èronne!
In raad, in trooft en hulpe mild,
Zyt aan't verftand een morgen-zonne,
En voor t gemoed een ftäle fchild:
En alle die zig t'Uwaard hone teeren,
Met een hert-begeeren,
'tHeil-pad in te ilaan,
Genade en fpoed verleend, en 't poorter eeren
Wyzen wild, en leeren,
Hoe daar op te igaan.
Heirfcharen Heer! moe zalig is de ziel!
Die U ten grond van doen en ly den hiel.

HET LXXXV HAR P-LIED.
T O O N .
O fcboon Caricleml

/ ~ \ Spring-bronn' alles goeds!
(gesagt!
^ ^ Hoe trooft- ryk waar 't Gy ooit ons voor*
Dat zomtyds onverhoeds
Een faal-greep déde, en dikwyls t'onbedagti
T e rugge week: daar egter Gy,
Haar 'bleeft met Uw genade by.
2. Wat blonk Uw liefde in .glans!
Wat blonkzein kragtltoen Gy als-meteen wolfc»
De zonden, Heere! ^anlch
Gedekt en uitgewift-hebt, van Uw volk,
Haar

(Ij)

H A R M I E B E R E N ,

2S5

Haar ftrange kluifter-boeyen braakt,
En hebtzc vry van 't jok gemaakt.
g. Toen was de grimmigheid
Van Uwen tooren, t'eenemaal gefiift,
Geftilt en né'ergeleid,
Het woênde vuur van Uwe wraak gebluft.
Zulx Ifi-acl den heldren dag
Van Uw genade-flralen zag.
4. Wel! doe nu wé'er als toen :
Cy Onzen God! en waarom zoud't Gy niet?
Of wild Gy blyven wo en,
En Aorten ons ten afgrond van verdriet ?
Met eeuwig en van flam tot flam,
Op ons te blyven even gram.
'S. Zult Gy Uw trooftbrc zonn*
Niet haaft wé'erom doen ryzen in 't gemoed?
Zal Uwe zégen-bronn'
Nooit meer voor ons op wellen tot een vloed?
En geven Jacob ryke floff,
Tot vreugden-zang en dank en lo£
f. Ay ! keer tog eens, ay keer!
't Is lang genoeg O God! zoo fel enftraf:
En zie! ey ziet eens Ne'er
Van Uwen troon op ons ten hemel aC
Wend ons wangunftig avontuur,
En fchaff zoo lieflyk zoet voor zuur.
7. Hou moed myn ziel! hou moed,
Ik hope op God, en wagt met grond van hem
Eer-lang, een lief, een zoet,
Een heuglyk woord, eenhert-verkwikbreftcm,
Ter zielen in en door het oor
t'Ontfangen, van zyn heilig Choor.
8. Een ftem die ons den vree,
Denvré'e voor fpeld, en des veel zegening.
Veel zegening, waar mé'e
Hy 't hert vervuld van zynen gunfteling:
Tog zoo, en op dat niemand meer,
Het hert naar and re goden
keer'.
5
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f. ü ! 't is gewis, Gy zult,
Gy zult (in't kort, want Hy ftaat al gereed)
Uw hope zien vervuld;
En 't heilig volk gered van alle leed,
In rufte en ftaat van eer geveft,
In een zoo zalig land-geweft.
10. Ik zie vaft goede will',
De reine waarheid treden te gemoet:
'kziebillikheidalftil,
De vrede omhelzen, die wé'erom zoodoet.
Dus leggen déze mond aan mond,
De wäre vreugde een vafte grond.
11. De waarheid, nut vanvrugt,
In vette kley, fehlet wortel, en komt uit.
Den hemel zoet van lugt,
Daald met geregtigheid op 't jonge kruid1.
Daar op komt God met zyncn douw,
En zégend veld en akker-bouw.
12. O Wat een heerlyk ligt!
Wat ftraald daar uit, en dus van bóven af?
't Is't heilige gerigt.
(ftrafP.
De deugd vind heul het kwaad vreeft voor de
Elk bind zig willig aan Gods wet:
Wat nood dan, daar Hy palen zet?

HETLXXXVI HAR P-LIED.
T O O N .

Antwerpen r/%.
Aar wil Ik heen!
WWaar
zal Ik béter vlugten!

Als na Die geen,
Diede oorzaak van myn zugten
Door
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Door-grond , door-weet,
En Die vol mede-doogen
Staat hulpe-reed,
Gellerkt met al-vermógen,
Met wysheids helder ligt,
Door-ltralende gezigt,
ü m fta'ig in alle zaken,
(Hoe duitier en verwerd )
Voor 't aangevogten hert,
Te können redding maken»
z. D us Gy my n Heer!
Wend eens genadige Ooren ,
Om deze keer,
Ookgunftigaan te hooren,
Myn be'en , myn klagt,
Mits Ik in myne ellenden,
Bynd verfmagt,
Onkundig waar my wenden.
Agh Heer! bewaar myn ziel,
Op datze nimmer viel
In twyffelings benouwtheid :
Want Ik, Ik ben Uw knegt^
Die aan U kleeft en hegt,
Wiens hope op U gebouwd leid.
3. Doe mygeni,
My, die by nagt, by dige,
' t Z y waarlkgä,
Sta'ig totU roepeen klage.
Agh Heer! agh doet,
Uw liefde-zonne-ftralen,
Eens in't gemoed,
4.Gun my, die't hert'vaft hen?
i T o t U , datlkbefeff'
f\ Een ftraaltje van dien zégen,
\ Van my Uw dienaar,dalen:
Daar Gy van óvervloekL,
Op elk die 't Uwaard fpoeidp

En Bid, in nood vetlégen,

f
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4. Laat myn gebed,
Uw liefde-vuurontileken!
Ey merk en let,
Op m yn ootmoedig fmeken!
UantGy, wei-eer,
Als 't kwaad my kwam beftöken,
Waar't in de weer,
Gy hebt zyn kragt gebroken.
£ n geen' van alle goön,
Is, nog in hof, nog troon,
Nog magt, nog tal van ryken ,
Nog Wysheid, nog beleid,
By Uwe majefteit,
In 't minfte te gelyken.
%. Des't heidendom,
VanU , O God! gefchäpen,
Nu van all'-om
Zyn luft in U zal rapen:
I n U , en haar
Gewillig voor U buigen,
Ta openbaar,
Tot roem Uws naams betuigen,
Hoe wys Gy zyt en fterk,
Hoe konftig in Uw werk,
Dat om zyn wonderheden,
Elx mond ontfluiten doet,
En roepen, dat Gy moet
Als God zyn aangebeden.
<. Heer! onderrigt,
My dan in Uwe Wetten:
Ik wil na 't ligt,
Uw/s woords myn tredenzetten:
En als alleen,
Op 's levens heir-baanftréven,
Tot Ik gemeen,
Met U myn Godlmag léven:
Agh Heers doe! en legg
Tog alles uit.de wegh,
\Vat

(Sa) H A R P , - L I E D E R E N.
Wat my daar mögt beletten i
Ondek my waar'tfenyn
Mag fchuilen, dat met fchyn
Van deugd, zig kan blanketten.
7. Geefdattknu,
Zoo lévet'Uwereeren,
En fta'ig voor U ,
Mag wand'len en verkeeren:
Dat Ik zoo wel,
Door daden, als by monde,
Uwe eer verteil',
Uw agtbaarheid verkonde.
WantUwe goedheid, Heer!
Gaat óver my zoo veer,
Dat zy, toe 'k lag gezonken
In onheils duifter graf,
Myn redde en ruimte gaf,
Myn vryheid heeft gefchonken.
8. Derhalven ziet,
Zie nogmaals, wat Tyrannen,
My tot verdriet,
Haar warre garens {pannen:
Hoe boos ! noe trots,
Is elk in all' zyn tragten!
De vreeze Gods,
Is wegh en uit gedagten.
Maar Gy, O God! Gyzyt
Bermhertig, en Gy kwyt
De zonden zeer genadig.
Zeer traag gaat Gy ter ftraff',
Uw goedheid laat nooit af,
Getrouwheid blyft geftadig.
9. Kom dan en wend,
Uw gunde Heer! op my weder,
Verkwik en zend,
My trooft en kragten neder,
Help tog den zoon
Uws dienftmaagts eens ten leiten,
Bb
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Met op den. tropn,
Der hcerfchappy te veften:
Tot klare en wnTe blyk,
Waar by een iegelyk,
Ta zelf den alderbooilen,
Met fchrik en Ichaamte ziet,
Hoe Gy my byftand bied,
£ n ecuwig wild vertrooften.

HET LXXXVII HAR P-LI ED.
T O O N .
Gel)\ den SaUmander &c.
God te vriend en fleun lel. heeft geD ie Die
leeft na wenfch en will', (kregen,

Die leeft geruft en ftill',
Die wedervaart nooit iets in all' zyn wégen,
Of dat gedyd hem all' ten hoogrfen zegen.
En hier van ftraald de waarheid
In Sion uit, met óverklare klaarheid.
2. Ziet eens! wat grond heeft Salems (lad en
En't huis wel eer gebouwt,
(muuren,
Dat God ter woning houd,
En hooeer agt als. aller nagebuuren,
Van Jacobs ftam, die de eeuwen zal verduuren.
NV at överlofbre dingen
Hoor Ik van u., O (lad des Heeren! zingen.
9. Egipten en Chaldeen, ftaan als verflagen,
Van dat. noojt-meer-gehoord
Voor-yder-zeldzaam woord.
Tyrier en Moor, ja Philiftynen, vragen,
Dus onderling, hoe! is in onze dagen,
Daar zulk een ligt verfchénen?
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En vlocid de gunde haar'sGods tot yder hénen.
4. Legt nu de wegh, ftaat nu den ingang ópen 1
Voor elk, wie derwaard gaat,
Zyn valfche goón verlaat,
Om't burger-reet voor kleinen prys te koopen:
O ! laat ons aU', laat ons daar hene loopcn!
Ons onder't jo1c begeven,
Van zulk een Vorft, en na zyn wetten léven.
f. Den Hoogflen God zal zéltbefchutsheer wéVan déze kónink-ftad,
(zen.
En't volk daar in vervat:
En elk.wiensnaam in'tfté'e-boek word gelezen,
Van dien zal Hy uit roepen ,ziet eens.' dézen
Is hier een waardig borger:
En Ik hem wé'er een eeuwig- heil-bezofger.
6. Het zoet muzyk.'tvermaak van Jpel en fiiaren,
Zal binnen dit bevang,
Met heerlyk keel-gezang
Der konftenaars, in maat-geklank ervaren,
Zig, onderling, tér volle vreugde pafen :
Terwyl Myn heil fonteinen,
Bevloeyen 't hert van grooten en van kleinen.
7. Dus zal dien ftand en't vredig t'zamcn-wöIn Salems ruimen kring,
(nen,
Zyn een voor-iehaduwing,
Van meerder gunft, nog eenmaal te betoenen
Aan Godes volk, aan dogters en aan zonen ;
O Salem! puik der ftéden ;
O fchat-vertrekl van alle zaligheden.
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HETLXXXVIII H A R P . L I E D .
TOON.
£ Euangelifie Lucas doet ons vermaan.
geprezen
H Eman,
Voor yvrig, trouw' en kloek,
Voor wel-belézen,
In 's Heeren heylig boek;
Zong Koraghs hoog-bedroefde krooft,
Dit treurlied voor, tot leere en trooft,
En op een toon en maat,
Gevoegt na floffe en flaat.

2. In zware rampen,
Ellende en tégenfpoed,
Als droefheids dampen,
Bezwalkten myn gemoed,
Vond Ik nooit meerder ligteniff',
Als by God, Die myn toe-vlugt is,
Wly redd', als J^ maar W ? ,
Dus roef e Jk wederom.

%. Agh! zie eens Heere,
Myn God! hoe dat Ik my
Nu t' Uwaard keere,
Terwyle Ik hier dus ly:
Ik vinde nergens ruft nog duur,
Ik zugte nagt en dag, en ftuur,
Myn klagten tn gehé'en ,
Van't hert' ten hemel heen.

4. O! laatze opftygen ,
In 't ongenaakbaar ligt,
En toegang krygen,
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By 't heilig aangezigt.
Ontfluit eens't oor voor myn gefchrejv
Verfchoon myn feilen tuflchen bey,
Of dat myn droef 'gezugt,
Niet eindig zoniet vrugt.

$. Want zoo veel fmerten
Te lyden, valt te bang :
Zulx Ik van herten,
Naar opening verlang.
Myn fap verdroogt, myn kragt vergaat f
En dus gemat, ja t'enden raad,
Verfmagtt Ik. inden druk
Van 't heiïïoot ongeluk-

é. Ik legg' hier even,
Als een verwezen man,
Die voor zyn léven,
Niet langtr pleiten kan.
Ik worde alree niet meer geteld,
Als een verflagen', die in 't veld,,
JVa'f bloedig mootd-gevegt>
Nog onbegraven legt.

7. Dus afgefnéden,
Verworpen van Uw hand,
Ten grond beneden,
In onheils duiftren ftand,
Miflè Ik Uw gunfle, en voele en zie^.
Uw' grimmighéden woên, en die > >
Die vallen my op 't iff,
En drukken veel te fiyf.

t. Zie! myn bekende,
Gaan vaft all'van myweghj
Om déze ellende,
Daar Ik zoo diep in legg.
En all myn doen is zoo verdagt».
Dat elk my voor een grouwcl agtt;
-E« fibeon of Ik verge,
Geen menfche vraagt daar- ui.

9. En zoo geflidig,.
Bb?
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T e worftlen met de fmart,
Zoo bits en fmädig,
Geplaagt te zyn, is hard.
Dus roepe Ik billik, wat Ik mag,
En ftrekk' myn handen, nagt en dagh,
Ten hemel-laaard, ey\ redd
JAy toi °p min gebed.

io. Want waarom Heere!
Verlaat Gy my in nood.'
Wat lof, wat eere,
Verwagt Gy uit myn dood ?
Of wanneer vondmen eenig man,
Die U , van liefde en trouwe, dan,
Na dat by zonk »'«'* graf,
Nog fcbyn van danken gafi

II. Blonk ooit in't duider,
Uw magt en wonderwerk.
Met zulten luifter,
Zoo heerlyk en zoo fterk?
Of kan't wel wezen dat me'r zal,
In't lang-vergeten donker dal,
U lof van zingen ? neen:
De dood erkent'er gsen.

12. Maar ondertuflchen,
Ik (hoe myn zaken ftaan)
Laat my niet fuflèn,
Ik hou geftadig aan:
Ik ga de dageraad te gemoet
Lang eer hy de oogen opendoet;
En legge 't herte bloot,
Geflirt in Uwen Jchoot.

13. Ik zie geen reden,
Myn God! waarom dat G y ,
In tégenhéden,
U zoo verbergt voor my ï
Gy hebt, my, van myn lente-ftondr
Zoo

(JS)
H A R P-L I E D E R E N .
1??
Zoo veel geflägen en gewond,
Dat Ik haaft , radeloos-,
De dood voor 't léven koot.
14. Ja Uwen tooren,
W o e d nog zoo fel en zeer,
Dat I k , op 't hooren ,
Valle op der aarden né'er.
Z o o dat myn herte en ziele en geeft»
Verplet, bezet, bedeeft, bevreett,
Verzinkt ah in een zee,
Van ramp en herten-wee.
15. G y dryft myn vrinden,
Dus wegh (die na het fcheen,
M y teer beminden)
Zy fmelten een-voor-een,
Z y laten my alleen in n o o d :
Elk d e n k t , en houd hem buiten fchoot,
Daar is tog niet aan vafi,
*Als grootßn iverlat.
16. Nogtans v/aar h é n e ,
Keere Ik my als tot U ?
G y Heere! alleene,
G y k o n d , dus helpme nu :
Nadien-tog menfchen gunfte, ligt
Haar vrölyk, vleyende aangezigt,
Verzet in fiuur gelaat,
tAh't ans maat tégen gaat.
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Aiitwertfchtn ommegang,,
T uft u eene flemme eens wyzen,.
J-" (enkel uit op Gódes lof)
Hoog in toon te hooren ryzejii
Van gedenkens-waarde ftoff'?
Luider na den Elrahyt,
E T H A N , die in zynen tyd,
Heerlyk zong,, zoo met tong
Als met fnaren-fpel;
En van wie nog dit lied
Uit vélen, overschiet,
Dus gefpeeld voor Ifraël.
ï. Nu gevoele Ik 't herte dringen,,
Nu moet Ik van Gods gena,
Van zyn edele waarheid zingen.
Darter elk verzet voor Aal
Dat ze tot de Herren ryz'
En haar eigen-klaar bewyz',
Zoo als zy „ door een ry
Van geflagten heen,
Tot ons is afgedaald,
Die voor myn oogen flraald,
Klaarder als de zonne ooit fcheen.'
J . Uwe gunfte-flralen zullen
Blinken, Heere leeuw in eeuw uit*
En Gy zult dat woord vervullen,
Naar U w Godlyk raads-befluit,
Dus gevloeid uit üjven mond j
Heden make Jk een verbond

Cr»
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Om het krooft, en tentrooft ,
Van myn trouwe knegt,
Te brengen tot de kroon,
En veften op den troon >
My in Salem opgeregt.
4. En om déze trouwe deugde,
Is de heel natuur verblyci:
Alle't hémels heir vol vreugde,
Ia Uw heilig volk belyd
Dat men in het ganfch heel-al,
Geene Godheid vinden zal,
Te gelyk,, Goed en ryk,
Wys en fterk als G y :
Zoo dat Uw Majelieit,
Geveft in de agtbaarheid,
Zit van Opperheerfchappy.
5. God, beheerfcher aller volken!
G y , Die 't eeuwig ligt bewoond,
En verr' boven ligt en wolken,
Met getrouwheid zit omkroond:
G y , Dir 't woefle zee-geweld
Toomd en ftuit, en palen fleld,
't Zy hoe 't brand „ tégen ftrand,
Tégen dam en dyk:
Toom ook den woeden hoop,
Datze in een dollen loop,
Geen verwerring make in't ryk.
4. Rahabs dapp're léger-benden,
Wei-gewapend op de wagt,
Hebtgy de yfre borft en lenden,
Alle moet berooft en kragt.
Hemel, aarde en'tzoutevogt,
Is een werk vanUgewroet:
Dus elk U „ billiknu,
Kend voor eigenaar,
Van alle goed en fchaf,
Daar om en in vervat,

't Zy hoe c'cl, hoe véle en waar.
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7. Gy vcft beide 's hemels aflên,
Daar het groot gewelf op draaid,
Met gewifle en zékere paflên*
Dat zoo fierlyk is bezaaid,
In zyn blaauw lazuuren veld t
Met robynen ongeteld,
Daar't gezigt,, heen gerigt,
In verward en dwaald,
En fchémerd door den .glans.
Die van den opper-trans,
Dus af na beneden daald.
8 Hermons hoogt, groene kruinen »
Thabors top heel digt begroeid,
Luftiprieelen, hoven, tuinen,
Daar Sipres en Lauwer bloeid*
Spreiden door de geur én vrugt,
Uwes Godsheids lof-genigt,
Wyd en verr'„ rondom her,
Over berg en dal,
Dat eenc wéder-kïank,
Van pry« en cere en dank
Wekt in U verkooren tal.
9. Uwes ärrems regt gerigte,
Is de zuyl van Uwen troon:
Gaande voor Uw aahgezigte,
Liefde en waarheid uit, als boon»
O gezegend volk! dat hem
Keerd iia't klinken van haar ftcm »
En die vaat 't „ en ze laat,
Zinken in de ziel:
Terwyl'et wand'lenmag,
In't ligt van Uwen dag,
Daar nooit mift of nevel viel,
10. Billik mógenze alPhaar léven
Zigh dan voên met Uwen lof:
Gy Die haar dus hebt verheven
Uit het ongeziene ftof,
Gy o Heerc ! waar't en zvt
J

Nog
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Nog de geen, die onsaltyd
Heeft bewaakt,, en gemaakt
Dat men overwon :
Gy zult na dézen wé'er,
Ons zoo verdonkerde eer!
Door doen breken als een zonn*.
11. Want zoo hebt Gy onzen koning
Ook tot ftaat en eer gebragt:
Sion ingeruimt ter woning,
Naar Uw trooft-ryk woord vol tragt,
Zie Ik hebbe tot een held,
My gekozen uit het veld,
Mynen knegt „ die opregt
Wandeld na myn hert,
'k Wil Jefles zoon ten top
Van eeren, voeren op,
Dus hem't hooft be-ólyt werd'.
II. Ik Zal hem met eigen handem
Koning hulden, en doen ftaan
Tégens alle zyn vyandeiï,
Datze'r nimmer hand aan flaan:
'k Zal tot zyn verzekering,
Hem voor dien verworpeling
Zyn een wall',, Die hem zal
Dekken voor gevaar:
Maar zync wé'erparty
Integendeel, zal hy
Vallen door myn hand te zwaar.
I j . Jaïkzal ze doen belcffen
Wat hy weegt, en al vermag:
Als Ik haar eens aan zal treffen ,
Neder ploffen meteen flag»
En vertreden in he* zand.
Alle« wat zig tegenkant:
Al? die-plaag,, die hem fta'ig
Lee4 oplecd verfchaft,
Vait My word, en ter. wraak,
Als;Yftqr;myn eigen zaak,

3oo
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Om zyn wrevel-daad geitraft.
14. Maar myn gunfte en vafte trouwe,
Zullen myne lieveling
Leiden engezeHchap houwe,
Vullen op met zegening :
En den hooren van zyn magt,
Word door Mynen name en kragt,
Meer en meer „ tot zyn eer,
Van elk uit gebromd :
Dtn gryzen Oceaan,
Zal daar verbaaft voor Gaan,
En de ftroomen als verftomf.
15. Hy dan, door Myn weldoen, nader
Aan Myn eere en dienft verpand,
Noemt My Zynen God en Vader,
En de grond van zynen ftand:
Roemende over 't gene Ik doe ,
Die hem (nimmer zégenens moê)
Metter daad,, (telle m ftaat
Van een oudfte zoon ,
En erfgenaam van 't ryk,
Die teEens te gelyk
Overheerfèht alle aardlche goón.
I<J. 'k Zal myn lang-voorgaende goedheid,
Nimmer wenden van hem af j
Die zyn troon een vaften voet-leid,
Hem 't gebied in handen gaf.
En of zyn navolgeling
Zig eens wat te Buiten ging 5
'k wil terftond-, niet de zond'
En ter wrake flaan :
Maar hem tot nutte vrugt,
Na Vaderlyke zugt,
Met myn tugt roede ondergaan.
17. Want Ik kan myn niet verzaken*
't Gêne Ik dan tot David (prak,
Dat zal Ik ook nimmer wraken
Als of't my aan magt ontbrak:
Maar
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Maar Ik zal, gelyk Ik zwoer,
Altyd houden eene aan't roer,
't Zy wie 'k nam „ uit zyn (lam,
Die Ik d'eer vergon:
Ik zal zyn troon en hof,
In magt en glans van lof,
Uit doen ligten als een zonn'.
i t . k Zal zyn zetel onderfchragen,
En onwankelbaar doen ftaan,
Eene lange reeks van dagen,
Ruim zoo ftädig als de maan:
Hy zal met een ga'eloos ligt,
Stralen voor elx aangezigt:
Zoo als een,, die't gemeen,
Leid, en regt verfchaft,
Ja des word toegejuigt:
N u , Hy Die dit betuigt,
Wierd nooit regt geïeugen-ftraft.
19. Aldus luiden ( wel te vooren )
Uw beloften, maar nu Heer!
Nu keerd all' die gunfte in toorcn s
Agh wat droever ommekeer!
't Schynt als of Gy dat verbond,
En het woord van Uwen mond,
Onvervuld,, laten zult,
En des treurd Uw knegt:
Want elk verbeeld zig t'hans,
Dat all' zyn eere en glans,
Nu in't ftof begraven legt.
20. Ik zie poorten, wallen^ muuren,
Zoo van ftad als heiligdom,
Plat, ontwyd, en onze buuren,
Die voorby gaan, Zien Vaft omni*:
Zeer verwonderd?, wat verderf
Gy in Uw verkooren erf,
Zelver brengt,, of gehengt
Dat het zoo gefohied:
En onderwyie-n, zy
C c
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Zyn in haar herte bly,
Ja belagchen ons verdriet.
21. Gy hebt zyne dood-vyanden,
(Reeds op roof en moord gefpitft)
Daarze hem met geweld aanranden,
Onderfteund, en opgehitft!
En zyn zwaard hield Gy in fcbêe,
Of Gy maakt'et ftomp van fne'e:
Immers hy ('tzy hoe't zy)
Viel te zwak, en vlood
Voor zyn es v.yands kling:
Dus hem de moed entging
En all' 't jeugdig blos verlchoot.
21. Kroon en troon legt né'er geftooten,
Dat zyn lévens tyd verkort,
Hy legt met fchaamte overgoten,
En in on-eer* poel geftort.
Zoo dat hy van Anette klaagt,
Ja in diep verzugten vraagt,
Agh myn Heer! agh! wanneer
Keerd het avontuur?
En wanneer zal Uw hand
My rukken., uit den brand
Uwes heeten toorens vuur?
23. Ay gedenk de korten brosheid,
Van myn lévens webbe en ItofF'!
Ruft den troon op zulk een' lofheid!
Is 'er niet meer heils aan 't hof!
Waar toe dan dat groot beflagh,
Slegts en als voor eenen dag?
Want, hoe kan,, eenig man
Uwe hand wé'erftaan?
O f wie wifte ooit de dood,
Als ze op hem mikte en ichoot»
Of t'onduiken, of t' ontgaan.'
24' En is 't Heere! al zonder reden ,
Dat Uw knegt zoo bitter zugt?
Schynen Uw belofte en ecaen»
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Niet verdwenen in delugt ?
Immers my n bedroefde luit,
Treurd met Jefles Jongfte Ipruir,
Om den haat,, en de fmaad
Die men lyden moet:
Als'tGod-vergeten rot,
By ons rampzalig lot,
Zyne booze fpot-luft voed.
25. Wylmen 't puikje zelf der zonen »
Uw gezalfden, niet ontziet,
Nogwil van't vergif verfchoonen »
Dat een gallig herte uitgiet:
Ja de nyd (vol kwaad vermoên )
Gaat hem na met loozefchocn:
Evenwel,, 'k onderftell'r
En verwagt eer-lang,
Verloding door Uw' hand,
Waar voor U 'tganfche land,
Ook zal loven met gezang

HET XC HARP-LIED,
T O O N .

Nadien het bitter gaat voor't zjoit,
T J T die ten berge op, tot in't ligt»
-*- -*- Door donkre wolken brak,
En aangezigt aan aangezigt,
Met'God verkeerde en lprak,
Zynde in verwondering, als wegh gerukf,
Heeft dus zyn hert' in zugtinge uitgedrukt.
O HeerlGy waart voor Vader Abr'hams krooft,
Van ouds her-af, een God van heil en trooft,
a. Uw' duurzaamheid, wie rugwaard zag,
Cc i
Geen.
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Geen die 'tbeginfelvond:
Ja lang te voor, en eer den dag
Omfëheen het aarden-rond,
Eer dat 'er bofch, of berg, of heuvel was,
Ofheide, of Weide, of beemd , of klaver-gras,
Of kruit, offpruit, dat fëhoone bloempjes geeft,
Waart Gy al ( God) gelyk Gy heden leeft.
g. Het woeden van den tyd , vermögt
Nooit iets op Uwen ftand:
Maar agh! den menfeh van droog'en vogt,
Van kouw beftré'en en brand,
Die 't gene daar hy by en uitbeftaat,
Ten vyar.d heeft en dikwils door vergaat,
Word van den tyd geftidig voort-gefweept,
En eindelyk eens in 't naare graf gefleept.
4. Behalven, Heere ! als \ U maar luft
Dat hy we'er keeren moet',
Zie daar! het zonn'ligt uytgebluft
In volle middag-gloed.
Zoo kort van duur is hy als bros van ftoff';
En wat zoud't zyn oft iemand al eens troff'»
Dat hy ten top der Vaderen jaren ileeg?
Agh! anders niet als die nooit léven kreeg.
9. Daar Heer! een duizend-jarig rond,
Niet zoo veel by U haald,
Als't ligt dat tuflehen morgen-ftond
En avond, is bepaald 5
Of als een deel van een verdeelde nagt,
Ter wacht gefchikt en daarmé'e doorgebragt:
Wyl d'eeuwigheid, die geen verdeelingtyo 1
U eigen is; den menfeh geen füpje tyd.
4. Zyn léven melt, gelyk een ftroom
Langs groene boorden vliet,
Verby, en eer hy uit den droom
Der jeugdfche dwaasheid fchiet,.
Zig voorbereid ter aanbevolen reis,
Ls't uurglas uit: en treft de felle zei/T'!
Bc zeiff', die t'gras al vroeg van wortel &heid,
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Verbeeld ons klaar des menfehen nietigheid.
7. Die beeldze ons af heel middag-klaar:
Want onze morgen-uur
Heeft ook wel hare zoetheid: maar
Is van geen vafter duur,
Als 't bloempje dat zyn knopjen eerftontflóori En dronk den daauw'.by'tlieflyk ogtend-rood:
Dog flenfte en dorde.eer nog dé zonne in't zout, •
Ten weften dook en boordet met haar gout.
S. En zoo Gy nog op onzen ftaat,
Uw felle gramfchap wend,
't Is uit met ons, ö Heer! Wat raad f
Wat raad in déze eilend ?
Uw méde-tuig, het vol gewétens-boek»
Ontfluit zig zelfs,, haald uit een donk'ren hoek,
ten held'ren dig, een reeks van grouw'ly khé'en,
Al lang van U deurlchouwt van een tot een.
9. 't Voorleden m-is-bedry-f der jeugd,
Dat U zoo zeer misviel,
Rooft ons nu kragt, en luft , en vreugd,
Van ligchaam, geeft en ziel:
Den tyd is hene en flegts een ydel beeld,
Waar mé'e't verftand.te dwaas,by wylen fpeeld,
Hangt in 't geheug: maar egter, zonder vrugt
Herwenfchtmendie, hoe zeer me'r óver zugt.
10. En wat is 't lévens jaren-tal
Des menfehen , in 't gemeen '.
Zoo 't tienmaal zeven word, 't is 't al:
Of milt het zomtyds een,
(Na 's lévens lamp meer pit en oly heeft)?
Die agtmaal tien of hooger jaren leeft:
Helaas! was is't? het befte wel befchouwt,Van moeite en pyne en hert-zeer vol geftouwt
11. Het alderzoetfte hónigrzoet,
En yder dropje wyn,
Hadde ooit zyn bitt're galle en roet,
En ingemengde azyn.

Ja't Vorft'lyk wezen zelf, dat zigh vertoond
Ccj
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Als of geluk en heil daar zéker woond,
Heeft egter iets, en dat wel aldermeeft,
Dat fmerte baard en onluft in den geeft.
12. Wy ftaan, 't zy hoog van ftaat of laag,
Voor alle rampen bloot:
Hy die in eeren pronkt van daag,
Is ligt wel morgen dood:
En als de geeft den yd'len romp ontvaard,.
Elk gruwt daar af, en ftuwt hem flux na de aard:
Die gretigflokt, en wé'er de lippen fluit,
En wegh zyn wy ten ooge en herten uit.
1 g. Wie leeft ' er Heeré! zoo ontheft
Van dölings duifternis?
Die, wat Uw toornigheid betreft,
Ziet, van wat kragt hy is :
En Uwen geeft, van wat doordringentheid,
Zoo dat voor hem nooit iets verfchólen leid:
Wie kan dat zien,en niet met een verftaan,
Wat flaghUw vreeze ons moeft m't herteflaao •
14. Dus, op dat nimmer tégenlpocd,
De ziel/te zeer ontroer',
Nog weelde in tyd van overvloed,
't Hert van zyn grond vervoer';
Zoo doet ons zien, met zuiver-klaar gezigt,
Hoe kort ons léven is, en hoe zeer ligt,
Een wind.een hair, een vliege.ook wel te-met,
Ons lampje bluft en fmoort in eigen-vet.
if. Äghleer ons waken! enmet fchik»
Opmerklykheid en vlyt,
Van oogenblik tot oogenblik,
Wel gierig zyn op tyd:
Zoo gierig, als een goud-gier op zyn geld,
Die-wétens geen om niet uit handen teld.
Dat eena de w.ysheid die van U af daald,
Ons hert verligte en wé'er in'.t werk uitftraald.
16. Shtze ons leere hoe 't hier all' vergaar-,
Hoe 't leven zelf verderft :
Nadien den roeit dés tyds, dien draad
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Geftädig vyldcn kerft.
Dstze ons doe. zien, hoe d3tter zonder U
Niets kan beftaan, agh Heer! op d3t we nu,
Nu en terwyl ons 't léven luft, eens zien,
Wat keurlyk is en W3tmen heeft te vliên.
17- Ü3tze ons doe zien,, niet met verftsnd
Alleen , msar aldermeeft
Met 't herte, d33r een toorfe in brand,
Ontvonkt vsn Uwen geeft:
Van Uwen geeft, om niet als 'twoefte gros,
Het psd des doods, V3n alle bsnden los,
Maar 'f zalig (poor te loopen, met een luft,
Die gloeid en brand na de eindeloozc ruft.
i%. WsntHeer! dst överheerlykgoed,
Erlangt men nimmermeer,
Ten zy Gy ons geleid en hoed j
Derhslven keer, sy keer!
Keer wederom met zégen en gend!
Dat in ons herte een dagersad opga ,
Een dagerasd, waar op een zonne-fchyn
Van vreugd« volgt, na zoo veel droeve pyn.
19. 't Is eenmaal lang genoeg gezugt:
O IchafS U knegtcn trooftï
En laat die dikke en zware lugt,
We'er heldren in ons ooft':
De morgenftond van Uw genide, ryz'
Eens uit hasrkimm', totheilz3am onderwys;
Zoo word V3n ons den nog-aanftaande tyd»
'tZy kort of kng, de deugde toegewyd.
ao. Uw hsnd zy nu in heil zoo ryk>
f Is wel in leed voorheen*,
O ÏJeer! verzsgt eens mildelyk,
Al 't kwsad zoo kng gelé'en,
Vergeld d3t met veel grooter mate zoetT
Als die der kwalen, ons voor-af ontmoet s
Gun voor elk jaar gefléten met verdriet,
Veel eeuwen, daar ons hert zyn luft in ziet
%I- Uw goedheid aan Uw volk gedaan,

C c4

Lig-

3oS
D i K o N i N i i r n
(ji)
Liste eeuwig uit in glans,
Uw heerlykhejd verftrekk' voortaan,
Ons nägeflagre een krans:
Een krans van eere, Uw' auivre liefde-bronn'
Verkwikt' de ziel, Uw kläre waarheid-zonn'
Ley onzen geeft ,. en make hem vaft en fterk:
Zoo volgt Uw heil op onzer handen werk.

HETXCI HARP-LIED.
T O O N .

Onder veel meifj es die men vind
f~\ driemaal-dubbel-zahg man!
^ ^ Die't all mis trouwt op dat hy dan
Den Hoogften God , r ten borg en flot
Vinden zouw „ die getrouw
En goed, en fterk,
Enwys, enryk, enmagtigis,
En eeuwiglyk waaragtigu,
In woord en werk.
2. De fchaduw van Gods goedigheid,
Die óver hem ftaat uitgebreid,
Is't hoos-vertrek „ en fchuil-verdek,
Waarin hy„, veil en vry
Vernagt in vré'e.
Dus zegge Ik nu en houw'et vaft ,„
Dat Ik op God vertrouw', al was't
Dat 't niemand dé'e.
3. Hy zal voorzéker, wanneer Bc
Most vallen in mynsvyandsftrik,
Hy zal myn voet,, mét alle fpoed^
Redden: ja „ fchoon Ik gs^
(nalaftenpligt)
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Daar't peftie vuur verwoedig brand,
Ik blyveal-evenmoedig, want
Hy keerddienfêhicht.
4. Zyn trouwe leid my by der hand :
t'wyl Hy zyn liefde-vleugelen lpand
Zeer wyd en breed „ gelyk een kleed ,
Tégen all' „ 't ongeval
Dat naken mag:
Zyn woord is een rondafle en fchild:
Als iemand my verraden wild'
Met ftéke of flag.
<;. Weelldan ö Ziel! weeft niet berreeft,
Voor fêhimm', voor nagt gelpook, of geeft»
*tZy of 't in daad „ ofwaan bcftaat:
O 't is all',, niet met-al»
Wil God behoên :
Geenvyandspyl, byligtendag,.
Nog (bits van duiftre fchigten, mag
U fchade doen.
tf. Geen aanflag hoe vol liftigheid,
Op 't voordeel van de nagt beleid,
Verftoord uw ruft „ of neemt uw lufl s
Schoon of 't land „ all' in brand
Van oorlog ftaat,
Dat rook en ftof en ligte vlam,
De guide zonn' »t gezigt benam >
't Magh al geen kwaad.
7. Al viel'er aan uw zyde né'er,
Tienduizend duizend en nog meer!
Gy nogtans, gy „ zit veil en vry:
Want Gods magt „ is met wagt
U by en digt:
Hy is uw fchutfél tog, in nood,
Al was 't gevaar ook nog zoo groot»
In uw gezigt.
8. Gy zult nog zien de booze zelf»
Vergaan in't eigen moord-gedelf:
Haar woênde kling,, valt onderling
Tégen een „ en , daar's geen
Zoo
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Zo© groot geweld,
Als onderlinge muitery,
Daarléger, ros en ruitery,
Eer door yerfinelt.
o. En dat valt haar ter ftraffe en wfaak,
Maar u tot luft en hert-vermaak:
t ' W y l I k t o t G o d „ m y n d e e l , mynlot,
Met gebé'en „ vlugt alleen,
Hebt Gymyn ziel!
Hem tot een trouwe en vafte borg,
't Zy wat voor kommer, laftenZorg',
U overviel.
10. Zoo dat, o f t kwaad met vollen flroom,
De ramp met uitgevierden toom >.
Op u af fchoot „ daar is geen nood,
In uw tent,, ofomtrent:
Wyl'tEiig'lendpm,
Dat altyd op zyn wetten paft,
U zal met wagt, om-zetten vaft
En diet allomm'.
IT. 't Ganfch hémels heir houd hem gereed
Tot uwen dienft, om alle leed
Dat ubezwaard,, flux metter vaart,
Afte flaan, ja zy ftaan
Met hoofden bloot,
Om 11 als op de handen heen
Te dragen, dat gy aan geen fteen,
De voeten floot.
1 iGeen drake hoe fêl.geen leeuw hoe wreed,
Geen adder-flang, hoe gifs van beet,
Die gy niet op „ denekkeenkop
Moedig Aapt „ en betrapt,
Want God helpt hem,
Die wankeloos zyn wégen gaat:
1 Zy waar hy in verlegen ftaat,
Voort uit de klem.
13. En't is ook't woord van zynen mond,
Mond, Die me nooit op leugen vond%j
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'k Zal y d « kind,, dat regt begind
My nc pä'en „ in te gaan,
My lieft en vreeft ,
Eens ruften doen in mynen fchoot,
Zy n luft voldoen met wy n en brood,
Na ziele en geeft.
14. Ik zal wanneer't inly den trcurd,
En dan tot My zyn herte op beurd,
üpd'eerftczugt,, en klaag-gerugt,
ßy hem zyn„ en de pyn
Van ftonden aan,
Of weeren, of verzagten wat,
Of geven zoo veel kragten, dat
Hy'tuitkanftaan.
19. Ja Ik wildatMynlieveling,
In 't vol geniet van zegening,
Ter weide gä „ en zwemme en ba'e,
Ongeftoord,, voort en voort,
In eene jeugd,
Waar op geen tyds verloopen hegt,
En't nimmer-end voor openlegt,
Vol ware vreugd.

HETXCII HARP-UED.
T O O N .
Pronte vm de Maagden.
de zielen,
G od-gewy
Zullen wel geftadig
Innig néderknielen,
Voor De Heer genadig:
Maar meer pleet - werk-dadig
Voeld een verheven geeft
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Zig prangen,, met zangen
Teueren,, en vieren
Hetfabbath-feeft.
2. En wie kan de zinnen
En gedagten dwingen?
Dat me nu van binnen,
Niet zou vrölyk zingen:
Wie weet zoeter dingen
Als God onze opperneer,
Hierboven,, te loven?
Tefpélcn,, enkwélen
Totzynder eer.
3. Wel dan! eer de kimmen
Van haar nevels ruimen,
En in 't Oofte glimmen,
llyze elk uit de pluimen:
Zonder te verzuimen,
Ja kort na midder-nagr,
Enbrommc,, allomme
Gods goedheid,, en zoetheid,
Met alle kragt.
4. Laat de vyfpaar fnären
eens na konfte hooren,
En met Hemmen paren,
Die geen vreugd verftooren:
Streel dus herte en ooren,
Nageeft-en maat-gelcy :
W y r trommen , en bommen,
En luiten „ en fluiten
Gaan tuffchen Bey.
5. W a n t Gy hebt voor dézen,
Heere! en uit genaden,
My veel goeds bewezen:
En die trouwe daden,
Vinde Ik my geraden
te roemen: en met zang,
Vol vreugden „ Uw deugden
In pfalmcn „ *e galmen',
C myn
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Myn léven lang.
(. Heere der heirfcharen!
Wie kan over't wonder
Van Uw hand bedaren 1
Ziende elk in 't bezpnder:
En wie zal doordonder
Van Uw geheimen zyn ?
Or"dwaze,, wat razen,
Haar klappen „ en mappen
Heeft grond nog fchyn.
7 Ik zie wel dat Booze,
Goddelooze luiden,
Bloeyen als een rooze,
Groeyen als de kruiden:
'k Zie wel datze huiden
In eere zyn en ftaat,
Gezegend,, Beregend
Met goeden „ By vloeden ,
En zonder maat.
I. Maar dat beurt, ('t is zéker)
Veeltvds om die reden,
Dat Gy zynde een wreker,
Der ondankbaarhéden,
Zoud haar overtreden
Slaan met te zwaarder ftraffj
Om dat ze „ 't zy wat ze
Bezaten,, vergaten
Hem , Die 't haar gaf.
9- N u , Gy Onzen koning!
üpperheer der beeren,
Uwen ftoel en woning,
Moet elk trouwheid zweerea;
Zonder ommekeeren,
Staat Uw regeering vaft:
Daar déze „ vol vreeze,
Sti'ig vlugten „ en dugten
Te ayn verraft.
l o . Want dat zyn die gêne,
Dd
Daar.
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Die Uw Godheidhärt n :
Daarom moeten ze héne
Stuiven, als verwaten,
AU'die U verlaten:
Maar ik ben 't, die Gy zult
't Vermógen , verhoogen,
En't léven,, hergeven,
Op nieuws gehuld.
I i . AU'myn we'er partyders,
Die zoo liftig ichynen,
Haters en benyders,
Die my ondermynen,
Zal Ik zien Verdwynen,
Gclyk de fheeuw tot niet:
Haar loosheid „ en boosheid,,
Verftriktze,, verftikte ze
Daar elk het ziet.
12 Maar men zal den vromen
Zien daar tégen, bloeyen,
Als de pallcm-booTnen,
Als de Cederen groeyen:
Hy zal "walïèn, ipoeyen,
Geplant zynde in Gods hof;
Begoten „ bcvlöten,
Met beken „ die léken
Ten hemel of.
13. E n , fchoon d'oude dagen
Andere meeft doen zugten,,
Dan zal hy nog dragen
d'Alderzoetfte vrugten,
Daar de kwa'e voor äugten ,
Dat zelve (als die 't wel vat)
Verheugd hem „ verjeugd hem,
Verrykt hem „ gelykt hem
Een dierb're ichat.
14- Eenen Tchat van goeden,
Die 't volmaakt vertrouwen.
Op den Heere voeden,
En in and'rc bouwen:

H A R P-L I E B E R E N.
Door den aart t'ontvouwen,
Van Hem, Die Jacobs kroofl,
Een ftut is,, een fchut is,
Ecnilot is „ een God is
Van heil en trooft.
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Eerße Carileen
f~\nzen Heer „ als heerfcher,is omtógert
^
Met een glans, daar Hy mé'e zit
Bekleed in t heiligdom,
En QQgt all-on»
Op all wat leeft, en zynen troon aanbid:
AU van v«er„ op's hénaeU flerre-bógen,
Wikende en met kpagt omgord:
De lugt en aarden-kloot,
heeft Hy (hoe groot)
Gefpannen,gegrondveft,dat'er niets aan fchort,
Dat nooit zal wanken,
Nogvanzynefbiir
Draayen nogfchranken,
't w aaye dan zoo 't wil:
Maar'tgaat,, enftaat„na zyn gebied,
Zeer net,, onverlet,
Alles wat ons ooge ziet.
2- Uwen troon,, ruft op onwankle &hragen;
En dieftond van oudsher af
©p zulk een grond, ja hy
Zal ftaan als G y :
Als Gy, wiens ryk en köninklyken ftaf,
En wiens kroon„geen aanvang kend vandägen:
Dd z
Even •
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Even als Gy eeuwig zyt.
Maar ogh! daar komt een vloed
Van tégenfpoed,
Aanbruiflchen en ruiflchen, die de dammen
Als of zyn baren,
flyt:
Door geen dyk of ka'en
T e fluiten wären,
Nog te wéderftaan.
AghHeer,, agh keer! keer zynen loop:
Opdat,, niet de flad
Uwes naams, valle overhoop.
3. Want Gykond.Gy kond zyn woede temOf hy tot den hemel Ichoot,
(men,
Wanneer een ftorrem-wind
Als ongezind,
Vaftgierd entierd, en alles néderfloot,
Dat de grond„van't hert zig voeld beklemmen,
Zelfs in de alderfloutfle man.
Gy houd den woeften flroom
Zoo by den toom,
Dat fpringen , nog dringen, geen oever«
En alle Uwe eeden
(krenken kan:
Staan voor't helpen i n :
Uw heilighéden,
Doen Uw huis niet min
Sieraad,, 't welk flaat,, en zal U ftaan
Ter eer' „ tot 'er meer
Zégen yan U uit zal gaan.

HET
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Adittt lUcrtlem zsetendah
ooit verlegen Jir'elyt,
M A"hIn nood
om hulpe fmeekcn?

Zoo magh myn herte, in déze tyd,
Nu 't heel geilagte zugt en lyd,
Wel du* in klagte uitbreken.
i. Agh Heere! zie eens néderwaard, Van Uwen hoogen zetel,
Zie eens! hoe d'alderboozfte op aard',
Haar hebben tégens ons gefchaard,
Verwoed zyn en vermetel.
3. G y , O geitrenge Regter! koomt
In glanzenden gewade,
Te voorfchyn i als Gy't kwaad betoomt, >
En die zig geene booaheid fèhroomt,
Verdelgd in ongenade.
4. Koom Heere! kom ook, en verheff'
U hooger als de wolken:
"Kom toon Uw kragt, dat elk befèff'
Dat Gy regtvaardig zyt, en treff'
Die zoa verwaande volken.
5. Hoe lange zal het booze rot,
Der waereld-weeldelingen,
Dus moedig léven" als o f t lot
Haar zou ten dienfte ftaan, om-tot
Den hemel in te dringen?
6: Ziet Gy niet hoe dat elk? al meer
Dan veel te hoog gefteigerd,
In moedwil! w a l t / U éyen zeer,
Dd j
Ver-
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Vcragt, verfmaad, de fchuldige eer',
Aan Uwe Godheid weigerd.
7. Zy fchenden Uw verkooren erf.
Uit Abraham geiproten:
Zy plagen 't boven mate en kerf,
Als ware on« einde en grond-verderf,
In haren raad beflötcn.
9. Geen wéduw-vrouw, in eenzaamheid,
Geen vreemdeling, verdreven,
En 't eigen vaderland ontzeid,
Geen weezc, die verlaten fchreid,
Word ooit gehoor gegeven.
9. Maar all' 't geklag fmeld in de lugt,
(Schoon hemelhoog gerezen)
Als van een volk van kwaad gerügt,
En Ichadelyk, of zonder vrugt,
Voor't algemeene wé*en.
10. Ja zelf (een kwaad, en wel van't booftr,
Dat hoogmoed plag te baren)
Men zal, die billik tranen looft,
De fhierte nog in fté'e van trooft,
Met fpot en fmaad verzwaren.
11. En zie ! dus doenze een dubble moord j
In 't langzaam laten fmagten.
Zy gaan regt-ftreeks in boozheid voort,
Geruft, dat Gy 't nog ziet nog hoort,
Of dat Gy 't niet zult agten.
11. Wél dwazen hoop! hoe dus van't fpoor*
Laat gy 't voor wind af dry ven ?
Of meend gy dat 'er ietwes, voor
De maker van het ooge en oor',
Kan in 't verborgen blyven ?
13 Of is't niet God Die 't oor' verzag
Van trommel, aanbeeld, hamer?
En d'ingang voor de buite-flag
Opruimde, van all' wat'er lag
Voor 's herten binne-kamer.
14. Kan ifmand wel als Hy j zoo nrt
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Bewétigt zyn van zaken?
Zal Hy , Die ons't gezigt by-zet,
ZalHy dan zelver, door belet,
Zyn werken niet bewaken ?
1%. Hy, Die de Aerre en't kriftalyn
Der oogen, heeft gefchapen,
En als met glas om.zet, wat fchyn ,
Dat Hy zoude onderworpen zyn,
Als wy te moeten flapen ?
16. Of zoude H y , Die met zyn« rot-,
De volkeren plag te ftraften,
Hu zitten als met de oogen toe?
Onwi« waar mé'e, wanneer, en hoe,
Dat Hy moet wrake IchafEên.
17. Zoude Hem, Die aftd'ren wysheid geeft,
Zoude Hem verftand ontbreken ?
Verdwaalde neen.' dus vreeft en beeft,
Voor Hem, Die volle kenniffc heeft,
En magtom't kwaad te wreken.
18. Voor Hem, wiens al-doorftraknde oog,
Op alle plaatze en Ronden,
Van. t eeuwig ontoeganklyk hoog,
Het hert', door uil' het fchoon vertoog,
Ziet in zyn diepfte gronden.
\t. Dit leerd zyn wrake zonneklaar,
GeoefFend aan den kwaden:
Die egter veor de vrome, maar
Een teugel was,.waar mede Hy haar
Bewaarde op zyne paden.
10. Daarom, of ons Dien Goeden Heer,
Met nutte Väder-flagen,
Eens t'huis bezogte, 't zy wanneer,
Elk löve zynen name, en leer*
Het kruis geduldig dragen.
2t. Alzoo de tugt, uit eigen aart,
In't nerte van den goeden,
Verdorven yver wederbaard ,
't Verftand vandöbnas nevels klaard,
Dd 4
En
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En leerd het woord bevroeden,
zi. 't Woord, dat zoo kragtig dryft en pord,
Op 't heilzaam (poor der deugde :
Op dat men, als den boozen word,
In't eindeloos verderf geftort,
By Góde rufte in vreugde.
23. By God, der vromen toeverlaat
En leidfman, als ze zwerven,
Wiens liefde en trouwe ('t zy hoe 't gaat)
Op eeuwig-vafte grander ftaat,
Ten beften van zyn erven.
24. Want wis, daar naakt een ommekeer:
Der boozen bloey zal flenfen:
De vrome ziet al vaft van veer,
Na haat, na fmaad, een gunfte een eer',.
Een ftaat niet om verwenfchen.
25. Maar my aangaande nu, wie zal
In dézen ftand van zaken ,
Nu haat en nyd, vol bittre gall',
Haar kragt infpannen, my ten val,
Wie zal nu voor my waken?
26. Wie zal, wie buiten God ? niet een,
'k Wil ook op niemand wagten:
Want Heere! hadd'tGy in tégenhé'en,
Niet zelf voor my gewaakt, geftré'en»
'k Moefte al in't graf vernagten.
27. Maar t'elkens, en zoo haaft als Ik
Myn voeten voelde zwikken,
En tot U riep, vol angft en fchrik.
Kwam ook dien zelven oogenblik,
Uw goedheid my verkwikken.
%S. Uw goedheid goot my moed in 't heit,
Ook zelfs ale myn gedagten
Rondomme zweefden, als verwerd,
"Den geeft verflagen en benerd.
Gevoelde Ik nieuwe kragten.
29. Wat fuft gy dan myn ziel! want God,
('t Is veel genoeg gebleken)
Zal nooit (en ftellen my ten fpot)
Naat
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Naar cenig redeloos réden-flot,
Een averegts vonnis Ipréken.
30. Hv voegt Hem nimmer by» nog met
Den bloed-raad der tyrannen,
Of die't daar hebben op gezet,
Om my te jagen in het net,
Tot myn verderf gefpannen.
31. Schoon ofze dan een vloek-verband »
By 't vuur van boozheid (meden,
Den vromen man gelykerhand
OfVt Iyf te vallen, en in't zand
T e werpen en vertreden.
31. Ik egter,kreune my dat ganfch
Ter waereld niet-met allen :
Want God was ooit en is my t'hans ,
Een wal, een hoog-vertrek, een fchans,
Van diamante Wallen.
3 3. Hy is myn heil; Hy fchut het kwaad»
Op my en alle vromen
Gemunt, met voor-bedagten raad,
En zal't zyn vinders in der daad,
Nog «elft ep 't lyf doen kómen.
34. Hyzendzewel haar boosheid t'huic,
En zal met ftam en wortel,
AU' dit vervloekte en mood gefouis,
Uitroên en flaan dan hutte en kluis,
Aan puin en gruis te mortel.
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TnAriltJïcndtikym

Naujfmw

kom, tree voort en zing,
WUitakker,
AU' gy wäre looien,
des Heeren gunfljting, \ &
. Abraham, gefpróten:
Tré'e voor't aanfehyn onac6 Gods,
Ifr'els hope en vafte rots,
Grond van heil en zégen,
Die nooit zal bewegen.
2. Kom tre tO£ I kom en begroet
Dien zoo goeden Heere:
Dat <pa loCgeuf Tan't gemoed,
Na- dea hemel fceew.
?a?.r na hiïz en harps-Sssw»
Om Dien Gtooten zégenaar,.
Schepper aller dingen,
Dank-gezang te zingen.
3. Want Hy is een Vorft, een PrinsBoven alle tröonen,
Boven al wat eenigzins,
Heerfchappy mag toonen.
't Is Hy Die als met zyn hand,
Gan(ch den aard-kloot óver/pand,
De eigenaar der bergen,
Die de mäne tergen.
4. 't Is Hy Die de woefte zee,
Dreef in hare kolken:
En Die't vafte land voor't vee
Schiep
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Schiep, en alle volken:
Dié met heilzaam kruid en gras,
Aarde cn-veld cn-boom-gewas,
Alles voede en dekte,
Spyze en kleed verftrekte.
5. Nog eens dan, cy! kom val ne'er,
God-gezinde zielen!
Buig voor Dien gedugten Heer!
Buig om neer te knielen,
Met een herte diep geraakt,
Voor Hem Die ons heeft gemaakt.
En met volle vloeden,
Oferitroomd, van goeden.
€. Die gelyk een herder doet,
Ons (zyn teere fchapenj
Trouw geweid heeft en gevoed,
Vredig laten fldpen:
Die rondom ons met zyn ftaf
Gaat, en flaat den vyand af:
Die gevaar en rampen,
Doet ter zyden fchampen.
7. Dus wanneer uZyneftem
Klinkt en dringt in de ooren,
Sta dan Ail en hoor na Hem:
Doe niet als te vooren,
Doe niet als tot Mériba,
Daar het hert des volks, by na
Harder als de ftecnen,
Hem geen oor wouw leenen.
I. Daar uw vaderen ( dus klaagt Hy)
My zoo fchampcr tergden j
Wat Ik déde, t'elfcehsMy
Nieuwe wondren vergden:
Schoon zy zagen zonne-klaar,
AU'wat Ik ze jaar op jaar,
, Déde, of hadd' gegeven *
Daar bleef niets aankleven.
. ,,

J.Agh!
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9. Agh ! wat hcbbe Ik leeds gezien,
Aan dit booz geflagre,
In de jaren viermaal tien,
Daar Ik 't anders wagte 5
Dus Ik riep, wat volk is dat!
Altyd overdwars in 't pad,
Óogeloos in zaken,
Die haar welftand raken,
ie. Eind'lykben Ik(moè gefart)
Eens in hoogen tooren
Uit-geborften : en zoo hard ,
Dat Ik hebb' gezworen,
Daar zal nu niet een van die,
Die Ik zoo wé'erbarftig aie,
Oit het land betreden,
Van Myn zaligheden.

XCVI

HARP-LIED,
TOON.
Cupido Heere fel.

(uit ryke floff')
H Effop
Gy volkren aller wégen ,

En zing den Heere lof,
Van alle goed en zégen,
Ooit verkregen,, van zyn hand,, want
Zoo groote dingen,, dringen
't Zingen „ ons af: ja 't verftand,
Staat daar voor als overmand.
2. Roep uit! roep óverluid,
Wat kragt, wat magt, wat wonder«
God, na zyn raadsbesluit.
Gewroet heeft in't byaonder:

Roem
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Roem het onder, 't Heidendom„ om
Alzoo des Heeren „ eere
Veer en wyd all 't land rondom,
Te doen dav'ren van 't gebrom.
3. Want zyne Majefteit
Blinkt uyt verr' boven allen,
In glans en heerlykheid :
Laat andre Goden brallen,
Van't vervallen volk, 'tisniet,, die't
Met ingetogen „ oogen,
Poogenzalte zien, die ziet
Hoe ganfch ligt dien glans verfehlet.
4. Hy {pande't blaauw tapyt,
Borduurde 't met Robynen,
Die gloeyende en altyd
In ordre gaan en fchynen,
Dus Hem zynen roem en daad „ gaat
Voor't aangezigte,, digte,
Ligte merkt nu elk wat graad
Hem, van eer te geven ftaat.
y Wel dan! gy volkren, k o m ;
En voegt u na't betamen,
In 's Heeren Heiligdom,
Tot eer van zynen Name,
Dat g'er 'tzämen, offerhand,, brand
En daar beneven „ 't léven
Geven moogt, van uwe kant,
Ja geheel aan Hem verpand.
6. Val op zyn voet-fèhabell'!
Aanbid hem in de Chooren
Zyns Godheids , na 't bevel
Gekomen tot u ooren;
Buig daar vooren,, fchrik en beeft,, geeft
Hem daar, gy aarde „ maar de
Waarde , die van al wie leeft ,
Geen met regt geweigerd heeft.
7. Doe alle heid'nen kond,
Dat by tog wil regeren,

£e
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Die't aardry k heeft gegrond.
En wie, wie kan hem deeren ?
Wiekan'tkceren, alsHy zal,, al
De fcheps'len wetten „ zetten,
Neten effen.hegten pal,
Buiten vreeze voor verval.
S. O! niemand;kan't wé'erftaan:
Des roeme lugt en wolken,
De fterren, zon en maan,
't Ganfch aardryk met zyn volken,
Alle kolken „ daar de vloed „ woed,
En buiten Huizen 5, ruiden,
Bruiflèn kan , en veeltyds doet,
't Roeme all' uit een volle moed.
9. Hetvrugtbaar akker-land
Springe, of het zig verheugde :
All' wat me'r zaaid en plant,
Schicte op in gulle jeugde:
Zing van vreugde,, bloem en ftruyk „ ruyk
In 't woud, zoetgeurig,, kleurig,
Keurig en tot nut gebruik,
* Dankbaar elk zynfchootonthiyk.
ioIfKöme alles met ontzag
( Togbly ) voor't aangezigte
Des Heeren, op dien dag,
Den dag van zyn gerigte,
Daar't gewigte,, van zyn woord» voort
Al zal beilegten „ regten,
Hegten waarheyd, zuia en noord ,
Datze tot elks herte in boord.
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HET XCVII. HAR P-LIED.
T O O N .
V Scheepje Petri.

Heer, alsHeerfcheris geftégen.
C^* OdTenonzen
Kóninklykentroon,
Bekleed metmagt eiïMajefteyt, waartegen
Geen fcepter-ftaf nog kroon,
Der aardfcher oppergoón,
Ooit kon beftaan $ dus mögen
d'Eylanders wel met m y ,
En 't vafte land, haar oogcn
Opheffen, vreugdig boogen,
Op zulk een heerfchappy.
1. Hy zit, 't is waar, en is wel als omtögen
Met wolken af-gefchut:
Maar 't hindert niet, om na zijn Alvermogen
Te waken, ons te nut:
Nadien zijn ftoel ten Auf,
Geregtigheid en reden
Heeft, eeuwig en altyd,
Den glans der mógentnéden,
Waar hén e elk zyn gebeden
Met vrugt zend, als hy lyd.
3. Een vlammend' vuur gaat voor zyn aangeWaar of dat zyn viand
( zigte,
't Herte in den boezem fmelt, wanneer hy digtc
Begind te nadren: want
Het woeden van dien brand,
Liet nimmer hem bepalen :
En zynen blixem , fchiet
Ee 2
Ge-
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Getakte gloén de ftralen ,
Die 't aardryk, 'telke malen
Doen fidderen, als 't haar ziet.
4. Het fteil gebergt' en hémel-hooge rotfen,
Begroeid met ruigte en gras,
Wie'rfpitfenzonne, maan en flerren trotten,
Verfmelten als het was
Voor zyn gezigt, zooras
Als hy maar 't oog naar onder ;
Ter felle Wrake keerd.
Den Hemel voerd ( o wonder!)
Door ftorm en wind en donder,
'tregtuyt datHy begeerd.
5. Dus blinkt zyn troon! dus blinktHy uit voor
Die de oogen draagt in't hooft.
(allen,
Maar't heidendom,tot beelden-dienA vervallen
Dat van verfland berooft,
Aan valfche goón gelooft,
Moet zigin 't einde fchamen
Voor Ifr'els Opperheer:
Dus kom nu al te zamen
Gy Vorflen van wat namen,
Vall' voor zijn voeten né'er.
tf. Want Si on gaat u vreugdig hier in vooren,,
Met Salems borgery:
De {leden rondom héne, zyn op't hooren
Deur-vrolykt, en daar by,
Toont hem ganfeh Juda bly,
In 't zien van die gerigten.
Maar Heer! waarzynzenu,
Die valfche goón verdigten .'
Zy moeten alle zwigten,
En buygen haar voor U .
,
7. Voor U , O Heer! Gy God van alle Goden,
Die all'wat Godheid heeft,
En blyken doet in 't geven van geboden,
In glóry överßreeft,
,
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Ja eeuwig zalig leeft.
Dus gy, zyn waarde vrinden!
Die vyand zyn van t kwaad,
E B zuivredeugd beminden,
Gy zult nog eens ervinden,
Hoeverr' zyn liefde gaat.
8. Zyn liefde en trouw,die zyne gunft-genooten
Als d'agpel van zyn oog
Bewaarden fpaard, of weerwils golven ftooten>
Ramps vloed fchiet hol en hoog,
Ja fcnier ten Herren vloog:
Gy egter, moogt vertrouwen
Op zyn belofte-ftem,
V*yl"t Hem nooit zal berouwen,
De wagt voor u te houwen,
VVagtgy maarflegtsop Hem.
?• Een helder ligt zal voor den vromen dagen .
Met Wille en (bete lugt.
Heil wagt op u, die na gercgthèid jagen,
En vrede ryk van vrugt:
Gydan, maak bly gerügt,
Om onzen God te pry zen,
\ oor zyn betoonde trouw :
Doe Hem door lof-bewyzen,
In 't hert van allen ryzen,
Dat Hy daar woning houw,

Ee 3
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HET XCVin. H A R P-L I E D.
T O O N .

Wild uwflemme

eens boog op dringen.

wel aan! myn flam-genootenj
NTeUdoen
Span uw Clären om den lof
klinken, wyd en veer,
Van dien Heer,
Zoo ontzagbaar inden flryd :
Van Dien Koning, van Dien Grooten
Waereld-bouwer, Die zyn hof
Boven alle Herren heeft,, en Die leeft
Uit zyn eigen kragtaltyd :
Dien fterken „ wiens werken ,
Vol wonder „ hier onder „ ons ronder,
En veel hooger munten uyt,
Als ooit zyn gedaan voor dézen j
Dus mag elk nu överluid,
Die noemen , en roemen
Van zégen „ gelegen „ in't plegen,
Zoo van liefde als van gerigt,
Uitgevoerd en ons bewezen,
'tNa-gebuurfchap in't gezigt.
2. Toen Hy gunftig om ons dagte,
Goed en fpoed , voor groot en kleen,
Als met volle ftroomen af,
Goot en gaf.
Toen zyn waarheid als den dag
Rees, en zulk een klaarheid bragte,
Dieganfch Ifr'el óverlcheen?
Datmen heelde Waereld door,, by't gehoor»
Zyn genade fträlen zag.
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Wel zing dan „ en Jpring dan,
Na's Heeren,, begeeren, ter eeren,
Van Hem, Dien gy eigen zy t.
Schep nu volle zielen-vreugde:
Want 't is nu de regte tyd
Van pfälmen „ te galmen,
Met kelen,, tefpélen,, enkwélen :
Dat zigop het voor-geklank,
AU't gefchapendom verheugde i
Brekende uit in lof en dank.
3. Speel met harp, viool en luiten,
Met Kromhooren en Kornett':
Dank-luft mike lull tot zang,,
Aande gang,
Dat gy radde vingers roerd,
Op fchalmey en fchelTe fluiten:
Blaas de dreunende trompet
Voor het aanfehyn onze Gods,, Ifr'els rots,
Nimmer van zyn grond gevoerd.
Laat golven „ bedolven
In poelen,, nu woelen , en fpoelen,
Vreugdig langs haar boorden heen:
Laat nu alle menfèhen zonen,
Laat ook, als begaaft met xé'en,
Laat heiden,, en weiden,
En beken,, en kreken „ uit breken:
Laatze klappen in de hand.
Laat de bergen vreugd betoonen,
Met te hupplen door het land.
4. Zonn' en maan en lugt en wolken,
't Hémels heir, de lierren -trans,
't Zinge all' vrölyk nit de borft >
Om dien Vorft
Te vereeren met gedigt:
Dien Beheerfcher aller volken,
Die den ring der aarden ganfèh,
Door zyn lugtigc hemel-boon,, voor zijn troon
Dagen zal, op dat hy 't rißt,
Na waarheid,, in klaarheid:
Want
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D E

K O N I N K L Y K E

(9?)

Want booze,, godd'looze,. alzoo ze
Zyn wetten nu verfma'én,
Zal hy van zyn aanfehyn dry ven,
Daar den vromen zalbcSlaan:
En Spoedig,, blymoedig
Opdringen,, en zingen „ van dingen,
Nooit van ecnig hert befèft,
Van een Stand, waar in te blyven,
Alle Standen overtreft.

H E T XC1X. H A R P - L I E D.
T o o

M.

''Tèurnooy-fpel 'van de Prins.
onsren Heer zit aan het roer
G Od
Als Opperstuurman aller zaken:
Op dat hy de een' ter eeren voer'
En de ander zou te Schande maken,
Dus werkt zijn magt, of houd haar flill,
Juilt na 't gebod van zynen will'.
2. W ant Hy, wiens al doorstralend oog
Nooit iets ontfehuild , bewaakt de zynen,
Als afgedaalt van 't eeuwig-hoog,
Op zoen-verdek en Cherubynen :
'tAardfch burgerdom , en 't ganfche rond,
Ontroerde of Schudde van zyn grond.
3. Den zetel van zyn Majefteit,
Verheft zig boven troon en kroonen,
Met Stralen van ontzagbaarheid
Voor al die op der aarde wonen.
En't buigt al voor Hem (als hy Spreekt)
Wat buigzaam is, of 't harde breekt.
4. Op

(99)

H A R P-L I E D E R E N .

gß{

4. Op Sions kruin in 't heiligdom ,
Munt God, door zigtbre blykbaarhéden
Ten hoogden uit, fchoon Hy allom,
By nood om hulp werd aangebeden j
In wysheyt, magt en glory, zweeft
Hy boven al wat godheid heeft.
%. Dus Ifrael, van wyd en zyd,
Zig voege by die reuk-altaren :
En doe't gebed ter offer-tyd,
Met vlamme en rook tot Hem op-varen»
Wiens heylighéden minfte ftraal
De ziele ontvonkt in eeren-taal.
6. Elkroeme daar des Kóningsmagt,
En 't groot vermógen van Den genen,
Diebillikheid en trouw betragt,
En daar bewys af dé'e voorhénen;
Daar Jacobs krooft, in zoete lugt,
Nu nog 't gezigt van heeft en vrugt.
7. Geeft de Alderhoogften eer en lof!
Kom, nadert Hem om u te buigen:
Vall voor zyn voet-fchabelle in 't ftof >
als die in 't openbaar betuigen,
Dat Hy alleen voor 't hert' de wet,
En paal van doen en laten zet.
8. Zie Mozes! op dit Zuiver fpoor,
En priefler A'ron, die te zimen
Als helden Gods ü traden voor:
En zie op Samuel, met namen,
AU' regte bidders-in haar tyd,
En 's Heeren dienft ook toegewyd.
9. Want op haar beden klonk een ftem
ten wolken uit, waar af ze leerden
Zien, op zyn God-fpraak als op Hem,
't zy waar ze gingen waarze keerden,
De wolk-pylaar ging of ftondftill':
En Godes will' was haren will:
io E n , Heere! Gy hebt haar verhoord,
Wanneerze voor U neder vielen :
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U baden met luid-ftemmig woord,
Eninlgelyks metherte en zielen,
U fmeekten, O genaden-vloed""!
Verfcheen'er trooft voor haar gemoed.
H . Zulx Gy haar feil en mifverftand,
Hebt goedertierentlyk vergeven.
Schoon ofze in 't lang-beloofde land
Niet kwamen, maar in't woefte bleven
Dat viel haar niet zoo zeer tot ftraf,
Als't wel aan't na-zaad leering gaf.
12. Wel nog eens dan! kom, treed her-voor
Met lof-gezang^ kom ü vernederen
Voor Onzen God, in't heilig Choor:
Wiens heerlykheid dryft op de véd'ren
Des Cherubim:, wyd uitgebreid,
En onbevlekt van eeuwigheid.

HET C. HARP-LIED.
TOON.

La Lmdi.
die By't léven
G y,lórondflag;
van all't heils-geniet)
Nog de reden is gegeven,
't Ooge daar de ziele uyt ziet:
Kindren van Gods lieveling
Burgers van denaarden ring,
Gy word all' genood't, belchrèven,
Tog elkinzyn ordening.
1 Gy Jacobs looten!
En gy dwalend heidendom,
(Anders uit Gods bond gefloten)
Keer ü herwaard aan, en kom!
Nad«*
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Nader de gewyde deur
van zyn huis, en tot daar veür:
Want geen volk i»heel verftooten.,
Schoon op Ifr'el viel de keur.
3. Spoey Uwe gangen,
Met een geelt die rein en ftill',
God metloF-endank-gezangcn,
Zoeken en vereeren wil:
Voor het gene Hy ü nu doet,
Voor die zegening en't goed,
Immer van zyn hand onthngen,
In zoo ruimen overvloed.
4. Hy is de Heere
En ons Wezens grond-Begin:
Hem alleen, Hem zy nu deeere»
agh ! wy deelen daar niet in:
Want zyn hand heeft ons bereid,
En tot dézen Hand geleid,
Als een herdpr die zyn teere
Dier-beminde Ichaapje* weid.
S U , -die met zégen
Niet zoo ruim zyt overftort,
Moet de vroege en (paden regen,
Daar gy mé'e Begunitigt word,
Heldre zonne en zoete lugt,
Swangeren akker, rype vrugt,
Billik in de grond bewegen.
Hem te zoeken , op 't gerügt.
6. Om Hem te zoeken,
Hem, Die u tot Zyn verbond,
Ook nogh eens uit alle hoeken,
Roepen zal van't aardlche rond:
Om zyn will te doen verftaan,
Om zyn heil te nemen .an,
Allen die zig trouw bekloeken,
't Zalig toe-pad wel te gaan.
7. Dat dan Uw' ziele
Die zyn gunile nu beiert*
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daar voor haren Schepper kniele,
Zynen lof ten wolken heft.
Want zyn goedheid heeft geen end,
't zy hoe't hier all' keerd of wend,
Ja fchoon aarde en hemel viele,
Die blyft, eeuwig ongefchend.
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T O O N
Hoe Z.QU&C Ik^z/wjgen

ziet!

op zangbelüft,
MynWilzielonder
zoete fniren,

Myn oogwit (wel bcwuft)
Den volk'ren openbaren:
Dat elk verfta,, Waar op Ik ftaf en kroon
Aanvaard, en ga„ ten oppertroon.
2. kHebb' wel een lange wijl
Geluft in tégenhéden;
Toen my en zwaard en pijl,
Van haat en nijd beftréden :
Maar nu Gy Heer „ de kanis' doetkeeren, nu,
Nu léve Ik we'er „ en lóve Ik U.
3. Nu wil Ik van Uw' trouw',
Van 't oordeel en 't gerigte,
Dat Ik in U befchouw',
Voort-aan ook by gedigte
Gaan roemen, want „ den geeft is opgewekt)
En voor 't verftand „ een weg ontdekt.
4. Een wegh, waar op Ik wagt
Dat Gy my zult geleiden:
VerlchafFen ligt en kragt
_
&
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O m wijs'lijk t'onderfcheiden.
' T zy wat ik doe „ w»t beft voor 't rijks gezin,
Wanneer en h o e , , ik dat beginn.
5. Want ik hebb' waarlijk voor,
De koninklijke fttaten
Van regt en reden, door
T e treden in dier maten :
Dat ik nooit iet,, zal nemen in beraad,
Of doen dat niet,, op reden ftaar.
6. 'K hate uit mijn diepfte grond,
Der goddelooze perten :
'K verfbeke met de m o n d ,
Ja 'k walg'er af van herten.
D a t ' s v e r r ' van die,, zelf aan te kleven: nee»
Ik vraag , nog zie „ na groot' nog kleen.
7. Wegh agterklappcry!
Wegh laffe vleyerijcn!
Wegh haat, nijd, jaloezy !
( Het zaad van tyrannyen )
Wegh eigen-baat,, fiaat zugt en hóvaardy!
Grond van all 't kwaad,, ga wegh van m y !
8. Maar vrome, in tegendeel,
Wijze en getrouwe lieden,
Zal Ik, van door geheel
Mijn rijk, by my ontbieden :
En aan mijn zy,, doen zitten in den raad,
T o t beft van my „ en mijnen ftaat.
9. Ik neem geen dienaars aan,
Dan die op Uwe paden,
Als voor Uwe 00;;en gaan:
En zie'k in iemands daden ,
Bedrog of lift,, of iets dat leelijk l u y d j
Gewis dan is 't,, haul! met hem u)t.
10. Ik ly geen leugenaars:
Ik kan ze ook nier gedoogen :
' T zijn aitenml verra ers,
Of erger, in mijn coïcn,
Dat vuii, dat grof,, dat ad.l.-ren gebroed,
I' i
Ruim
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Ruimt Tiuis en hof,, op flaande-voet.
I I . Ik ben vroeg in de weer,
Demp alle goddelooïheid :
Op dat me nu niet meer
(Door plegen van deboozheid) (naam,
Des Heeren Had,, en 't woonhuis van zijn
Zoo zie beklad,, in eere en raam.

HET CIL HARP-LIED.
T O O N .
O droom hoe kjveld gy mijn gedagten\
ellendige onderdrukte!
A shWieik ging
'er ooit zoo onder 't kruis en
Als ik doe,, van Uw roê
(bukte?
Heer! zoo fel geflagen.
Ik die my„ zie in ly, zoeke Dy
Om all'mijn nooden U , mijn God! te klagen:
Agh verhoor tog mijn gebed!
Laat mijn rmeeken onbelet,
Van 's herten grond af, op ten hemel dragen.
2. Verberg Uw aanfehijn niet agh Heere!
Voor my die in gebè'en zigt'Uwaard keere:
Neig het oor',, dat daar door
In Uw hert mag dringen,
Mijn gezugt,, welk* gerügt,, all' de lugt
Vervuld, in tijd als my de rampen dwingen.
Zie tog mijn benaaudheid aan!
En kom haaftom my t'ontflaan,
Van't jok dat ik my nimmer kan ontwringen.
g. Helaas! mijn dagen gaan vaft henen.
Hue zwak, hoefcherp zijn enklen nu en fchèUirgeteerd,, als een hcerd,
(n e n !
Doof
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Door geftadig branden.
Geeft en hert,, ftaig benerdj, Tan de fmerf,
Kwijnd als het eras op hoogc en drooge zanden:
Zoo dat Ik van druk Tcrga,
En door 't herten-leed, by-na, (tanden.
Geen brood ter nood kan breken met mijn
4. Zie all' 't gebeente, als dorre ftokken!
Slegts met wat vels bekleed en overtrokken :
Nagt en dag „ is agh! agh!
' T roepen onder 't huilen:
E B Ik flijt,, vaft mijn tijd,, met gekrijt
In 't eenzame, als Putooren doen en de uilen:
Die in Boich- of berg-woeftijn,
Muur of rots, of waar ze zijn,
(len.
Haar voor 't gezigt der zonne meelt verfchuiv Vol anglt en kommer moet Ik w a k e n :
Bedroeft, gelijk een mufèjen op de daken
Zit en treurd,, al» 't gebeurd,
Dat het zijne ègade
Mi ft of niet,, boord nog ziet,, wat verdriet
Lijde Ik nu door mijn vyands bitter Gnaden!
Die in razemijen zweerd,
Dat hy mijne ziel begeerd,
(den.
Als met mijn bloed nog naauvvlijk» te verzä6. Dus Ik, ten gronde nè'ergefmèten,
Moet (leider) ag! mijn brood met aflehen
En mijn d r a n k „ tégen dank,
(ètens
Met mijn tranen menden :
All' om dat,, Gy my hadd't,, aangevat,
O m Uwe gramfchap óver my te brengen.
Want al was Uw zegening
Eer van ruimen ommekring,
Nu doet Gy my die weder zeer be-engen.
7. Wat ben Ik nu? agh! een vergaande,
En flaauwe fchimm : den tijd (nooit ftille
Sleept my me'e,, fchoonikdè'e ((taande)
Nog zoo veel daar tégen,
' T gafnooit baat,, maar Gy ftaat,, zonder maat,
Ff 1
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üfpual van digen ( verre of by gelegen)
Valt in onverzetbien iland,
En zoo in 't geheug gepianr,
Van die den koers bdehouwen L w er wegen.
8. Ik wil dan egter valt vertrouwen,
Gy zult nog Sion eens met gunft aanfehouwen:
'K wagie op 't uur,, dat me haar muur
Zal op nieuw heritellen:
Groot en kleen,, op de been,, mag de fteen
Vafl aan zien voeren, die den bouw voorVan Uw koor en marmeren hui; ((pellen,
Schoon ze op d'oude puin en 't gruis,
Nog de oogenflaande,haar harte en ziele kwel9. En dat zal Uwen naam doen rijzen, (len,
Ja van veel ver-gelègen volkren prijzen:
Zoo dat zy„ zagt en vry,
Haar nog zullen wennen,
Tot gehoor,, en dat fpoor,, langs en door,
Haar eindelijk al t'Uwaard laten mennen;
Zelf zal d'aardfcheGodlijkheid,
Ook Uw hooge Majefleit
Daar hulde doen, en Uwen Troon erkenn«.
10. Want zie, de heerlijkheid des Heeren,
Zal Sion eensten eerflen bloey doen keeren:
Pootte en wal,, huis en all,
Heffen uit zijn aflen:
En zoo 't oor „ opdoen, voor „ all' die door
Te diepe ellende, nu in tranen plaflên.
Alzoo dat Hy haar gebè'en
Hooren zal, en een- voor- een
(ff "•
Dat brakkeen bytend vogt uit de oogen Will i . En die zoo groote zégen daden,
Eens vaft gedrukt in wei-geheugens-bladen,
Dat ze daar „ zonne- klaar,
Staan voor 't na-geflagte,
Doen die geen,, nog verre heen , ook met een
Berigt, hoe gunftig God zijn volk gcdagte:
Op dat elk zig tot Hem ipoê,
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Dank- en lóvens- fchuld afdoe:
En van Hem daar op grooter heil verw?gte.
xi. ' T was God, op zijnen Troon gezeten»
Die nooit zijn lievelingen kan vergeten :
Die na d'aard,, nèderwaard
Zag met gunftige oogen:
Die 't geween,, dat ze dè'en,, toen zelè'en,
Ter oore in liet en hoorde met mè'edoogen :
Haar uitboey en kerker floot,
En aldus als van de dood
Heeft opgewekt, en uit het graf getoogen.
13. Zoo toen, zoo heden, wel, wat wonder?
Dat zulk een werk dan ook gelijk een donder
Door 't geluid,, vroeg voor- uit,
Alles dède wagen:
Alzoo dat,, 't heerlijk vat,, en die ftad,
Die we eer door zijnen dienft geluifterd zagen,
Van all' 't hoogeVorftendom,
Scepters, kroonen, wederom,
Zoo wel bezogt wierde als van kleine en lagen.
14. En 'k zie't in hope, 't wijl mijn klagten
Valt God waard gaan,en mijne zwakke kragten,
Luft en moed, met de voet
Zijn vertrè'en en 't enden,
Afgeflooft,, uitgedooft,, dat I k ' t hooft
Pas op kan beuren, om uit mijn ellenden,
N a de lugt te zien, en Hem
Met een afgehijgde Item,
Mijn hert-verzugten toe re mögen zenden.
15. Hem toe te zenden, en te bidden,
Dat H y mijn kaersje togh nietbluflein 't midNog die vlam „ van my nam ;
(den,
Maar de weinig jaren,
Die een man,, nu en dan,, léven k m ,
lier 't regte nood- lot hem na 't grif doet varen,
My aldaar i-crgunne in vrè'e,
Dat Ik ze I-L-m ter eer belle'e,
De vrugt geniet van zijne reuk-altaren
Ff 3
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16. Mijnhópehadd'fteunfel. Ik bad Eenen,
De bad Dien Heer, Diemy dat kon verleencn:
Die ook zelf,, 't hemel- welf
Schiep, en all' zijn vuuren :
(than»,
En Die 't ganfeh „ werk zijns hands „ nu al
Nog doet in ordre gaan en liaan enduuren:
Dat, of t' al gelijk een kleed,
Door den tijd verging en fleet, (uuren.
Nog teli zijn duurzaamheid geen dag of
l7.JEn Gynu Heere! zijt Die gene
In trouwe en msgt.dieGy ooit waart voor hène;
En waar in „ geen begin
Nog eind' is van léven.
Die Uw zaad „ dat zig laat,, na den draad
Der wetten leiden, van U voorgeschreven,
Al» den tijd zal zijn vervuld,
Salem ingeleiden zult,
I n van Uw trouwe ons nieuwe blijken geven.

HET CHI. HAR P-LIED.
TOON.
Silvefttr in de morgenftond.
TOeff' u , mijn ziele! eens boven 't flof >•
* A En doe des Heeren naam,
In hoog en wei-verdiende lof,
Uit-galmen door de faam:
Span vry uw kragten in, en paard
Het hert met kèle en (hären,
No;? zal dien lof-gezang de waard'
Uws h?;ls, nooit evenaren :
Met heil dat Ik van zijnder hand
Alleen verkreeg,
__
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Toen Ik uit zoo geringen ftand,
T e r hooger eeren neeg.
a. De weldaad maakt verbintenifs"
Voor elk, en die ze (maakt:
En hoe de-zelve grooter is-,
Hoe fterker band zy maakt.
Dus loof Den Heere dag en nagt:
Laat nooit zijn gunAc daden
Zoo véle en groot, gaan uyt gedagt'
En wel geheugens bladen.
Maar denk met wat eenzugt dat H y ,
In lang geduld,
U heeft gedragen, en dus vry
Van ftraffc maakt en fchuld.
j . In kragten afgemend en zwak,
Was hy een fteun en flut:
In angft en nood een veilig dak,
In lijrs gevaar een fchur.
Hy kroond u met genade, en geefr,
Uit zijne rijke goedheid,
U taruw en moft (daar gy by leeft)
Van voênde kragt en zoetheid,
U w ' leef-iijd rekt Hy uit, tot vreugd,'
Voor mèmg jaar,
In < vlugge frisheid, als de jeugd
Van eenen Adelaar.
4. H y oeffend regt gerigte, en H y
Ziet geen perfoonen aan.
Den armen-vromen (meeft aan \y)
Heefr H y ooit by geftaan.
H y heeft aan Moz.es, tot een ligt,
Zijn woord en wet gegeven:
Er. zoo veel wonders in 't gezigt
Van Ifrnè'l bedreven,
harm heftigheid woond in zijn grond,
Als eigen werk:
GoeLidigheid en liefde, vond
Daar nimmer einde of perk-
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%. Ja die ryft alle morgen vroeg,
Vernieuwt ten kimmen uit.
Z y n grarofchap, of ze aan't woeden floeg,
Word weder ligt gefluit.
H y wil niet juift en op een a a s ,
Onze overtreding wégen,
N o g ftraffen op het icherpfte, ons dwaal
mifvallig zonde-plégen:
Want al zoo verre als 't hémel-welf,
Van de aarde Aaat,
Bevindmen dat zyn goedheid zelf,
De wraak te boven gaat.
6. Z y n innerlyken herten-trek
N a ' t vrome opregt g e m o e d ,
Wé'erhoud de ftrarP, wifchtuitde vlek
Der zonde, op ware b o e t :
Hy weerd die van ons af, zoo veer
Als 't üofle legt van 't weite.
Nooit was een vaders hert zoo zeer
Voor zynder kindren Befte r
Als H y , Die zoo me'ewaardiglyk,
Eik buigzaam kind,
Met Vader-Hagen tugt, tot blyk,
Dat H y ' t opregt bemind.
7. Hy kend de Hoffe, Hy weet hoe dat
W y mentenen zyn gemaakt:
E n , dat een glas, een aarden var,
Zeer ligt aan fcherven raakt.
Dat onzen bloey zoo teer, zoo kort
Van duur is, datmen heden
Staat als en bloem , die- bloeyend' word
Van ftruik en Heel gefnéden,
O f door een hagel-buy ter né'er
In 't zand getreft:
Z o o datze haar purpre kroon nooit meer
U i t ' t Hof ten hemel heft.
S. M.iarGods genade als eene rots,
Staat eeuwig, eeuwig valt:
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Die elk bcléver des Gebod;,
Word miide toegepaft.
Wie dan uit's Heeren geeft herbaard,
Hem toegewyd en eigen,
Ontaard, veraard is in Zyn aard,
Blyft altyd God-waard neigen ;
Die is 't! en daar ftaat, mild enryk,
Zyn gunfte-vloed
En heilbron ópen, trooftelyk >
Voor elk benaauwt gemoed.
?. God is't, Die zynen zetel veft
Verr' boven zonne en maan.
Zyn heerfchappy maakt, Ooft en Weft,
Zig alles onderdaan,
't Moet voor zyn Hooge Majefteit,
O f t wil of niet, alï' buigen:
En met een diepfte eerbiedigheid ,
Zyn Goddelykheid betuigen.
Dus hémel-geeften! kom en looft,
(Nooit loven; moê)
Kom looft Hem all' en hooft voor hooft»
Tot in't on-eindig toe.
Io. Loof Hem, gy kragtige helden! gy
Die op zyn wetten paft,
Om ze uit te voeren, 't zy wat Hy
Of wie dat Hy 't belaft.
Loof Onzen God! verheerlyk Hem,
Gy alle zyn heirfchiren!
Getrouwe dienaars, die de ftem
En't woord zyns monds bewaren.
Loof Hem, gy all zyn werken, fta'ig
En t'allen oord,
En gy myn ziele! geef Hem graag,
't Lof dat Hem toebehoord.
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HET CIV. H A R P-L I E D
T O O N .

j f / t ' uit de flaap gy 'j Heeren kntgt.
eens myn ziel! een lof-gedigt,
N InOghhoogen
toon daar heen gerigt,

Om 's Heeren naam te pryzen!
Nogh eens van uit myns herten grond,
Nogh eens gebromd dat kéle en mond»
Hem doen ten hemel ryzen.
Laat oore en oog rondomme gaan,
En fchouw dit groot gebouwlel aan 5
J
tProef-ftuk van Gods vermógen,
Een werk, dat hoemen't meer beziet,
Hoe klaarder blyk dat alles niet,
Nog zigbaar legt voor oogen.
2. Roem dan dit wonder óverluid!
En breek aldus in loftäle uit,
O Gy myn God! myn Koning!
Gy vuld met glans van mógentheid,
Met nooit begrepen Majeßeit,
Uwe eeuwig ruime woning.
Uw driemaal-heilig aangezigt,
Word van het ongenaakbaar ligt
Bedekt, als met Gordynen.
Gy fpand het blaau lazuur zoo wyd,
Om 't aardryk héne als een tapyt >
Vol gloeyende robynen.
3. Uw'hof paleis en zalen, flaan
Geveftigt boven zonne en maanj
Wiens lugte wäter-bergen,
De- koetien iyn daar Gy mé'e rend',
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De wind Uw roflen , die Gy mend
En dezen dienft moogt vergen.
De geellen die voor Uwen troon
Wiivaerdig ftuan, zyn U w e boon
En vüürige trauwanten :
Den aard-kloot hangt Gy als een bal
I n ' t midden van dit groot heel-al,
Ganfth los aan alle kanten.
4. ' T zy of een kragt van binnen trekt,
Dan of de lugt om heen geltrekt,
Zet op dit groot gevaarte,
En peril van alle zijden aan :
Hoe'tzy, het blijft onwanlcel ftaan
Als op zijn eigen zwaarte.
En dit beflag, ten aanvang , wa;
Een m o d d e r p o e l , een week moeras:
Maar U w e donderstemmen
Doordrongen 't grondelooze diep,
Zoo dat het {lolde en t'zamen liep,
En fchifte met het ilremmen.
5. De wateren vloden door de vreez':
Het grove aan een-geklontert, ree:
Veel -bultig uit de vloeden:
Het vrugtbaar vlakke met een zoom
O m h e i n d , voor d'afgedréven flroom,
Trotfeerd zijn tegen-woeden.
Den ftroom moet lijden dat een w o l k ,
Het dorftig veld laaft uit zijn kolk,
En bronnen vuld, en poelen
Doet zwellen , die met zuiver vogt,
In volle beken krom-gebogt,
Rondom 't gebergte fpoelen.
6. Die dus gezonken in haar kill,
Met fta'igen af-togt, zagt en ftill,'
Wè'erzijds haar zoomen fchäven:
Daar 't vee, ontkerkert uit den ftal,
O p 't ruiflehen van een wäier-val,

Zie hees fpoeid om te laven.
Gelijk
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Gelyk het vrye woud-ged ert',
Van geenes bouwers hand befhcrd,
met jok nog blok beladen,
Dat in het woede weiden gaat,
wannneer de middag zonne braad'
Den drink liift kan verziden:
7. By 't lieffelyk en zoer gekweel,
Der ongeleerder orgel-keel,
Van 't vèdrig vee in 't wilde :
Dat langs die boorden , ruig Begroeid,
Zijn neftjes maakt, zijn jongen broeid,
En voed ze trouw en milde :
*t gebergte iteil en hoog van top,
Bevogtigt Gy tot boven op,
met vrügtbren daü en regen :
zoo dat elk daar Uw goedheid ziet,
En daar af nè'er, verr' in't verfcUiet,
Het land rondom gelegen.
J. Waar hénen zigh den bouwer keerd,
En die zigh met het vee geneerd,
geen koude ontziet nog hitte,
* Met fpadc en kouter dat Hy 't land
Met onvermoeide lüft en hand,
Beploeg en omme-fpitte,
Bezaaije en egge en effen roll',
En wagte dat het, zagt en boll,
Uw günfte mag genieten :
Die daar op milde nèderftort,
het zaad door-weekt, en dus m't kort,
Doet keelt en wortel fchieten.
o. Des't aardiyk zynen iclioot "ontfluit,
Geeft ryklyk brood en wyntn uit,
tot éten en tot drinken,
Dat lyf en geiden kragt by zet:
Geeft üly welkers heilzaam vet,
Doet geurig, 't aanzigt blir.ken,
"t geboomte op Libanon g/plant,
Trekt ook zyn voedsel van Uw hand:
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Terwyl op Dennc en Cédren ,
Het Muflchjc met den Oyevair,
Haar nellen maken, die we daar
Zien drijven op haar védren.
io. De Pieile rorzen, fcherp gefchaard,
Ziïjn voor den Heen-bok, ruig geb.iard,
Dievry en onbedwongen ,
Daar loopt en huppelt heen en wé'er,
Daar kiimd en klauterd op en ne'er,
Met lusteen vat! e fprongen :
Daar vii.d den blooden Das verblyf,
Konynol'Berg mui&zijn geryf,
In hi lenen in {pleten :
De bleeke ror.de van de Mann
Ryll op en daalt, neemt af er aan
cnleerd detyden méten.
II. De groote dag-lamp, vafr in gang,
Maakt onze dc^en kort en lang,
Door 't heen-en-weuer-diyven ,
Verby des Hemels evenaar,
Terwyl ze daar het ronde jaar
(;p eene mate blyven:
Zy ryft vroeg in den morgen ftond,
Met gulden roozen in de m o n d ,
En 's avonds gaatze fchuilen,
(zyds
Geeft ruimte aan 't wild, om wvdi en
O p aas te gaan, en we'er by rycfi
te keeren na zijn kuilen.
11. De jonge Leeuw zit in zijn h o l ,
Verbeidende van honger d o l ,
Met bneflehen en met brullen,
De vrye rool-tyd van de nagt,
W-sar in by van V v hand verwagt,
Zijn gihrig lyf te vullen :
Die als hy van de jagt vermoeid,
ü o k met de kimme in 't ü o ü e gloeit
Verzadigt Leert ten nelte.
Waar tegen zig den menie h gereed

Gg

Tea

3%o

D E K O N I N K L T K B

(104J

T e n arbeid maakt, en volgt bezweet,
De Zonne tot in 't Weite.
j j . Groot-magtig Heer ! wie {hat hier niet
Heel voor verzet, als hy dir ziet ?
Wie keurd'et voor geen wonder ?
"Wie fpeurd geen overgroot verRand,
N 0 2 merk van Alvermogen hand,
In y d « * ding byzonder?
't Is all duur Uwen geeft bezield:
Ja zelf den woeften afgrond krieid
Van levendige zielen ,
Z o o groote als klein, gelyk hy weet,
Die ooit der baren rugg' bereed
en ploegde met zijn kielen,
14. Wanneer men in het koude Noord
Door de ys-gebergten héne boord,
Den Walvis te beträpen ,
Daar hy op 't water legt en fpeeld,
En geen gevaren zig^ verbeeld,
Van 't moordig viflchers Wapen,
't Moet alles Heer! wat ergens leeft,
't Zy 't vinnen, vlerken , voeten heeft»
't Moet a l l , 't moet all zijn fpyze
Van U verwanten op zijn tijd,
Die G y ook rijk lijk vooren fnijd,
En voed elk milder-wijze.
If. Daar tegen, als Gy 't aanfchijn maar
verlchuilen wild, zy vinden h a «
Bezet en t'ende rade :
En als G y neuze en lippen fluit,
ü dan! dan is'et met haar uit,
Geen kragt komt haar te ftade.
Maar zend Gyze Uwen geeft wé'erom, I
Dan zullen z e , als een jonge Blom
|
Vin koelen daauw , ontluiken,
I
Die anders als verwelkert was :
Dus rijil hy op , di- eerft in aft
En itof moeit neder duiken.
TT L
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16 Het krijgt dus all een nieuw gelaat,
Verheerlijkt, als den dageraad
Ten kimmen opgerezen:
Waar uit Gods magt in luider ftraald,
En rijk vanlovens tïoffe da&ld
In 't hert van die Hem vreezen.
En billik vreeze elk H e m , want H y
Jlegts d'aarde aanziende daverd /.y:
't Gebergte moet verfchrikken
Zoo haalt hy 't maar van verr genaakt,
En als hy 't met zijn vingren raakt,
Dan zal 't in rook verdikken.
17. T e n hoogden ben Ik dan verpligt,
Dien grooten God met lof gedigt,
Van wei-door wrogte pfelmen,
T e roemen all mijn Teven lang,
En die met lud en herten-drang,
T e r kelen uit te galmen.
Want als ik overdenk, hoe zoet,
H o e vriendlijk H y my is, Ik moet
( I k kan me niet bedwingen)
O m 't heil dat Ik alree befit,
En dat Ik nog verwagt na dit,
Ik moet van vreugde fpringen.
i S . Maar die uit fchuldig onverdand
daan tégens haren G o d gekant,
Zijn woord ter zijden ichuiven j
AU 't godloos volk waar 't zig bevind,
Zal haadig weg en in de w i n d ,
Als kaf en rook verduiven.
Dus loofden H e e r e , O gy mijn ziel)
Die u zoo trouw in eeren hiel,
Loof Hem uit alle uw kragten!
Loof Hem met Chiter, harpe en flu.it,
en ópend onder 't maar geluid,
Uw ftilllc grond-gedagten.
Gg 2
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HET CV. HARP-LIED.
T O O N .
Ah tin herder zpefckïpin

Cfe.

A Lh frvge, mond en kéle,
•L* Zy den geeft nu een (chalmey,
Dat h y ' s Heeren daden fpele,
En zyn eere all om verbrey:
Mengel harpe en luit daar onder.
Speel en kweel, dat 't herre roerd :
Roem en brom ran all het wonder,
Immer van Hem uitgevoerd.
1. D.it ix all r deugdgezinden,
Eerfie en lefte vreugden ü o f P :
Niets daar zy meer zoet in vinden,
A's in hares Heeren lof:
L n t dan uwe 7iel gedagten
S; i'ig daar héne zyn gerigt:
Overweeg zyn groote kragten :
Zoek zyn heilig aangezigt.
3. D;nkad'i 't gent tot uw voordeel,
Voormaals van Hem is gedaan:
Aan zijn Godheids-blyk, en 't oordeel
Vin zijn lippen u'tgegaan.
G y , van Abr'hams zaad gebooren!
Kinderen Jacobs! die uyt gun ft,
Wierd in Efaus plaats verkooren,
En den zégen kreeg door kunft.
4. lfr'e'iten\ u voor allen,
Voeg 'et dat gy Dien erkend,
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Die 't hier all na welgevallen,
Regt en flegt en keerd en w e n d i
Die zig eeuwig hiel verbonden,
Aan de woorden die H y fprak:
Zulx ook nimmer is bevonden
Dat Hy zyn belofte brak.
5. En begeerd py trouwheyds-teeken?
In 't verbond met Abraham
Gaf Hy proeve, en 't is gebleken,
Aan het volk dat na hem k w a m ,
Dat uit Jf'ak is gefbróten,
En van Jacob afgedaald :
Waar m e e God wé'er heeft gefloten »
En 't beloofde op nieuws herhaald.
(. Het kloofde we'er met zegel,
Vaft gemaakt van dieren eed;
Dat Hy Jir'el gaf ten regel,
En die van geen wankien weet.
Zeggende Ik zal u eens geven,
't Vette en vrugtbaar Palaftyn :
T o t bezit van uw na-néven ,
Die nog ongebooren zyn.
Schoon ^y zelve nog moet zwerven
En van ile'e tot ftede gaan,
Egt er zal uw zaad eens erven
't L m d waar op uw voeten ftaan.
En den ftuurman aller zaken,
Was daar met een gunftig oog
Altijd by om voor te waken,
Waar het immer héne toog.
%. Zogt' baar iemand te verdrukken ;
't Viel all voor zyn hand te ligt:
Scepters, kroonen moeften bukken,
"Voor zyn toorens tégen-wigt.
Tooren, die zig dus liet hooren,
Zoo gy myn gezalfden kweld,
Wild gy myn gelanten ftooren,
Gg 3
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Ik zal voor haar tré'en in 'c veld.
9. Matr ie Heere , Die 't vermogen
Z o u doen blyken van zyn hand ,
Wilde Jacob niet verhoogen ,
Als na een veragten ft?.nd:
D i e s n e p Hy uit 't fchrale woefle,
D'uitgeteerden honger voort:
Z o o dat Jlr'el fpyze moeite
Zoeken, in een ander oord.
10. Vader Jacobs teer-geliefden,
(Eerft in ila.ip ten troon gevoerd,
't Welk der broedren hert zoo griefde,
Dat elk op zyn léven loerd)
Wierd een wyl voor-af gezonden,
En ter flaverny verkogr,
Daer de N y l door zeven monden,
Zig ontlaft in 't zoute vogt.
11. Dacrivicrd Jofcph ftreng gekluifterd,
T o t zyn onlchuld vaft gezet.
Van zyn eer berooft, ontluiftert,
Maar de Heer heeft hem gered :
Die hem met zyn geeft beftraalde,
Dat den opper- Vorft van 't land,
T o t hem in den kerker daalde,
Slaakte ftok en boey en band.
I I . Die bent vryti van zyn banden,
En van (laaffedienflbaerheid,
Gaf den toom des ryks in handen,
Onder zyne Majefteit:
Zyn verftand, beleid en Wysheid,
Gaf dat hy ter eeren rees,
En E^iptcns raad en prysheid,
Y\ erten ftelde en onderwees.
f.} Mairen bon:er, fcherp van ftpooren,
Viel d'aartJyader zoo op 't lyf.
Dat hy Cham C nu ryk van kooren)
Zoet als vrcemdling, tot verblyf ,
,
0
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Vreemd, maar niet van 's Heeren zégen,
Want hy wies in korten tyd,
Zoo zeer, dat de Nyl daar tégen
Opgezwollen is van nyd.
j 4. is!}J uit zegen nu gebooren,
Baarde voor een tweede k*aad,
Lift, om flux te mógen frfiooren ,
't Volk zoo zeer van naar gehaat:
d'Oude weldaad wierd vergeten,
Jofeph raakte uit ooge en hert:
Jfraël van elk verbeten,
Zit en fürte in angft en fmert.
15. Dut zvord Moftr en zyn broeder
Afgezonden tot zyn volk :
Mofcs tot een hooft en hoeder,
A'ron, Mofes tot een tolk.
En die dappre broeders, wrogten
Zaken uit, verwondrens-waard,
Schoonze op Phär'o niet vermogtem
Tot verzagting van zyn aard.
16. Dikke, zv:irc nével-dampen,
Zwart en vuil, als rook en roet,
Dekten 't hooft van 's hémels lampen,
Bronnen, beken gaven bloed.
All wat fchobben voerde en vinnen,
Moefte flikken in het diep :
Zogtmen buiten, groerme binnen,
't Was al bloedig watm'er fchiep.
jf. Kr*itigiuar baar woord! een teeken
Van gezandfchaps wettigheid,
Met ze flaf of hand uitfteken ;
Staat den afgrond zelf bereid.
Vorflchen fprongcn uyt de poelen,
Tot de keuken daarmen vierd ;
Zalen, kamers, bedden, ftoelen,
Krielden flux van ongediert'.
l». Rupfenx, kevers, kruid verflinders,
Gg 4.
Dloe-
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Bloedelooze vlooy en luis,
( Plaag voor ouden en voor kinder:)
Schonden 't veld, vervuilden 't huis.
Regen ftremde in hagcl-fteenen,
Hemel vlammen zengden 't blos,
En in bloem en loof met eencn,
Vyge en edelen druiven tros.
19. KAU een Wolke digt in fcharen,
Kwam de ipringhaan aan gejaagt,
Die den tarwen-halm en aren
Tot de grond heeft afgeknaagt.
Maar voor 't lefte kwaad van allen,
Moeft de vrugt van de eerfle dragt,
Zoo van vee als menfehen vallen,
met een flag op eene nagt.
Zo. ^dldus trefte God dien boozen,
Trotfen vorit, met fchrik in 't hert,
Dat hy Ifr'el zogt' te loozen ,
als een ooreaak van die fmert:
Rijk van a(geleende vaten,
( Loon voor 't werk zoo lang al moe)
heeft hy ze alle los gelaten v
tot de zwakÜe en minile toe.
!. Ganjch Egipten (prong van vreugde,
Juigteze uitgaande agter-na:
Daar 't in 't hert nogh voelde en heugde
't W e e van voor geleden (chi'e.
Ift'el ging, de Heere breide
Zyne wolk uit, die by nagt
En by dag, haar ligte, leide,
Dekte voor der zonnen-kragt.
1. Neep den benger, Hy gaf fpyzc;
Kwakkel-vlees vloogze in de mond:
Uit der hoogte ne'er , zond Hy ze
't Hémels brood in morgen ftond,
Scheenen zy van dorft te (magten,
Mozesklonk haar uit een key,
Kwa-
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Water, dat in vuile grapten
Vloeide , en bood haar zyn geley.
23. Eu, wal maakte 't Al vermógen
Du\ verlieft op dit gclligt?
1/it alleen heeft Hem K wogen,
Dat Hy aan't verbond gr.Lgt.
Aan't verbond met zijn beminden,
(Abraham) die in C h i l d e e ,
'tNaare duiflxe land der blinden,
Stond op zyn bevelen ree.
24. 't Ltifie Hem daarom , haar te leiden,
Door hetwoerte in '1 zalig land:
't Land van den verbannen heiden,
Digt bewoond, gebouwr, beplant:
Des Hy haar in erfFen,fle
Gaf, de vrugt van andr'er zweet,
O p dat daar door elx gewifTe
Zn» verbonde als onder eed :
25. Onder eede, om zoo lange
Als hem de oogen ópen ftaan,
God zyn Heiland aen te hangen
En in Gods-vrugt voort te gaan.
W a n t zoo worden zyn gezetten
Belt beantwoord , en de daad
T o o n d eerlt, dat den zin der wetten
W a a r l y k ons ter herten gaat.
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HET CVI. HARP-LIED.
T o O N.
Die rein liefde vierig
A Ls ray 't lang-voorlèden,
•** Kragtig ingebeeld,
Voor het ocg van reden,
In gedagten fpeeld;
En wat groote dingen,
God aan ons al heeft gedaan,
Spreke Ik, om te zingen,
Dus Myn lands genooten aan,
2. Kom, gy Jacobs zonen!
Alle die den kring
Van dit land bewonen,
Loofden Heer en zing
Zing van fijn genade,
Ons bewezen eeuwen lang,
En die vroeg en fpade
Gaat en houd haar ouden gang.
3. Wie kan all' de kragten
Van Gods hand verngt,
Peilen met gedagten ?
Brengen aan het ligt,
En voor yders oogen
't Zy door penne of met de mond:
Vrome zullen 't poogen,
Maar niet eene raakt de grond.
4. Wat een ryken zegen
Vloeid den genen toe \
Die op 's Heeren wégen
Wandeld (nimmer moê)
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Die t t alle dtugde
Zi^ bevlytigt, w.ar hy kan ,
Vaite vrede en vreugde,
Woond in 't hert vin züik een man.
5. Heer! myn God en Vader!
Zie tcgh op my ne'er :
Kom ter hülpe nader,
Even als wei-eer
Aan ons voor-geflagte,
K a t Uw goedigheid geviel,
Doe my dat Ik wagte,
't heil beklyven aan de ziel.
É' 't Is wel waar, onze ouder»
Wierpen in 't begin,
't heilig jok van fchoudera :
En wy niet veel m i n ,
Volgden ze op de hielen,
En verlieten Ü , te dwaas,
't léven aller zielen,
tot ons grond verderf helaa»!
7. Z y , als nog in banden
Van het (laars E g i p t ' ,
Daar na Phamos handen
Z o o met kragt ontflipt,
Vefien's herten oogen
Nooit regt op die wonderhè'en ,
Daar U w Al-vermógen
Als een heldre zonne uit-fcheen.
S. Want, met datze kwamen
Aan den rooden vloed,
toonden ze all' te zämen,
Zulk ontaard gemoed :
D a t , ten waar 't Uw goedheid,
O m Uws Naams will', hadd gedaan,
W i e hadd' de verwoedheid
Van den vyand ooit ontgaan?
9. Maar Uw kragt van boven,
Déde flux den ilroom
flrem-
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ftremmen, en diür klooven,
Droogen tot den boom :
D a t m ' e r zig vertrouwde
Door te gaan , als op een hey :
't wolk party aanschouwde
En h u r volgde, met gerey,
Io. T o g , terwyl den hater
na-joeg in den kolk,
overviel hem 't water
teffens met zyn volk :
't fpoelde weg, of zonk 'er
AU ten gronde, man en paard,
't ganfche heir verdronk e r .
Niet een enkel v.ierd grfpaard.
IT. E n , door 't klaar befchoüwen
Van die wonder daad,
Scheen't of haar vertrouwen
Wies in grooter maat :
Maar helaas! al zongen
Zy van dage Hem lof en dank.
Haar belüfte tongen
Gaven morgen ander klank.
12. Sterken trek tot éten,
Dat haar jüift ontbrak,
Dcde hair pligt vergeten.
D i t m ' e r morrig fprak ;
Datme uitviel in woorden ,
E.ioz, üitfpoong, zonder grond,
' l o t ze God verhoorde,
En haar hert begeerten zond.
13. Maar wat rnagh'et helpen
Dat m e ' t vlees verz:iad ?
't zal 't gebrek niet üelpen
Dat den geeft aanga?*.
Morren liep op (chelden.
Mo2es ftarhadd' geen ontzag.
Cuds hoon-prieilcr kwelden,
tergden, i W c n z e ülldeii dagh.
M . Waar-
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14. Waarom G o d ter W r a k e ,
Sloeg met felle roê.
d'Aarde ontfloot haar kaken,
T o t aan 't herte t o e :
En als dol van tooren,
Vielze aan op dien boozen h o o p ,
Schendig t'zaam-gezwóren,
Dieze in hären afgrond zoop.
15. Maar de dwaasheid, egter,
Die geen ftreek b e h o u d ,
Maakte 't langs "hoe flegter,
Goot een kalf van G o u d :
Alzoo dat ze haar b o ogen,
Voor het werk van eigen hand j
Ey ! zie eens 't vermogen ,
Van 't verouderd onverftand!
1<j. 't Kwade by te wonen
Leerd kwä wégen gaan,
Chams verwäte Zonen
Hadden 't voor-gedaan:
En een zelfde zotheid
Roofde haar 't Maan-ligt van de ziel,
Dat men d'Opper-Godheid
Haar verfchuldigde eere onthiel.
17. 't Zonne-ligt van w o n d e r ,
Door Gods hand gewragt,
Was gedooft en onder,
In vergétings-nagt.
Zulx Hy haar met reden
Wou verdoen, en hadd'er niet
Mozes voor gebeden,
't Waar voorzéker ook ge/chied'
18. 't Land zoo vol van zégen,
En haar toegezeid,
Walgde en was haar tégen,
Uit wé'erbarftigheid,
Godes mond-bevelen
Hh
Van
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Van ontz3ggelijk geluid,
Gingen onder 't (pelen,
d'Eene oore in en d'ander uit.
19. Des Hy zwoer met eede,
Ik z3l eens het zwaard
Rukken uit de fcheede,
Slaanze van der aard,
Stam en telg uitrooyen :
't Na-zaad onder 't Heidendom,
Drijven en verftrooyen,
Dst het eeuwig zwerve allom.
20. Masr die dwaze, vloden
(Egter sis ten fpijt)
Van God 3f, en boden
Hem den rug zoo wijd,
Dst ze neder ziten,
En van P l O R S grouwel-dis,
Op de uit-v33rden aten,
Veel ten val en ergernifs'.
ai. Boosheid, zonde en (chande,
Wies V3n uur tot uur:
Dies Gods toorn ontbrande
Felder sis een vuur:
Woonde langs hoe ftijver,
Tot den dsppren Pinehas,
In geregten yver,
Wr33k nam en de breuk genas,
a i . Toen hy met den degen
't Schendig paar befprong,
Moedig heeft door-regen,
Vrolijk héne gong j
Dat hem wierd gerekend ,
Voor een werk van heilig regt,
En als een uitftékend
Helden-ftuk, word nagezegt.
*g. Maar iy als te vnoren,
Smä'en de goedheid Gods,

(io«)

_

(loc;) H A R P - L I I D I R Ï « .
Tergen Hem tor tooren,
Staande by de rots :
Als Hy, toenze keven,
Water uit de fteenen goot,
En, toen Mozes 't léven
Dy dat wrevelig volk, verdroot.
14.. Volk, dat nooit genoegen
Nam, in zoet nog zuur,
Wijlze hem ftädig joegen,
Gunden ruft nog duur.
Zulx hy van zijn lippen.
Door verdriet een woord of twee,
Onbedagt liet glippen,
Namaals tot zijn herten-wee,
i j . Eigen-willig toonden
Zy haar tégens God:
Wijlze 't volk verfchoonden,
Tégen 't klaar verbod:
Daar ze me'e verkeerden
Tot bederf van goede ze'en ,
's Lands afgoden eerden,
Plegtelijk en met gebé'en»
5<J. Voor de booze geeften
Stäkenze offer aan:
En in fté'e van heeften
Zijn ( ö booz beftaan 1)
Eigen-lighaams looten,
Voor het vloek-altaar geflagt,
't Jeugdig bloed vergoten
En d'Afgoden toegeoragt.
17. 't Heiligland bevlekten
En ontwijden zy:
Dat ze God verwekten
Tot haar wé'erparty:
Dat Hy van haar grouwde,
Ta ter wel-verdiende ftraf ,
Uit den monde fpouwde,

Hhz
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En in vreemder handen gaf.
»8. In der vreemder handen,
D33rze zwaar gedukt, Ax/
Treurden, tot haar bsnden

Wierden afgerukt,

A ft.

Vsn Hem, dieze 't kluifter
t'Elkens van de beenen ftreek,
Dat haar droevig duifter,
Voor een blijder dag ligt week.
19. Maar 't was haaft vergeten
En 't verftand verby:
Want zy als bezeten
Na de afgödery,
En die dwaasheid eigen,
Zong elk flux wé'er 't oude lied;
Leer, beloft, nog dreigen,
Raakte 't weeldrig hertc niet.
go. Egter, of ze flädig
Weeken buiten fpoor,
Gaf God haar genadig,
t'Elkens wé'er gehoor,
Op haar droeve klagten :
En zijn lang-gemaakt verbond,
Schoot Hem in gedagten,
Dus Hy vaerdig hulpe zond.
31. Hulpe, die de nerten
Vsn haar drijvers boog:
't Sla3fze jok, vol (metten,
Van haar (chouders toog,
En haar wasrlijk vrijde.
Wel dan Heere! waarom zou
Ik ook , nu ten tijde,
Minder wagten van Uw trouw ?
31. Neen: wy blijven hopen,
Voor den ftaat des lands,
Op een veilig ópen,
Door de kragt Üws hands,
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Hoe zeer ganfch ter neder
Wy nu zijn geflagen, Heer !
Dus herftel ons weder,
Uwen hooien naam ter eer.
33. Op dat zijne Oralen ,
Eens vol Godheids-blijk,
Dringen buiten palen
Van het aarden-rijk:
Ja de lugt vervullen,
En wy van geluk , zoo lang
Als we léven zullen,
Mógen roemen door gezang.
34. Nu, der heeren Heere,
Ifr'ds fteun en ftaf,
Hebbe lof en eere,
Srä'ig en van nu af,
Tot in eeuwighéden.
Hier op zegge elk amen , ja,
Sluite dank en beden
Met een blijde haleluja.

HET
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T O O N .

Wanneer de Zon haar paarden mend,
r\?Tcgtc dankbre zielen, ey!
^S Kom by, en laat onsHera,
AU' t'zamen, in een vreugden-rey,
En met verheven item ,
Die Onzen God is, loven :
VVant zijne goedheid , gaat
Zijn werken verr' te boven,
Hh 3
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In duurzaamheid en maat.
2. En zulke voegt, in dezen tyd,
De voor-togt alderbeft,
Die Hy zoo goedig heeft bevryd
Van haters booze peft,
Voor-dagtelyk vergaarde,
Uit Noord, uit Weft en Ooft,
Zoo väderlyk bewaarde,
Als zyn geliefde krooft.
3. Toenze ommezworven door woeftyn ,
Door bofch en over hey,
Van honger, dorft en ziele pyn,
Uitbraken in gefchrei:
En Hy ze in nood verlegen,
Geredd't heeft, en geleid
Langs ongebaande wégen,
Ter eigen vaftigheid.
4. Laat zulke, laatze voor de Heer,
De wondren van zyn hand,
Erkennen, en die wyd en veer,
Doen klinken door het land,
Want Hy ze trouwen milde,
Den bangen dorft verfloeg,
Den feilen honger ftilde,
En uit haar palen joeg.
5. Die, leggende als in'tduifter graf,
Gedekt van fmerte en Zmaad :
Smaad, die by regt-verfchulde ftra£P>
Het hert geen rufte laat:
Toen by d'ontroofde luifter,
Een felder p age neep ,
De dale boeye en kluifter
Haar on» de lenden greep.
6. ^og dit was haren loon en 't lot
Van haar wé'erbarftigheid:
Nadien ze haar kanten tégen: God,
En zyn hoQg-wys beleid,
T
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Ja zynen raad verfmäden:
Zoo dat Hy ze in't verdriet
Door zelfs-verkooren paden,
Ten leiten loopen liet.
7. Hy trok zyn hand en hulp daar 3f
In de alderhoogfie nood:
Dat ze uitgemergeld, mat en laf,
Van alle {teunfefs bloot,
Wé'er tot Hem moeften vlugten,
Met fmeekende gebé'en:
Die op haar droevig zugten,
Met nieuwe trooft verfcheen.
8. Want Hy heeft ze uit de duifterheid,
En kaken van de dood,
Gerukt, en metter hsnd geleid,
Nsar hy de prang ontfloot,
Hy brsk haar boey en banden,
Hy fchonkze een ruimer lugt,
Met vrye voet en handen,
Uit vaderlyke zugt.
9. Laat zulke, die zoo veel genot:
Viel uit zyn wonder-werk,
L,33t die den lof en ns3m luar's Gods
Verheffen boven 't zwerk.
Hy wift de köpre deuren
Te rukken uit hawr herr',
De grendels af te fcheuren,
En wierp'et all' om-verr'.
Io Die dwaaflyk en uit onverftand
Verlieten 't regte pad,
Zijn ftrengelyk wel van 's Heeren hand
Ter tugting aangevat:
Tog pijne en matte leden,
Dat (pijze-luft benam,
Ontftak h33r in gebeden,
En blies d3t vuur in vlam.
£t. Haar zugten, bidden, fmeeken, girg
Met
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Met naare en droeven toon,
Door 's hémels blaauwe zoldering,
Tot voor Gods hoogen troon:
Die fpoed-en gunftig neder
Van daar zag op haar af:
En lchonk ze 't léven weder,
En rukte ze uit dat graf.
12. Wel edel herten! loof Hem nu
Die wondren heeft gedaan :
Doe lof en eere-klank uit u
Tot allen overgaan.
Schaff op lof-offer-vladen
Van dankbaar bly geluid :
En roep Gods groote daden
Met luider kelen uit.
13. Daar tuige of zijn, die 'twyde, ruim
En blaauwe pekel-veld
Beploegen, trots het zoute Jchuim,
Van toomeloos geweld;
Daar mids doorhene bruiflen,
Met bark of met Pinas,
Kloekmoedig héne kruiflen,
Van d'een' tot d'ander aff':
14. Bie zien de uitwerkfels van een magt
Die niemand wéderftond:
Die zien de palelooze gragt
Ontroeren tot den grond :
Die, als de winden gieren,
Opfchiet als bergen hoog,
Als ofze 's hémels vieren ,
Getergt, in't aanzigt vloog.
15. Daar onderwylen (chip en volk
Mede in de wolken flygt:
Dan wé'er ten gronde van den kolk,
Voorover néderzijgt,
Als moeft'et van de golven
(Eerft lang genoeg gefchokt)
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Nog worden óverdolven,
En eindelijk ingeflokt.
16. Dat doet den beiten zee man ftaan,
Met wankelenden voet,
De beenen trillen, 't herte Haan,
En, zonder luft en moed,
Zien met bedorven lippen,
De naare läger-wal,
En niet hoe hy de klippen
Def doods ontwenden zal.
17. Maar van zoo grooten angft gedrukt
Roept hy tot zijnen God;
Die fpoedig hem verhoord, en rukt
De winden op een bot,
Te rugg' na zijnen wille :
Daar ftaat den woeften Aroom
Al kappelende, ftille,
En (chuimbekt op den toom.
18. Maar als dat woedende tempeeft
Ten leften is gefuft,
Matroos zet met verheugden geeft
Koers na de vafte kuft:
Steld zijn gevaar, zijn flaven,
Zijn vreeze all' uit den zin:
En ftévend zoo ter haven,
Met volle lading in.
19. Nu Góde« gunftelingen! zing,
Zing tot zyn goedheid« lof,
De na-zaad tot verwondering,
Want hier is ftoff' by ftoff':
Stoff' daar zoo oude als jonge
Mag in ter weide gaan,
En herte, kéle en tonge
Met vreugde kan verzä'en.
»o. Dien Heer ftelt alle ftroomen wet,
Revier en béke en vliet,
Legt hol en droog, zoo haeft en met
Hy wil en dat gebied.
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De vrugtbare akker-gronden
Dekt Hy met vloeibaar zout,
Om 's vol s mifdryf en zonden,
Dat zig aldaar onthoud.
21. En Hy ververfcht, als't Hem belieft,
Wé'er 't heidig dorre zand:
Met zoet en voedzaam brood gerieft
Hy d'afgevaften tant.
Hy veft haar wé'er in vrede,
Elk zit geruft, en ryd
Den kouter, fcherp van fnéde,
Door de akker, op zyn tyd.
22. Men egg't,menzaaid,men bouwt en plant,
De wyngaard word gefnoeid 3
God geert den zégen van zyn hand,
Dus alles groeid en bloeid:
Het vee teeld aan met hoopen,
Maar agh I zy als te voor,
Slaan wé'er, by tyds verloopen,
Door weelde in 't oude (poor.
23. Maar fèhande (fchaduw van het kwaad)
Volgd haar kort agter aan :
De trotlë Vorften hoog van ftaat
Doet Hy wé'er ondergaan.
Hy laatze in't woefte om-dwalen,
Daar 't klein nood-druftig hert,
Naar angft mag adem halen,
En wel beveiligt werd.
24. God\ gunfte valt den trouwen by.
Zy waffen in getal :
Met zégen óver regend Hy
Haar akkers, bedde en ftal.
Dat zien d'opregte lieden,
En zien 't met groote vreugd.
't Kwaad moet met fchaamte olieden
En zwygen voor de deugd.
25. Waar is hy nu die metgemerk
Door alles plag te gaan?
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Laat hem eens 't ooge op 's Heeren werk,
Zoo ryk van vrugten, flaan,
£n zien of niet zijn goedheid
Ons eeuwig houd verpligt,
Ta prangen op 't gemoed leid
Tot lof-en dank- gedigt.

H E T CVIII. H A R P - L I E D .
T O O N .
V/el voerman &c
' K voele O God! Myn herte dringen,
^ Om Uwen naam voor alle man,
Met lieff'hjk fnaren-rpel te zingen,
Te loven, prijzen waar Ik kan.
Dus maak u reed myn harpe en luit;
Zoo haaft den dag zijn ooge ontfluit,
„ Ik wil mijn ftemme tot de wolken
Opzenden, en de waereld door,
By verre-en na-gelegen volken,
Doen dringen in elx herte en oor:
Want Uw genade en waarheid, gaan
Verr' boven loop van zonne en maan.
5. Heff Heer Myn God ! heffU in ftralen
Vol glans en kragt tot in de lugt:
En laat Uw volk eens adem halen,
Dat onder 't jok nu gaat en zugt.
Verhoor en zend Uw regterhand,
In alle fpoed ten ondemand.
4. Da was myn bede: en Hy verhoorde
My gunllig, uit zyn heiligdom :
En op de klank van zijn antwoorde,
Zong ik en lprong van vreugden om:
6
'kZal
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'kZal Sichern, zeidc Hy, en Succhoth
Atmeten, u ten eigen lot.
5. Gilead, Ephraim, Mannaffe,
Dat zijn drie flutten van myn ftaat:
t' Wijl Juda 't regt-huis beft zal paffen,
Daar Moabs ligt voor ondergaat:
Die Ik nu agte als of hy maar
Myn dienftbre flave aan't wafch-vat waar.
6. En Efau houde Ik om myn voeten
Te fchoeyen , (legs en hooger niet:
Ganfch Palaftina zal nog moeten
Zig buigen onder mijn gebied.
Maar agh! wie leid my by der hand
Ter hof-ftad in van Edoms land ?
7. Wel immers hope Ik zult Gy't wezen,
En zoud Gy niet, Mijn Heer! Mijn God!
Die ons gewond heeft, wé'er genezen,
En wenden all' die fmaad en fpot,
Die eertijds op on* viel, om dat
Gy niet voor ons te velde trad.
t. Agh t'is genoeg Heer! keer eens weder,
En zie onze angft en nooden aan:
Daal met een vloed van zégen neder,
Geley ons eeuwig waar we gaan.
Want menfehen hulpe en raadAwind, *iZ
En dwaas die daar zyn herte aan bind.
f. Mijn ziel! houw moed, want Ik ben't zeker,
Wy zullen door Hem wonder doen.
God, onzes leeds geftrenge wreker,
Zal eenmaal Hem ter hulpe (poen:
Hy zal den vyand ganlèh vertré'en,
En ons doen léven als voor-heen.
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HET C1X HARP-LIED.
T O O N .
Hoe dm btdroeft

fantyrcuwi

e e r , Mijn eer, Mijn heil!
MDoorYAghn Hvoor-fprake
1 houd in mijne zaken ,
ooge in 't zeil.
O m zoo voor my te waken;
My die nu ben zoo digt in 't r o n d ,
Bezet, benepen en gewond,
Van 's vyinds booze wond.
z. Die mond daar niet uit vloeid
Dan gall' van latteringen ,
Uit ouden haat gebroeid,
Waar me'e ze my belpringen:
Gelvkze 'r ook altijd voorheen,
Zelf zonder oorzaak, zonder ré'en,
"My
hebben mé'e beßre'en.
3. Voor trouw die Ik haar t o o n ,
Voor 't goed dat Ik ze déde,
Doet elk my fmaad en h o o n ,
En vloeken voor mijn b e d e ,
Die Ik U voor haar d o e , ja H e e r !
Hoe Ik het immer wende of keer',
Zr -weeJen maar te meer.
4. W e l ! nu geen goed meer biat't,
En myn party door reden ,
Zig niet gezeggen laat,
Hy worde dan beflréden,
En overwonnen van Vyand,
Zoo dat hy vallen moet in hand
Van ecnig d-wingeland.
li
?. Zoe'it

374

D E

K O N I N K I V K E

(io<?)

5. Zockt h y nog door 't gerigt
Daar van te zijn ontflagen,
H y vall dan ook te ligt:
En komt hy by U klagen,
Merk zijn gebed als onrein aan,
Die zonde doet moet fchuldig ftaan:
Dur laat hem ondergaan.
4. Een vreemd' erlang den ftaat
En 't ampt van hem verlaten :
Zijn egt-genoot en zaad,
Zwerve eeuwig als verwaten,
Door 't land, van trooft en hulpe bloot,
E n zoeke voor den hongers-nood,
'f Vervlotkte bédel-brtoi.
7. Is hy met fchuld belaft,
Men dwing' hem tot betalen:
W a t op zijn akkers waft,
Dat mag den roover halen:
Geen meniche moet'er wezen, die
H e m heul en trooft of hulpe b i ê ,
Of naar hem ominezie.
8. Zijn b o o z , zijn vuil gebroed ,
Verfmelte van der aarde,
Door ramp en tégenfpoed.
En 't houde zijne waarde
Niet boven 't tweede l i t , O neen!
Z o o kindren doen zoo d'ouders dé'en,
Want flam en tak 't een,
j>. Zijn kwaad bedrijf, ga nooit
Uit Gods gedagtenifle:
Eet dat H y hem verftrooit,
y.n van der aarden wifle.
O m dat hy geen mé'edoogen h a d d :
Maar d'arme ellendige vertrad ,
Of doode of levend' .at.
i o . Want 't wijl hy 't kwaad bemind,
't Is billik dat h y 't kwade}
Na lang te zoeken vind ,
En nufle Gods genade:
J*
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Ja worde met een vloek bekleed,
Vloek, die als water, ziedend' heet»
Of oly 't hert deur vreet.
11. Vloek, die hem 't lijf om-gord
Gelijk een riem de lenden :
Dat zy den loon, in 't kort,
Der Goddelooze benden :
Dat zy haar lot, zoo God het kwaad
Van hem die my dus haat en fmaat,
N/c/ ongewroken laat.
12. Maar Gy Mijn G o d , Mijn Heer!
Gy zijt en blijft Die gêne
Tot wien dat Ik my keer',
En Die Ik zoeke alleene :
Ik geef my over en Ik wagt'
Op Uw genä, die ftille en zagt,
'* berte óvirjtort wrt \raft.
IJ. Verloff en maak me vry,
My die bedroeft, ellendig,
Nooddrufiig ben, en ly
Aan herte en ziele inwendig.
Ik fmelte als eene flauwe fchim,
Wanneer de Zonn' zinkt op de kim.
Schoon of mijn febadww klimrn.
14. Het lijf aan 't end' gevaft,
Ruft als op krékel-beenen:
Van de alderminfte laft ,
Valle I k , en zijg daar hénen.
De voeten zwak en traag van tred,
Het vlees verteerd met alle 't vet,
ISDtar 't eerfl mé'e wat bezet.
I j . En by dat leed en kruis,
Moet Ik geduldig lijden,
Dat yder my verguifz',
En fchiete van ter zijden;
Zy fchudden 't hooft, uit bittre fpot*
Om mijn bedroeft ramp-zalig lot;
Dut boor en help, 0 God!

Ii z
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16. Ag Help! om Uw' gena,
Op datze mógen wéten,
Dat Gy my waar Ik ga,
Tog nimmer zult vergeten.
Wanneer zy vloeken , zégen G y :
En vallenze aan, ey! weeft dan my
Met Uwe goedheid by.
17. Doe mijn party tog ftaan ,
Befchaamt voor yders oogen:
De fchand-rok aangedaan,
En ganfch mede overtoogen,
Ik zal by harpe enluitte, eer-lang,
Tot Sioj*, midden in 't gedrang,
U Idfen met gezang.
18. En 't i» niet meer dan regt:
Want Ghrfcomt onderftutten
Hem , die in 't laege legt,
Om zoo de flag te fchutten,
Des wreeden boozen, die vaft met
Zijn hert den vromen dood 't, en 't net
Daar toe al beeft gezet.

H E T CX. H A R P - L I E D .
T O O N .
A&tu fcboon Efirepa.
wel eer,
DEnAldusHeeretot fprak
mijnen Heer,

Kon» zet U by my ne'er, ter regterhand :
Tot dat gy all' 't geweld
Uws. vyands ziet geveld,
En U alzoo gefteld,, in zulken ftand,
£n zoo verhoogt,, dat gy hem zult
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Trc'en met de r o e t e n ,
En hy 't zal moeten
Zien, met geduld.
2. ' k Z a l U d e n ftaf in h a n d ,
Van magt en van verftand,
Beftellen, om het l a n d , , fpijt U w p a r t y ,
T e rigten met befcheid.
Elk zal U w majefteit
Als gy met plegtigheid, ter heerfchappy
Word ingewijd en voort gebragt,
T e n troon geleyen,
Met zang, met reyen ,
Met Heep en prägt,
g. U w jeugdelijken ftaat
Zal milder zijn in zaad,
Als ooit den dage-raad,, in koele douw.
Nog bragt dien Heere een woord
Uit zijne lippen voort,
(berouw:
Ja zwoer d a t , en men h o o r d , , van geen
Gy7.uk, na't ilot mijns overleg;,
Hoog-priefter worden,
En dat na de orden
Mefchizedegs.
4. Een zulken offer-held,
En daar toe aangefteld ,
Die geenc flammen t e l d , , en niet verwagt,
Dat immer naar h e m , een
Dat eer-ampt zal beklé'en,
1 en beften va 1 't gemeen„daar me offérflagt:
Maar die op 't hert den borfl-lap draagt,
Zoo rijk in klaarheid,
Daar ligt en waarheid
Voor eeuwig daagt.
5 En Dien Heer ftaat U b y ,
En aan U w regter z y ,
Hulp-vaerdig, zoo d a t g y , , vanftonden aan,
All' 't Vorftendom des lands,
(Schoon nu in magt en glans)

Ii 3
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Zult door de kragt Uws hands ,, ter nederEn met Uw ftaf en fceptcr roê,
(liaan:
Geheel verdelgen,
Met flamme en telgen,
Ten gronde toe.
6. Gy zult een ftraf-gerigt
Uit voeren in 't gezigt
(hert
Van 't Heidendom, dat ligt,, een fchrik in 't
Zal baren, als ze zien
Het veld vol doode lièn,
En dat ze bovendien,, noggrooterfmfrt!
HaarVorft, haar Prins, haar oppcrhooft,
Daar ze op vertrouwen,
Zien né'ergehouwen,
Van kroon berooft.
7. En als gy Moedig Vorft!
Keerd, met verheugde borft,
Uit 't veld, gekweld van dorft
En »fgeflaaft,
Dan word gy aan een vliet,
Die van 't gebergte affchiet,
En u zijn vogt aanbied',
Met ruft gelaaft:
Zoo dat gy 't hooft op zulk en togt,
En bloedig treffen,
Wel op moogt heffen,
Zoo 't iemand mögt.
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HET CXI. HARP-LIED.
T O O N .

Aartje die is Aardig.
wie zal beletten,
W EI!
Dat Ik 's Heeren lof
Niet en zou trompetten ?
Daar Ik zoo veel Stoff'
Vind e in all' zijn daden :
Neen.- Ik zal veel eer,
Yder daar toe raden,
Daar Ik by verkeer*.
2. 'k Zal daar alle fcharen
Plegtlijk by malka'er.
Tot zijn dienft vergaren,
Met mijn harpe-fnaar
Roemen zijne werken,
Tot haar lof-gerugt
Op gezwinde vlerken
Drijft door aarde en higr.
3. Zijne groote kragten,
Vol van Majefteit,
Dringen ter gedagten,
Om zoo de eeuwigheid
By ons te verduuren:
Zijn onkreukbaar regt,
Staat als yz're muuren,
Eeuwig ft en hegt.
##. En , gelijk Zijn woiu er
Yder is bekend :
Heeft Hy , in 't byzondcf »
Zijne gunll gewend

li 4
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óver alle vromen:
Welke Hy voor de mond,
Alles toe laat komen,
Volgens zijn verbond.
5. In-voorleden dagen
Déde Hy voor zijn volk,
Wonder daar zy 't zagen ,
Rukte ze uit den kolk :
Om haar voort* te leiden,
Naar een lang gezwerf,
Door Woeflijne en heiden ,
Tot haar eigen erf.
€. Waar uit zy bevonden,
Dat Hy daad aan woord
Hegte en hield gebonden:
En zoo zal Hy voort
In belofte en wetten,
Vaft gegrond op ré'en,
Die men noit verzetten
Mag, nog óvertré'en -.
7. Die op zulke fchrägen
Ruften, dat zoo lang
Als den zonne-wägen
Gaat, en houd zijn gang,
Nimmer een van allen,
(Berftende uit de naad)
Zal van zelfs vervallen,
Als 't met de aardfche gaat
J. Want Gods dierbre waarheid
Is haar grond en voet;
Hy verlofte uit zwaarheid
Jacobs edel bloed:
Enkel en uit reden
Van beloofde trouw,.
Dat ze in eeuwighédes
Allen blijken zou.
9. Wes zijn heil'ge name
Vol ontzaebaarhcid,

(HI)

_
Door

(in)
H A R P-L I E D E K E
Door de vlugge fame,
Wijds en zijds verbreid :
Ja tot alle volken
Word her-om gevoerd:
Dat de diepfte kolken
Van het herte omroerd :
10. Daar ze een heilig fchroome»
Baren zal en voên,
Dwaze driften toornen,
Wiizheid deure opdoen,
Leiden op zijn wégen:
Want die Hem regt vreeft ,
Krijgt alleen den zégen
Van verftand en geeft.
11. Nu wie zal 't bepalen,
De eer' van Onzen held?
Wie kan ze agterhalen
In zoo ruim een veld?
Dus moet elk Hem loven,
Want in eeuwigheid,
Word zijn naam hier boven,
Lof en dank gezeid.

N.
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HET CXII. HARP-LIED,
T O O N .
Vit mijnes herten gronde
T Of zy den Heer der Heeren!
"*-" Gezegend die Hem vreeft,
Zig leiden laat en leeren,
Na 't voor-ligt van Zijn geeft:
En innig brand en blaakt
Van luft na zijn^ gezetten,
Zo»
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Zoo dat hy met die wetten,
Zijn herte en ziel vermaakt.
2. Ta 't na-zaad zelf van dézen»
Leeft in de hoede Gods:
En zal gegrond-veft wezen
Zijn wé'erparty ten trots:
Want vromer kindren ft aan
By God als gunftelingen:
Zoo dat zijn zegeningen
Wel tot haar overgaan.
3. Maar zijne genade ftroomen,
(Zoo lief is Hem de deugd)
Zijn 't eygendom der vromen
En God-geliefde jeugd:
Die vullen huis en hof:
't Gerügt van trouwe daden,
Blijft in geheugens-bladen,
Tot onverwelkbrcn lof.
4. d'Opregten God-gefinden,
Zal midde in duifternis,
Hem tot een leidsman vinden,
Die 't ligt des lévens is:
Want zijn mé'ewaardigheid
En goedheid tégens de armen,
Heeft op regtvaerdig karmen,
Haar nimmer hulpe ontzeid.
J. O Zalig! die zijn herte
Nooit ftopt voor 't nood-gclchrey:
Maar, van zijns naaftens finerte
Gevoelig, tuflèhen b e y ,
Zijn milde hand ontfluit,
Tot geven en tot leenen,
En zet by deze en genen,
Zoo 't geld op woeker uit
6. En, Schikkende all zijn zaken,
Na keur van 't Godlijk regt,
Zal hem nooit kwaad genaken
Dat op zijn wel-fland hegt.
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Die Reeds na 't befte iangt
Schrikt voor geen kwade maren,
Van vijands leger-fcharen,
Daar lugt en aarde af waagt.
7. Vermits hy in zijn ziele,
Geruft op God betrouwt:
Die, wat hem óverviele,
Daar eeuwig 't ooge op houd :
li 't zal nog eens gefchiên,
Dat zijne we'erpartyen
Ten dood val nederglyen,
En zal 't met uogen zien,
S. Hy öpend herte en handen
Na zijn vermógen lijd,
Voor de afgevatte tanden,
In magren honger: tijd.
En of den afgrond poogt
Zijn eer-naam te verballen,
Die zal daar tégens waflên,
Terwijl zijn kragt verhoogt,
y. Dat ziet de Goadelooze,
Waarom hy, zwart van nijd»
Op zijne wreede, booze,
Verflmdfe tanden bijt:
Ja eet zijn eigen hert,
Met anderen kwaad te wenfchèH:
Wijl nooit zulk doen der menfehen,
Van God begunftigd werd.
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HET CXIII. HARP-LIED.
T O O N .
Het gefchiede óp een tijd.
her-voort, 't zy wie gy zijt!
T Reed
Die Den Opperheer der beeren,
Zijt ten dienlte toegewyd:
Loof zijn hooge naam ter eeren j
Die tot in der eeuwigheid,
Lof en dank moet zijn gezeid,
a. Van zoo verr' den dageraad
Rijft met fafferäne kimmen,
Eer de guide Sonne opgaat,
Om het zuiden te beklimmen:
Tot zoo verre daar dien gloed,
Wé'er gedooft word in den vloed:
3. Alzoo verr', Ja vry nog bet,
Is zijn Majefteit te loven,
Die-geen palen word gezet,
Gaande in luifter all' te boven ,
Wat ooit onder 't heidendom,
Scepter zwaaide of troon beklom.
4. VV aar is nu, waar is'er een,
Soo als Hy ? Die de Opper-zikn
Wel bewoond, maar hier bené'en
Over-oogt de laege dalen:
Dat Hy alles wende en keer',
Schikke en ftuuretot zijneer'.
5. Hy verheft de kleine uit 't ftof,
En die in veragting léven,
Voerd Hy op tot "ftaat in 't Hof:
Kan ze zulke een wijzheid geven,
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Dat het vorftlijk raad-vertrek,
Zelfhaat leffen heeft gebrek.
4. Hy is 't, Die 't onvrugtbaar lijf
Sterken kan, en vrugt doen dragen;
Op dat Hy den fmaad verdrijf,
Van die , onder zijn behagen,
Naar een zulken zégen haakt
En haar blijde moeder maakt,
7. Zoo dat Hy 't opregt geduld,
Hoog waardéren wil en kroonen,
't Hui» met lieve kinderen vuld,
Brave dogters geeft en Zonen,
Vreugde en fierfel voor 't gezin,
Tot Gods lof en-heil-gewin.

HET CXIV. HARP-LIED.
T O O

R

Lefl gp een Piuxter zoet,
"TOen 't waard' en é'el geflagt,
•*• Van Abr'ham voort gebragt,
Uit kluift«, boei en banden
Van 't flaafs Egipte» brak,
En ontvlood 't volks hinden
Dat vreemde talen (prak:
j . Toen bleek het klaar, dat God
Tudaverkoos ten lot,
En heiligdom en woning:
En dat Hy Jacobs flamm',
Als een gunßig Koning,
Inzijn befcherrning nam.
3. Dat zag de woede zee,
Die (pleet van an^H a.in fwre :
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En Jordans vloed gedwongen ,
Keerde om, en bofch en hey
En de heuvelen fprongen,
Als fchaapjes in de vvey.
4, Ey zegg o zee! wat fchrik
Trof u dien oogen-blik ?
Toen men Uw' ftoute baren
Zoo deur geklooft zag ftaan,
Als of 't muu.ren wären,
Wel waar kwam dat van daan ?
5. En gY, O fteil gebergt'!
Wie necft U tog ge vergt,
Zoo lugtig op te fpringen ?
Gelijk de Rammen doen,
En de zuigelingen,
In 't lieve Zómer-groen.
4. Voor-zéker 't was Die geen',
't Was Die den Aaf alleen,
Van oppcr-magt wil voeren :
En voor wien d'aarde beeft,
Ja van vreeze ontroeren
Moet, all' wat wezen heeft.
7. 't Was H y , 't was Hy Die vloên,
Heeft uit de rotfen doen,
Voor Ifr'els oogen dringen :
't Was Hy, 't was Hy Die kon
Uit een key doen fpringen,
Een frifle water-bron.
•r'

.

—

!

:

—-

H E T CXV. H A R P - L I E P .
T O O N .
G) vraatt my of Ik, z.elf beleef &c.
X\TY (tellen in on? geen ,
VV Ook de alderminfte Stoff,

_
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Om op te roemen, neen
Mijn God! maar U Zy lof:
Want Gy verhoord
En helpt, uit goedighéden,
Gedrongen door de reden
Van Uw gegeven woord.
2. Wel! wat mag 't heidendom
Dan zeggen ( U ten rpot
En t'onzer fpijt) all-om,
Ey waar is nu haar God ?
Want immers Heer!
Bewoond Gy 's héraels woning,
En heerfcht als upper-koning,
Volkomen na en veer.
3. Tog wat is 't met die goön,
Van haar zoo naauw gevierd?
Zy flaan voor 't oog wel fchoon,
.ijk in den dos, gefiert:
I^jMaar altémaal
v ü n hout of goud gefnéderi,
Met lévenlooze leden,
Met monden zonder taal:
4. Met oogen ftéke-blind',
Met ooren doof en toe,
Met neuzen zonder wind ,
Gehand, maar ei tog! hoe?
Waar mé'e ze geen
De minfte werking deden:
Met voeten die nooit fchréden,
Nooit eene voetftap dé'en,
S. Met kelen zonder ftemm':
In 't korte, teffens dood,
En die ze maakt, en hem
Daar op verlaat j in nood,
Keerd ook tot niet:
Maar Ifraël mag bouwen,
En op Dien Heer vertrouwen,
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Die nooit zijn volk verliet,
tf. Dus gy, gy nageflagt,
Uit A'rons regte lijn 1
Gy moogt op zulk een wagt
Geruft e» zéker zijn:
Wylzeom u ftaat,
En u altijd zal Wezen,
Met alle die Hem vreezen,
Een wifli toe-verlaat,
f. Een zaak die eeuwig bleek
In veellcrley geval:
En t' wijl Hy nimmer week,
Wat ré'en dat Hy nu zal?
En niet met goed
Zijn erfdeel överrégenen,
Nogh A'ron eeuwig zégenen,
Met regt-gewenftc ipoed.
I. Hy maakt tog groot en klein,
Wie maar zijn Godheid eerd,
Zijn zegening gemein,
Die dan nooit rugwaard keerd.
Zijn trouwe min,
VVie zal die können kindren,
Te kómen tot Uw kindren,
En verder huisgezin;
5>. W a n t gy legt nu zoo diep
In 't herte van Dien Heer,
Die zee en aarde fchiep,
En vuur en lugt, wel eer.
En 't hémcl-welf,
Met all' zijn guide zalen,
Daar de englen in verdwalen,
Dat nu , bewoond Hy zelf.
Io. En U , die Hy bemind,
Is 't befte hier toegeleid:
Maar menfehen aard» gezind,
Heeft Hy meer gunfte ontzeid.

(115)
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Want die in 't ftof
Der zigbaarhéden Imooren,
Zijn doof en dorn in 't hooren
En (preken van zijn lof.
I I . Wy daarom, zijn verpligt»
En zullen eeuwen lang.
Het vrolijk lof-gedigt,
Het lief en zoet gezang »
't Haléluja,
Met uitgelaten kelen,
God Onzen koning fpéleni
Hem loven voor en na.
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HET CXVI. HARP-LIED.
T O O N .
]l^ WAS een Klerxken en Ug ttr fcholtn.
minn' Den Heer, en ik minne Hem van
IK herten,
Uit all mijn kragt, en waarom zoude Ik niet ?
Terwijl Hy my, als Ik mijn angß en fmerten
Hem vooren dragc, gunltige ooren bied.
a. En daarom wil Ik ouk door al mijn léven,
't Zi'y wat my ooit, of immermeer ontmoet,
In vreugden« tijd. Hem lof en eeregéven,
Of bidden om zijn hulpe in tégenfpoed3, Ik was en lag in diepen rouw gezonken,
Zoo dat het fcheen of "de onverzoenbre dood,
Met hellen-angft en fchrik en vlamme en
vonken,
My overviel en in haar kaken floor, fder!
4-Maarmet Ik tot Hem riep , en zeide, O VäVerhoor en help ; agh! ltaroy gunlligby:
Kk j
Toen
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Toen opende hem die milde goedheid* ader,
En zijn regtvaerdigheid verïofte my.
5. Toen onderTond k klaar dat wären zégen,
Den vromen nu en eeuwig open ftaat:
En dat hem God ook nooit in nood verlegen,
Veel min in 't ongeluk verzinken laat.
f. Want Ik zag my by-na, van zoo veel kwalen
En herten-leed, ganlch af en uit-geteerd :
Maar Hy liet my met vreugd eens adem halen ,
En heeft mijn rampen teffens afgeweerd.
7. Wel aan mijn ziel! wel aan, houd op van
klagen,
't Is lang genoeg, ey! ichep wé'er nieuwe
moed,
En zie wat God u in voorleden dagen,
Al goeds bewezen heeft en nog al doet.
%. Hy redde my, toen Ik als in't vermógen
Lag, van het naar' en eeu wig- duider graf
Hy wiefchdat brakkeen rouw-nat van mijn
oogen,
Mits Hy mijn voeten ruime paden gaf.
% Du* voele Ik my geperft en aangedreven
( Nu 'kzic datHy mijn tijd in vrede rekt)
Het pad te gaan, van Hem my voorgeschreven,
"Want voor zijn oogen is tog niet bedekt.
10. 't Zy hoe 't my ging of niet, Iknogtans,
bouwde
Op mijnen God, en roemde 't overbid;
En wat my ooit mögt prangen of benouwde»
Om hulpe zag Ik nooit namenfehenuit.
11. Mits Ik ervond en des uitriep, hoe zelde"
Tog,vindmVr een en daar men op mag ftaari.
Wel waar mc'e z.il Ik dan Den Heer vergelden,
All' 't g )LVI dit H ƒ my doet en heeft gedaan
22. Diar (kn02t1l.no» wiirde of uit kan den
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Zoo veel-maal trok Hy my uit lijfsgevaar :
Nu: 'k zal den kroes de* heil; eens vol gaan
fchenken,
Ter eer' zijn» naams, voor zijn gewijd altaar.
13. 'k Zal mijn belofte aldaar aan Hem betalen,
Met's herten-dank, in tegenwoordigheid
Van all' zijn volk, en dus voor elk verhalen,
Wat Hy ooit heeft aan my te koft geleid.
14. Wat Hy my dé'c tot blijk van vafte trouwe,
En hoe zeer dier Hem alle vrome zijn:
Dat hare nood , haar leed, haar fmerte en
rouwe,
By Hem gerekend word als eigen pijn.
15/NuGy maaktmy,0 Godimy Uw'geringen
En zwakker, knegt, my, UwcsdicnÜmaagt*
zoon,
De banden los : dus moet en wil Ik zingen,
De lof U ws naams met een verheven taon.
16. Ik wil dan Heer'.eens en uit 's herten koffer,
Mijn fchuld afdoen aan U, zoo verre Ik kan,
In Salem , daer ten driemaal-jaarbjks offer,
Uw volk verzameld als een enkel man.
17. Dan zal Ik in Uw huis en Uw voorhoven,
En daar Ik voor Uw heilig aanfehijn fta,
U , O mijn God! met ziele en zangen loven»
En ipélen dus een büjde Halcluja.
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mnkclbärt velen üc.
T Oof Den Heer der Heeren,
Gyheidendom, gy afgelegen v«lken!
Heft zijn naam ten wolken,
Onzen God ter ceren:
Want zijn genade is als met volle flrooffim
Op on* né'ergckómen:
(gen,
Zijn waarheit blinkt n u boven uit den hooVoor ons aller oogen,
In rolle glans, in volle glans, in volle gW
en Oralen,
Ecuwig zond«, eeuwig zonder,
Eeuwig zonder dalen.

HE*
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Den flag van Lekfcrbeelje.
de edele ziele fnaren,
SPan
Dank-vaardig, om de luit

Met herte en ftem te paren:
Speel op fchalmey en fluit,
Dat Gödes lof,, door veld en hof,
Klink boven alles uit.
I 2. Ganfch Jfraël belijde,
Dat zyn Menfch-lievcndheid,
Op geene plaats of tijden,
Van zijne werken fcheid:
'tHoog-Priefterdom,, maak' dat allora
Hem des zy lof gezeid.
3. Laat alle die Hem vreezen,
Nu roepen óverluid,
Zijn goedheid houd haar wezen,
En flaat, eeuw in eeuw' uit,
Onwankelbaar,, en geen die haar
In haren uit-vlocd ftuit.
4. Ta 'k hebbe 't zelf bevonden ,
Als Ik met fchrik om-zet,
Van uit mijn diepfte gronden,
Tot Hem sing in 't gebed,
Hoe ras dat H y , , en hoorde, en my
Getrooft heeft en gered.
5. Wil onzen God dan helpen,
(Gelijk Hy wil en kan)
Geen leed zalme överftelpen,
Van 't ganfche vloek-gefpan.
Zou
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Zou dan mijn geeft,, nu zijn bevreeft
Voor eenig enkel man ?
6. Neen zeker 'k hebb' geen reden:
Ja 'k zal nog eens met luft,
Die alle zien vertreden,
Die brekers zijn van ruft:
Haar glori-lamp,, word door een damp
Van fchande en fmaad gebluft.
7. Dus houde Ik hope en wenfchen
Op God alleen geveft:
Want hulpe en raad van Menfchen,
Is ydel, op zyn beft.
En gaat men naar,, het hof, zie daar!
Daar woond een Jnooder peft'.
8. Geveinftheid is der hoven
Gebooren burgerinn',
Die bergen gouds beloven,
En hebben niets in 't zin:
Of geef m'er wat,, zoo doenze dat,
Alleen om Staat-gewin.
9. Ik zijnde dan alleenig
Bezet, als in een ring
Van wolven, en zoo menig,
Kwam God, Die voor my ging,
En fteef mijn hand,, tot Ikzein't z W '
Dé'e vallen door de kling.
10. Ik hebbe mijn partyen,
In 's Heeren naam beftré'en:
Hoewel ze als zwermen byen»
Een feilen aanval dé'en j
Ik niet te min,, Ik hiew'er in,
Verfloeg of joegze all' heen'.
11. Haar boozen drift en y ver,
Doofde als eea doornen vuur.
E n g y , gy wreeden dry ver j
Gy maakte 't my wel zuur}
Maar God verliet,, my daarom niet
In bange lydens uur.
H,
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11. Hy is altyd myn vreugde,
Myn heil geweelt en flot.
Nu juigt de opregte deugde
By't wenfehetyk ruft-genot:
Gods gunfte flreeld,, zyn hind bedeeld
Haar met een heil-ryk lot.
13. Des heeren hand die kragten
En wondren heeft gedaan,
Trotfeerd alle aardlche magten,
Die Hem ooit wéderftaan :
Dus moet zyn naam,, nu door de faam,
Rondom de waereld gaan.
14. Hy heeft my wel gelingen
('t Is »v-nar) met felle roê,
Di? naauwlyks was te dragen,
Maar liet nooit verder toe,
Dat ik in 't graf,, als tot een ftraff,
Zou dalen, mat en moe.
25. Nu ópen eens de deuren,
Gy God-gewyde, gy!
Dat Ik my uitten treuren,
Ten heilgen offer vly ,
Metharpe en luit,, vióle e» fluit,
En dankbaar vrölyk ay.
16. Die deuren, daar den vromen
Met reine voeten door,
In reet eerbiedig fchrömcn,
Treed na Gods heilig Choor:
Daar wil Ik hem,, met hert enftem ,
Na-tré'en op 't oude fpoor.
17. Daar sullen wy Hem pry&cn,
Hem, Die zoo menig-Werf
En Wonderlyker wyze,
My dekte voor 't verderf:
Hem Die my ftut,, en't kwaad affchut,
Myn heil is en myn erf:
j ï . i'em, Die my nu ; verdreven
Verworpen van elk een)
*
Heeft
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Heeft uit het ftof verheven,
Verkoorcn tot een ftecn,
Daar 't hoek-gebouw,, op ruften zouw
Tot heil van 't algemeen.
S 5>. Een heilzaam werk! een wonder,
Voor elk die 't hoord of ziet:
Een werk, dat wel byzonder,
Is van De Heer gefchied:
Nu is 't een dag,, dat elk zig mag
Vermaken met een lied.
20. Dus willen wy nu zingen
Luid ftemmig uit de borft:
Stuur Heer! ftuur all' de dingen,
Tot heil van Uwen Vorft.
Ey! fterk den voet,, van 't rein gemoed,
Dat fta'ig na vrede dorft.
i l . Spoey herwaard, kom in zégen,
Van-God verkooren Prins!
't Geluk bane u zyn wégen,
En helpe u allefins,
'tZy wat gy doet,, tot ware fpoedj
Vol zielen-heil-gewins.
22. Den glans van Gods genade,
Sträle uit zyn aangezigt,
En ftrekke op uwe paden
Een eeuwig fakkel-ligt,
Nu breng het beeft,, ter offer-feeft
Ge/chikt, en volgens pligt.
23. Nu bindet beeft metzeelen,
1
Aan 't voorhooft van 't altaar:
|
En draag in alle deelen,
U als een offeraar,
Die weldaad agt,, en dankbaar tragt
Te zyn, ook ia gebaar.
24. Ik Heere ben verbonden,
Om U myn léven lang,
Voor 't heil my toegezonden /
En dat Ik fta'ig ontfang',
'
w
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Met tongeen mond,, uit's herten grond,
Te roemen in gezang.
25. Dus Iórcelk Hem, wiens goedheid
Geen tal nogh mate kend,
En volle ftroomen zoetheid
Uit hären af-grond zend.
Loof Hem, wiens minn\, eeuw uit eeuw ia
Zal duuren sonder end'.

HET CXIX. HARP-LIED.
T O O N .
Geen menfche weet wat hem genaakt.
TT7Ie luft 'er met een heldren toon.
Een keur-lied der gezangen,
In Vorften hoven ongewoon ,
Nu in zijn oor te ontfangen ?
Die hoor den Prins en harpenaar,
De kroone der Poëten,
Den lof Tan 't woord zoo waard als waar,
In dit gedigtuit-méten.
LI
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a. Wel dubbel-rijk in zegening!
Die 't hcrte op 's Heeren wetten ,
Al« op het enkel-noodig ding,
Alleen en altijd zetten.
Gelukkig die met reinen grond,
Zijn* wills getuigeniflin
Na-fpooren, om in 't heil-verbond
Te glippen nog te miflcn.
3. En zalig die, 'tzy wat ze doen,
Nooit zonde of onregt plegen:
Maar enkelüns haar Goawaard fpoên,
En wandlen in Zijn wégen.
Want Heere 1 't is uw hoogde will,
Dat elk Uws monds bevelen
Ter ziele inläte, en daar op ftill',
Blijf met gedagtcn rpélen.
4. Maar Heere, God, mijn Heiland agh!
Dat all' mijn doen en denken,
Regt in uw wetten leefde, en zag
Sra'ig op uw ooge-wenken.
Dan zou Ik nimmer fchaam-rood ftaan
Alt Ik, by ftille poozen,
My zig op uwe paden gaan,
Tot mijn behoud gekozen.
5. Ja 'k zal met hert- en mond-gezahg
Uw' Goddlijkheid vereeren,
Mag Ik maar eens den regten gang
\ a n uw gezetten leeren :
Ik zal ze in 't diepfte van mijn ziel
Doen dalen en doen kleven.
Maar Heere! of Ik uit zwakheid viel,
Gy zu'.t my niet begeven.
?g
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«. Want hoe zal 't jonge en wankel hert
Ooit maken regte gangen ?
Als 't van uw kragtig woord niet werd
Geleid en ondervangen,
t' Wijle Ik u dan van herten zoek'
Geef dat Ik m y , O Heere!
In U T geheiligt heilzaam boek»
Stä ig bezig noude en leere.
7. Zijn lellen hebbe Ik in de grond
Van 't herte wel geborgen ,
Om my dut tégen alle zond'
Inwendig te verzorgen.
Gezegend Heer! ey zie my aan
Met innig méde-doogen!
En leer Gy my Uw wet verdaan,
Dan worde Ik nooit bedrogen.
S. Ik hebbe allomm' en openbaar,
Uw regten en gezetten
Bekent gemaakt, en yder daar
Scherp op gelaft te letten :
Ik voele een vreugd in mijn gemoed
En vafte zielen-vrede,
Veel me«r als om veel geld en goed,
Als Ik die zelf betrede.
9. Dus Tinde Ik my altijd bezet,
Met denken en beraden,
Hoe Ik de voet beft even net
Zal houden op Uw paden.
Mijn ziele is in haar grond vermaakt,
Uws weti geheim te wéten,
Dat my oneindig zoeter fmaakt,
Dan cenig lekker eten.
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*o. N u , doe tog m y , Uw knegt zoo wel,
Dat Ik (by 's lévens dagen
My nog vergund) aan Uw bevel
My eeuwig mag gedragen.
Aghf helder my t inwendig ligt,
Op dat de dierbre waarheid
Van Uwc wet, voor mijn gezigt,
Eens blinke in volle klaarheid.
I I . Hier ben Ik maar een wandel-gaft.
Dus Heer! laat Uw' bevelen,
Gelijkze in kragt ons zijn belaft,
Tog nooit voor my verheelen.
Mijn ziele kwijnt als van verdriet,
Dat zy de heimenifïên
Van Uw' gerigten, die ze ziet,
Niet weet, nog kan deur-giffen.
ia. Gy fcheld en vloekt den trotten zot,
Vergekt op eere en ftäten,
En die daarom Uw heil-gebod
Stoutmoedig durft verlaten.
Maar my, geef dat nooit fchande of fmaad,
Degeeften prange of kwelle;
Wijl Fk nooit Uwc wet verlaat',
Of ooit ter zijden ftelle.
IJ. Ja fchoon of all' de groote in 't land,
My daar in tégen-fpraken,
Ik egter, hiel nog altijd ftand,
l/w wetten niet te wraken:
Die wären ooit en zijn my nog,
Den fteun en flut van 't léven:
Mijn raadsluy, die me voor bedrog
Gereede leflc geven.
.
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14. Maar 'k voel my nog te vaft aan 't kaf
Der zigtbaarhéden Hangen.
Dus Heer! herfchep en ruk me'r af,
En zoo tot béter gangen.
Ik hebb' mijn ftaat zoo Gy begeerd,
Rond uit voor U beleden :
Gy hoard mijn klagte, ey help! enleerd
Mijn voeten veilig treden.
15. Doe my de kragt Uws wets verftaan »
O p dat Ik verder konde
De wondren van uw' hand gedaan,
AU' door zien tot den gronde.
Mijn ziele, t' wijlze ruft en t r e u r d ,
Slijt vaft haar é'elfte kragten:
Wel kom naar U w belofte, en beurd
Haar o p , o m niet te fmagten.
Itf. Neem Heere! van my af, all' 't geen'
T e t heil-looze ommewegen,
De voeten lokt, en geef met een
My 't ligt Uws wets daar tégen:
Het ligt Ü w s wets dat Ik bemin,
En daarom hebb' verkooren,
Ganfch uitgeftrekt, om elk denzin
Daar van te laten hooren.
17. 'k Houw vaft aan U w getuigeniffe
Met herte en handen t'zamen :
O ! geef dat Ik 'er nooit in mifs'
En des my niet moet fchamen.
Ik wil dan als Ik ruimte vin',
En voor den geeft een ópen,
Den wegh van U w geboden i n ,
Met allen yver loopen.
LI 5
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18. O ! maak my tog het fpoor bekend
Van Uwes wets begeeren,
Ik wil 't betré'en van voor ten end',
En niemand zal me keeren.
Wild Gy my in Uw wetten, maar
Volkomen onderregten,
Ik zal en herte en ziele, daar
Voor eeuwig vaft aan hegten.
IS». O ! ley mijn voet eens op het pad
Der heilige Geboden :
Want Gy weet met wat luft Ik dat,
En wenfche en hebb' van nooden.
Buig dan mijn ziel datze overheid,
Naar Uw getuigeniffen:
En doof in my den brand nageld,
Ligt anders niet te fliflèn.
20. Trek tog mijn herte en oogen af,
Van s' waerelds ydelhéden :
En ruk mijn geeft eens At-uittlit graf
Door 't voor-ligt van Uw reden.
Volvoer het woord my toegezegt,
My, die op U betrouwe,
En uit een kindfche vreeze opregt,
Uw vreeze in waarden houwe.
a i . Keer van my all die (pot en fmaad,
Die 'k niet zou können dragen.
Want d'uidpraak var Uw regt-bank, U»*
Geen bank tot verder klagen.
Mijn ziele wenfcht het merg-en pit
Van Uwe leer te fmaken:
En Uw gerigte, in 't hoog bezit,
Kan my wé'er levend maken.
_„, T .
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22. Daal eenmaal met goedgunftigheid,
In zégen op m y , Heere !
O! daal met heil, my toegezeid!
Dat my Uw wijzheid leere,
Hoe Ik den hater die my Imaad'
De tong zal können binden :
Nu t*wijl Ik my op U verlaat,
Ey ! doe my hulpe vinden.
2 3. Neem nooit Uw trooft-en heilrijk woord,
Van mijne tonge of lippen:
Want 't is het fteunfel dat my fchoord ,
Voor vallen en voor glippen :
Zoo blijve Ik eeuwig en altoos,
Op Uwe wetten ftaren;
Om ze ongekreukt en wankeloos,
Te houden en bewaren.
14. Den geeft verligt, zal vlugge envry,
In 't ruime gaan vermeiden,
Om dat Ik van Uw wijzheid , my
Graag leeren late en leiden :
Waarom Ik voor geen Köninks troon,
My ooit Uw woord zal fchämen,
Schoon of'er alle de aardfche goón,
By een vergaderd kwamen.
i j . Ik zal daar in, totvaftcvreugd,
Veel zielen-zoet uit halen,
En uit een zugt na ware deugd,
Mijn herte 'er aan bepalen.
Mijn handen ftrek Ik ui', en poog
Mijn zelve t' overgeven ,
Aan't voor-gefchrift, dat nooit bedroeg»
Het léven van mijn léven.
ZAIN.
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atf. Gedenk des woords, Heer! my gedaan,
Eene Uwer dienftelingen,
Wiens hope op U is blijven ftaan,
Trots onwils barreningen:
Want zulk een trooft in droeven dut,
Als uw beloften wären,
Kon my , van kragten uitgeput,
Het léven wéder-bdren.
27. Hoewel de grootfäards even zeer,
Mijn ftaat en daad verfpréken,
Ik ben daarom nog nimmermeer,
Van uw verbond geweken.
Ik hiel geftädig 't ooge op u ,
En op de wraak-gerigten
Van ouds gehouden, Heer! tot nu,
Die all' mijn leed verligten.
a t . Mijn herte beeft, mijn ziele ontroerd,
Ik zie met Ichrik, den boozen
Van redens koers ganfch afgevoerd,
Uw woord veragteloozen.
Uw woorden die my 't hert nogtans,
Zoo dik - en ménigmalen
Verheugden, al« Ik buiten 's lands
In ballingschap ging dwalen.
aj». De lieftle Uw: wets heeft zulk eefl kragt
Op my, dat Ik daar mede
De geeft vermalte, ook in der nagt,
En op mijn léger-ftéde:
Zoo veel vermag Uw wéder-min,
Op een die all zijn dagen
tJw woord bewaarde, cm dat daar in,
Zoo dierbre fchattcn lagen.
_.,
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go. Gy Heere! zijt mijn erf, mijn A l :
Dus hebbe Ik my verbonden,
Dat Ik Uw' regten eeuwig zal
Bewaren ongefchonden:
Waar op Ik U van herten bad,
My tog te willen ftijven
Met Uw gena, om zoo by dat
Mijn op-zet vaft te blijven.
31. 't Herdenken van mijn voorigpad?
Verwende mijne treden
Naar l/wen wegh, die toe-zegg had
Van hooger zaligheden}
Ik nam dan voor met kragt en vlijt,
Dat heil-fpoor in te loopen,
En daar toe immers zoo veel tijd
(AU mogelijk) uit te koopen.
32. En of den haat en boosheid , my
Geduuriglijk belaagde,
Ik fchoof L/w wet nooit aan een zy,
Alleens of Ik vertraagde:
Ja 'snagtsals 't lijf wel ruften fouw,
Zal Ik ten bedde uit fpringen,
Om V voor regt gerigte en trouw,
Een dank-lied toe te zingen.
33. Ik ben een vriend en met-gezcll
Van all die u regt vreezen,
En dies de lijn van u v bevel,
Haar rigt-fhoer laten wezen:
'kZie de aarde ia vol, van hoek tot hoek»
Van gunfte uit u gevloten:
O ! waar' my eens uw heilig boek
In zijn geheim ontflöten.
TETH.
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34. Gy hebt m y , uwen dienaar, Heer!
Na uw belofte, in /poeden
Verrijkt, gezegend, en veel meer
Als iemand kon vermoeden.
Deelme ook een ftraal van wijsheid mé'e,
Die de aardlche kan verdooven,
Terwijl Ik uwen wegh betré'e,
Ten blijk van regt gelooven.
3f. Eer my uw roê ter tugting trof,
Liep Ik te lot in 't ronde:
Nu ben Ik in uw woord niet flof,
Maar 't leeft in herte en monde:
Uw' goedheid Heer! vloeid dag en nagt,
Op ons met rijke vloeden:
Gy doet my zien wat nut wat kragt,
Uw woord heeft in den goeden.
jtf. 'tHoovaardig volk heeft my zoo troti»
Bezwaard met lafter-leugen:
Maar uw bevel ftaat als een rots
Geveft in mijn geheugen.
Haar herte drijft in weelde wegh,
Dat kend geen hooger zaken :
Maar Ik kan 't mijne in 't överlegh
Uwswets, alleen vermaken.
37. Uw Waande hand was my een fpoor,
En heeft my onderwézea,
Met veel met nuts als ooit te voor,
Het heilig wetboek lézen:
Dat zuiver woord is my zoo duur,
Ja van veel hooger waarde,
Dan 't goud en 't zilver, ooit door 't *uur
Gelouterd, op der aarde.
n «
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3 S. Ik ben als van uw regterhand,
Gemaakt na ziele en leden:
Das ópen my ook voor 't verltand,
Uw« wets verborgenthéden.
Uw liever* zien my gunftig aan,
En 't is haar ziele een vreugde,
Te zien, my op uw woorden ftaan,
Als grond.flag aller deugde.
39. Ik weet zeer wel, O Heer! datGy
Regtvaerdig zijt in allen :
En uit getrouwe liefde my
Dus laeg hebt laten vallen.
N u : laat uw gunft eens wederom,
My na uw woord, beftralen,
Op dat'er trooft der zielen kom',
En Ik mag adem halen.
49. Ontfluit tog eens de onpeilbren grond
Van uwe ontfermenifle,
O lévens bron! want uw verbond
Verluftigt mijn gewiflè.
Maak haar befchaamt, die trots en float»
My met haartonge plagen:
Maar help my, die uw regten houd
Met innig ztel-behagcn.
41. Laat zy die in uw vreeae ftaan»
My dag aan dag bezoeken,
En brengen my zoo (chatten aan
Van wijzheid, uit uw boeken.
Geef ook dat ik beftandig by,
En in uw leffen blijve:
Op dat men om mijn traagheid, raj
Nooit fchande-vlekkeaari. wrijve.
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42. Mijn ziele, van verlangen, brand
Na 't heil uit u te wagten:
Want 't woord uws monds bragt my in fland
Van hopende gedagten:
'tGezigtc fchémerd my in *t hooft,
Moê van daar op te ftaren
Agh Heere! zal dat Gy belooft,
Zig niet haaft openbaren ?
43. Ik fchrompel als een lé'ren zak,
Van rook en vuur deur-béten,
Maar houde uw wet nog even Arak,
Ja wil ze nooit vergeten.
Hoe lange dan 3 hoe lange moet
Uw knegt nogh blijven lijden?
Mag 't wezen, ligt haar eens de voer,
Die my zoo flout beftrijden.
44. Dien trotfën hoop, legt toe om my
Den heil-wegh op te graven,
Reet tégen» uwen will', daar zy
Haar nimmer onder gaven:
Uw 1 effen zijn vol heilzaam waar,
Tog zy met groot verlangen,
Zy poogen flegts om my in haar
Bedrieglijk net te vangen:
4 f. Ja ze hadden my by-na verraft,
En uitgeroeid van d'aarde :
Maar 'k hiel my aan uw woorden vaft»
Dat was 't dat my bewaarde.
Herftell naar uw goedgunstigheid,
My dan eens 't lieve léven,
Zoo blijve Ik eeuwig aan 't befcheid
Van uwe lippen kleven.
, .
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46. Uw woord mijn God! zal blijven ftaan,
Zoo lange 's Hémels vuuren
in order om den aard-kloot gaan,
Ja 't zal oneindig duuren.
Nooyt wankt nog fchrankt uw diere trouVj
Van ftamroe tot in takken,
Ja zelver niet als dit gebouw
Uit haak en leod zal zakken.
47. Dit groot gebouw , welk« ordening
Haar van geeo menfch laat Gooren,
Gaat nog als zy voor héne ging,
Staat zonder flut of fermoren :
Zoo mede uw woord , en hadde my
Dat niet vermaken können ,
'k Waar lang van droeve fuffery
Verteerd en overwonnen.
4S. Derhalven wil Ik Uwe leer'
Doen hegten in gedagten :
Want die verkwikte en gaf my wc'er
Mijn eerft-verlooren kragten.
Ik ben Uw eigendom : dus laat
Uwe oogen my bewaken,
My, die naar uw bevelen gaaf,
En ze ecuwig ftell' ten baken.
49. De booze zijn wel op my uit
Met vuur en zwaard en laßer,
Maar uw getuigeniflen, fluit
Ik des in 't hert te rafter.
Ik zie hoe 't hier all' rijft en daald ,
Hoe de aardfèhe dingen wenden :
Nu %root,dan dood; allecnüj:-; ftraald
Uw waarheid klaar ten enden.
Mm
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50. Agh Heer! wat heeft uw wet een kragt
Ö p mijn gemoed gekregen!
Ik léze haar leflên dag en nagt,
Met vlijtig overwegen:
E n ' k n e e m daar uit in kennis t o e ,
Trots dertele verbanden:
Dus Ik my daar uit luö in 't goê,
Wil eeuwig aan verpanden.
51. Mijn Leeraars óvertrefflk all*
Zeer verre in wétenfchappen,
t'Wijl Ik in U w e wetten pal
Blijf ftaan, en zonder flappen.
In welbedagtheid munte Ik uit,
Verr' boven hoogbejaarde,
O m dat Ik 't herte met 't geluid
Van uwc lcflcn paarde.
51. Ik hebbe altijd den voet gewend
Van de afgeweken paden,
O m nooit uw woord van my erkend,
T e wraken door mijn daden,
'k Hebb wétens nooit ter zijden af,
Van uw verbond getreden :
Want Gy hebt my geleerd' watftraff'
Ooit uw veragter* leden.
f 3. Wat hémcl zoete lekkerny,
Is't woord uws monds den goeden.
Den honing is maar gall' daar by»
De wijze kan 't bevroeden :
Want dat alleen, dat maakt my kloek:
En IK-ere! Ik gruw daar tegen
Van herten , )a en Ik vervloek
Alle andre leugen-wégen.
-MPN,

(iip)

H A R P - L I E D E R E N .

N U N.

411

XIV.

54. Uw woord is my een fakkel-ligt
Voor mijnen voet, waarmede
Gy my geleid, en mijnen pligt
Doet zien van tré'e tot trede:
Daarom hebbe Ik my onder eed
Verpligt, om nooit te deinzen,
En uw gebod, zoo verre Ik't weet,
In geen geval te ontveinzen.
5 ?. Ik nu verdrukt, verfuffe, O Heer!
Als die uw gunfte mifie:
Ey kom tog ! en vertrooft my wé'er,
Naar uw belofteniflè.
Zie eens genadig %# offer/ aan,
Die 'k op mijn lippen flagte!
Geef kragt dat Ik den zin , voortaan >
Uws monds gezegs betragte.
5(f. Ik draag mijn ziel als in mijn hand,
Stä'ig Sloot voor duizend dooden,
En nogtans blijve en houde Ik {brul,
In 't doen vin uw geboden.
De goddeloosheid fp.md laar net,
En zoek me te beloeren :
Maar egter, dat vermögt mijn tred
Nooit van het fpoor te voeren.
57. Ik hebbeuw woord voor mijn gemoed
Verkooren tot een erve,
Daarzig mijn hertmet vreugde in voed',
Als Ik verlaten zwerve.
Mijn herte heeft zig met vaft befluit,
Naar uw verbond gebogen ,
Om daar aan my ten enden uit
Te houden, na vermógen.
Mm 1
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yï. Ik hate met een doodfen haat
AU' 's waerelds gruwel-ftukken :
Maar uwe wetten lieve en laat
Ik in mijn ziele drukken.
Want Gyzijt Die daarikby fchuil',
Daar Ik in nood toe loope:
Uw woord is een pilaar en zuil,
Waar op Ik rufte en hope.
59. Dus wegh van my! fta wijd en ruim,
Gy God-vergétenaren,
Dat Ik Zijn wetten nooit verauim',
Maar heilig mag bewaren.
Help, Heer! daartoe, zoo Gy belooft,
Tot lof van uwen name:
Ruk nooit mijn hoop' de kroon van 't hooft»
Dat Ik my des nietfehame.
40. Want Heere! alsGy myonderftut,
Dan zal Ik 't harden meugen,
En meteen dubbel ziele-nut,
My in uw woord verheugen.
Gy ihit dogh tégens die gekant,
Die van uw pad afdwalen;
En die, wie 'r tor.gc haar nooit in band
Van reden liet bepalen.
t l . Gy roeyd den goddeloozen uit,
En fchuimt hem als van de aarde,
En daarom is uws wils befluit
By my in hooger waarde.
Mijn hairen rijzen my van ichrik,
Aanziende uw wraak-gerigten,
Van ouds gevreeft , en waar voor Ik
En yder nogh moet z wigten.
4 T 1 vr
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(1. Ik hebbe altijd aan elk getragt
Zijn volle regt te laten,
W e l , geef my dan nooit i n d e magt
Der géner die my haten.
Sta borge voor uw dienaar , H e e r !
En (tijF hem t'aller deugde :
Dat zig den boozen nimmermeer,
In mijnen val verheugde.
63. Mijnoogen zijn al mat en m o ê ,
Van 't ziel-verlangend' wagten,
O p 't heerlijk goed dat Gy my toe
Gezegt hebt in gcdagten.
Doe my tog uit genade, nu
Zoo veel, dat Ik mag leeren
U w ' regten wel verllaan, en U
Met die te houden, eeren.
iig. Want immers ben ik uwen knegt:
Dus help, dat ik my wanne
Wel fcherp te letten, tot ik regt
Uws wets geheimen kenne,
't Is tijd, O G o d ! dat G y ontwaakt:
Die moed-will' diend gewroken ,
Des volks dat uwe regten wraakt ,
En wetten heeft gebroken.
6 ?. En dit 's de reden, waarom dat
Ik ooit uws monds bevelen,
Veel hooger hebbe als goud gefehlt.
O f diere pronk-juweelen ;
Zoo dat ik my daar altijd aan ,
Hiel vaft en digt gebonden ,
E n h a d d e een fchnk van in te liaan,
Het gmwel-pad der zonden.
Mm $
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66. Eendierbren fchat houd zig bedekt",
In uw getuigeniffen:
Dus heeft mijn ziele haar uitgeftrekt,
Tot zoeken, graven, viflen.
Het ligt Heer! dat uw woord ons geeft,
(Schoon veel geleerde dwalen)
Zal hem, die dat getrouw beleeft,
Met hémel-glans beftrdlen.
67. Dus loope Ik als met ópen mond,
ten enden a'em , en hyge,
Ja brande naar uw heil-verbond,
Tot ik 'er lugt uit kryge:
Wel, zie my tog mé'ewaardig aan!
Gelyk Gy alle zielen
Nu doet, en altyd hebt gedaan,
Die Toor uw Godheid knielen.
it.

Geef Heer! myn voet eens kragt, en leid
My 't fpoor ten léven inne,
Dat my nooit ongeregtigheid
Aanvalle en överwinne:
VerlofTmy van de överlaft
Der aarts-geweldenären,
Zoo zal Ik 't woord my toegepaft>
Getrouwelyk bewaren.

€9. Wend Heere! uwtrooft-ryk aangtzig'
Na my en leer my léven,
Eenvoudiglijk en na 'tberigt
Uws wil«, my voorgefchréven.
Want Ik met droevig klaag geluid»
Schrey' hecle träne- beken,
Om dat Ik zie de menlch dus uit
En van uw woord geweken.
f ca.
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Des blyft G y ook regtvaardig, H e e r !
Al woud Gy wrake (c'iaffcn ;
En niemand kun U immermeer,
Of ergens in beftraffen.
Gy eifcht met regt, dat elk erkenn'
Der wetten billikhéden,
En op haar wenken zig gewenn'
T e letten, in zyn treden.

71. De kragten Zyn van yver, my
By-na g.infch afgefleten,
O m dat Ik zie myn we'er-party,
U w woord zoo ligt vergeten :
Dat Zuiver en door-loutert woord j
Zoo vol van nutte zaken,
Dat uwen knegt zoo gaeren b o o r d ,
Hem 't hert zoo kan vermaken ,
-1.

Ik b e n , 't is waar, wel klem in kragt ,
En by-na niet gerekend:
Maar uw gebod ftaat dag en nagt,
In herte en hand geteekend.
U w regt zal regt, en eeuwig z y n :
Wie zou zyn glans omluiftren ?
O f wie zal ooit 3en zontiefchyn
Van 't heiligh woord verduiftren ?

73. Als 't bange leed m y overviel,
En by-na ganfeh verftikte,
toen w a s 't u w w o o r d , waar door myn ziel
Vertrooft wierd en verkwikte.
N u : t' w y l uvvs monds gcregtigheid
Zoo vol is van goê vrugten,
E y l e e r my die! gelijckzeleid,
Dan blyyc Ik buiten susten.
6
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74. Ik hebbe O God! myn herte om hoog
In fmeeken opgeheven:
Hoor tog en help my, die nu poog
Regt naai' u w woord te léven.
Daal fpoedig ne'er, kom Heer! en ftell'
My buiten hinder-lagen,
Om nooit in 't Ipoor van uvv bevel
Te vallen nog vertragen.
75. Des morgens vroeg voor 't Ichémer-ligt,
Schreeuwde Ik met luider kelen:
Tervvyl myn hope op uwe berigt,
Bleef zouder vvanke^fpelen.
Ik fprong uit 't bedde als andre nog
Vaft ronckten op de Vé'eren,
Op dat Ik uvv geheimen tog,
Mogte uit uvv leden leeren.
76. Spoey Uterhulpe, Heer! op myn klagt,
Hergeef, naar uwe goedheid
En vrye regt, myn eerfte kragt,
Tot vol genot van zoetheid.
Want zy die vol argliftighé'en,
My na gaan en beftryden,
Zyn verre het dool-pad opgetré'en,
Uvv heilig fpoor bezyden.
77. Maar Gy myn God.' waart ooit na by
Ter w y k , die tot U vloden:
Dus trooft Ik op de vrugten my,
Die Tc zie in uvv geboden.
Ik weet en ben 't vanouds bewuftt
Dat uwer woorden waarheid,
Vaft op de grond der eeuwen ruft«
Met onbezvvalkbrc klaarheid.
^
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7S. Zie my tog aan in déze eilend!
Eer Ik 'er in verfmagte:
Want Ik hou't woord uvvs monds geprent
En levende in gedagte.
Gryp Gy myn zaak dan by der hand,
En doe myn ftaat van heden,
vervviffelen voor een béter ftand,
Naar uw belofte-reden.
jf. Nooit fteeg de booze nog beklom
Den top van wäre zégen ;
Wat reden tog ? hy zag nooit om
Naar uw genade wégen.
O heil-fontein! mild-dder-ryk,
Stort my wé'er geeft in de ä'ren,
Gy Heere! hebt regt en magt gelyk,
Om ons te Weder-baren.
80. Myn vvé'erpartyders zyn wel boos
En veel, die my beftóken:
Maar egter houde Ik my altoos
Aan*'t woord van U gefpröken:
Dat volk is vol bedriegery,
Men magze niet vertrouwen:
En 't is my leed aan 't hert, dat zy
U w wet niet onderhouwen.
81. Ey zie! met wat een teere zugt,
Ik u w bevel beminne:
Dus voed my met U w gunfte-lugt,
En houd'er 't léven inne.
De waarheid is de bron uvrs woord»
Gelyk van U w gerigten,
Dat zal tot in alle eeuwen voorts,
Met volle ftralen lieten.
S C H I N.
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82. De greote zyn wel met geweld,
My op het lyf gevallen.
Maar Ik @p uw' verbond gefield,
Bleef onverzet in allen.
Ja 'k Zong van vreugden óverluid,
Ziende op uw heil-belofte,
Veel meer als op een ryken buit,
Ooyt eenig roover ftofte.
8 j . Ik haat de valsheid in myn grond,
En moeter nog van gruwen.
Maar aan uw heilig heil-verbond
Wil Ik myn ziel uit-huwen.
Ik lóve, flille en openbaar,
U , daags wel zeven malen:
Want uw geriete en wonderen, daar,
Daar moet ik in verdwalen.
$4. Uw zuivre-wet-beminnaars,flaan
In vaften vré'e der zielen,
Schoon alle rampen teffen& aan,
En op haar nédervielen:
Derhalven hope ik Heer! op 't heil
Dat alle vrome wagten,
En wil den alderhoogïten peil
Van uwen will' betragten.
85. Myn ziele houd uw getuigeniff'
Na kragten en vermógen,
Die my oneindig liever is,
Als 't morgen-ligt in de oogtn,
Ik paffe op uwes mond« bevel,
begaan met duizend zorgen:
Want van myn doen, dat weet ik wel,
Is niets voor u verborgen-
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Sß Agh Heer! agh! dat tog myn gekryfch,
U in het herte boorde:
Zoo wierde ik daar op kloek en wyj
Gemaakt, naar uwenwoorde,
Agh ! dat myn fmeeken eenmaal kon
Uws godheids troon genaken,
Wat zou 't afftraalfel van die zon
Verligtede oogen maken!
$7. Myn tonge zou dan nimmermeer,
Hoe 't gaat, haar laten binden
In uwen lof, indien ik Heer!
Kon 't merg uw* wets uitvinden :
Die zou klaar-ftemmig, poos aanpoot,
Uws wils gezetten pryzcn 1
Die elk haar zelven en altoos,
Door eigen-klaar bewyzen.
SS. Bied eenmaal uwe regterhand
ter hulpe om my te fchooren:
Ik htbbe uw woord in 't hert geplant
Om dat alleen te hooren.
Myn ziele joockt om eens dat goed
My toegedagt, te erlangen:
Want Heer! uw woord dat hope voed #!
Houdze in 't vermaak gevangen.
$?. Wel, rekk* my dan het léven nog
Om uwen naam te loven:
En breng naar uw behagen tog,
My alle nood te boven.
'K was eertyds wel een dólend fchaap.
Maar Gy bragt my te regten:
En dat doet my, uw trouwe knaap,
't Herte aan uw wetten hegten.
HET
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TOON:

Jgh ! ließen Cod J £ lym tot V.
en angftt en kommer, my
ToenT"druk
allen zyden overvielen ,

Toen riep Ik tot mynGod, enHy
Wende 't oor', ten troofte myner zielen.
2. AghHeer! was't woord, agh! dekme tog
Voor de valfche laüer-monden :
En voor een tong, die vol bedrog,
Snedig is tot vuile fhmme vonden.
3. Want wat voor nut of luft, hadd't Gy
Ooit in 't liftigh tonge-vleyen ?
En wat is uit bedriegery,
Voor myn ziel ten goede te ve.rbeyen ?
4. Geen pyl of fchigt, 't zy door wat kragt
H y , van Aalen böge of péze,
Vloog door de lugt, die on verwägt,
Ooit soo veel hert kwalen wrogt als déze.
%. Jafchoon het vuur door v'amme en gloed,
Schend jenéver-bofch-woeftyner.;
Nog kan een giflê tong, 't gemoed
Met veel meer en Zwaarder pynen pynen.
4. O my bedroefde! die myn tyd
Als by wilde Tyger-dieren,
Nu dus in Kédars tenten flyt,
By die zoo verbasterde Arabieren. f
7. Een volk, vervreemd van deugd en eet »
Trouvvelooze, kloek in liften,
Vol haat en nyd, en nergens meer
Toeeeneigt, als om te mógen tfviften6 6
b
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8. Mijn ziele kwijnd, en Ik verga,
Van by zulke ftceds te wonen:
Die, hoezeer Ik na vriendfchapftä,
Altijd haar nog even bitter toonen.
9. Spreke Ik van Vré'e, zy rufte tnoê,
Zoeken 't eeuwig warre-garen:
Zoo dat, Ik doe ook wat Ik doe,
Nimmer kan Ik land met haar bevaren.

HET CXXI. H A R P - L I E D .
TOON:
De Harders op de wagt by nagt.
<ïe oogen op „ tea top
IK heffe
Der Hémel-hooge bergen héne, en vliê

Om hulpe in nooden tot „ mijn God,
Daar Ik met een vertrouwend herte op zie:
Want Hy, den Schepper van 't heelal,
Onbepaald in magt, Die zal
Nooit mogen,, gedogen,
Dat mijn party
Mijn voeten zou doen vallen ;
Maar Hy blijft my in allen,
Eeuwig digt op zy.
i. Ey! zie dan welk een held,, in 't veld,
Hiervoor u nu ten ftrijde gaat mijn ziel!
Een, die nooit fluimering,, beving,
Maar fta'ig een wakende ooge op Ifr'cl hiel:
Hel is dien Heer, die alletijd,
U bewaard heeft, en bevrijd
Voor'tftralen,, der kwalen,
Alsinzynhutt'
N n
Vol
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Vol fehaduw-rijke lommer,
En die in angfl- en kommer
U nog trooft en ftut.
g. Dat, of den oorlogs-brand „ in 't land
Onftékende, brake uit in ligte vlam,
Die veld en boom gewas „ en grat
Vernielde, dat'er niets in fchuur af kwam,
Schoon of het peA vuur 't all verflon',
Hy zal't woeden van die zonn'
Wel keeren „ en weeren
Vanu, met kragt,
All 't kwaad, dat u ten plage,
Mögt riadren, 't zy by dage,
't Zy by donkre nagt,
4. Geen ongeval of leed,, hoe wreed.
Zal u aantreffen en ter neder-flaan.
Nadien hy met u gaat,, en ftaat
En trekt zig altijd v wer nooden aan,
DeHeere zal metzijn gena'c
*
U verzeilen, vroeg enfpd'e,
Bewaren,, veel jaren,
In zijne tent *
De Heer'zal u geleiden,
En hoeden, voeden, weiden
Eeuwig fonder end.
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TOON.
Laat tremen die tremen wille».
Y ï T E g h zugten ! en droevig klagen,
»*
Mijn treuren is nu al gedaan :
Want Ik hoor buur en vriend en magen
T o t my roepen, laat on» gaan!
2. Elk volge, wy gaan vaft vooren,
W y trekken we'er blijdehik h e e n ' ,
N a 's Heeren heiligdom en Choorcn
O m zijn heuvel op te tre'«n.
J. W y zullen ons binnen wallen
Vermaken, en zien daar een Stad
Die in cieraad pronkt boven allen,
En die óvervloeid van fchat.
4. Die oude, secr-verr'- vermaarde.
De Waereldallcm nu bekend,
Daar Jacobs ftam-huis ooit vergaarde,
Voor des Heeren heil'ge tent.
5. Daar zullen wy Gode danken,
Voor alle het ontfangene goed,
Alwaar geregte en vonnis-banken
Ruft verfchaffenby den fpoed.
6. Gezegend zy Sälems vellen !
Gezegend, all wie ze bewoond!
Een wenfch'lijk lot valle hem te beften,
Wie maar Salem gunfte toond.
7. Den wären en vallen vrede,
Fonteine van alle geluk,
Houde eeuwig in uw poorten ftéde!
Toegeflótcn voor den druk.
Nn i
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S. Een rykcn en zoeten regen,
Daal' neder op ü, en begiet'
Uw hof-paleizen met een zégen,
Die tot allen hénc vliet.
9. Maar waarom togh zyn de zinnen,
Zoo kragtig na Salem gewend ?
't is om myn vrinden die daar binnen,
My als vrinden zyn bekend.
10. Die regte, die lieve vrinden,
Myn vrinden niet enkel in 't bloed,
Miar die Ik en die my beminden,
Uit gelykheid van gemoed,
11. Myn broeders en méde-looten,
Gebooren uit Godly ken geeft,
En teffens met my lot-genooten,
Van het waardigfte offer-fceft.
II. Ja zéker, dat is de reden:
Du*, Gode-dierwaardige fchaar!
Wenfeh Ik uit hert-genégenthéden,
Dat God eeuwig u bewaar.
13. Hy fchenke ü dien vré'e, die nimmer
Zal worden gekreukt of gefleurd!
Hy zégen' dit gewyd getimmer,
Tot zyn dienft-werk uit gekeurd.
14.. Dien verre-beroemden tempel!
Dat wonder! dat heerlyk vertrek,
Hy geef dat niemand vloer of drempd
Van zyn heilig Choor bevlekk*.
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T O O N .
Lief-lokftcrsvM de Min.
ot U myn God! wel hoog
TMaar
En boven alle wolken,
Die nog egtcr 't oog
Houd óver alle volken:
Tot U gaat ons gezigt,
Verzeld met hert-gcbéden,
Als die in onze pligt
Zyn veel te kort getreden.
2. Wy ftären op-waard aan,
Als trouwe boden plegen
Voor beere en vrouw te ftaan ,
Die ziende na 't bewegen
Der oogen, zoo dat ze haar
Na 't alderminfte wenken
Flux voegen, zonder daar
Eens op te ftaan bedenken.
3. 't Is met ons eveneens:
Maaragh! wat zalmen zeggen!
Wy moeten vol geweens,
Bloot voor U neder leggen,
En kloppen op de mond,
En dekken 't fchaam-rood wezen.
O m dat elk onze zond'
Uit ons gezist kan lézen.
Af N J
Maar

4z6 D E K o N i N K i Y j c E
4. Maar Heer! laat niettemin,
Dit ons zoo-bitter fmeeken
Tot Uwer ooren in,
En dus in 'therte breken.
Zyt ons genadig Heer!
Ey! zie hoe bits, hoe Gnädig,
Gaat ons party te keer :
Ey! zyt ons tog genadig.
5. O ! 't valt ons veel te zwaar
Zoo fchampreh hoon te dragen,
Van die verwäte fchaar,
Die llegts haar zelfs behagen,
Die dertel zyn en trots ,
Van weelde zat en dronken,
Er. die ten fpyte Gods,
Met zyne gaven pronken.
6. Maak eens een eind derfmert,
Om Uwes goedheids wille,
Van 't aangevogten hert,
Dat tot U zugt, in 't ftille,
Als 't zyn ramp-vallig lot
Moet zien met fmaad verzwaren.
Dan zalmeUw lof O God!
Doen galmen bydefnaren.
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HET CXXIV. HARP-LIED.
TOON.
Tweede Carileen.

J

Acobs na-zaad roemet'hans,
Op den Heer, als op een vafte fchans,
Die voor haar,
Waakt in nood en gevaar.
Die ons red
En wé'eromme Buiten vreeze zet.
Want, waar't dat H y , , ons niet by
En op zy , , hadd' geilaan,
Agh 1 hoe hadde 't ons gegaan!
'tBooze rot,, hadde ons bot
Afgeknot „ opgeflokt,
En zoo levende in gefchokt.
2. 's Vyands gramfchap brande fchier
Tégen ons, als een verteerend vier,
Dat verwoed,
Alles fteld in een gloed,
En het wee,
Kwam gedreven op on: alt een zee s
Zoo flerk dat wy „ naaft en by
Van party „ overmand,
Lagen né'ergedrukt in 't zand:
Stout geweld,, hiel het veld-,
Wy gekweld,, en benart,
Zogten hulpein onze (mart.
j . Maar de Heere zy gelooft !
Die ons eer wy waren üitgedeoft?
Uit het naaüwjj
i
Rukte
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Rükte van 's vyands klaauw,
En die kwa'en,
Wifl te fluiten en te doen vergaan.
Waarom dat W y , , zynde vry,
Billik bly,, Hem ten lof,
Dus uit overvloed van ftoff',
Overluid,, Noord en zuid,
Roepen uit , , voor eik-een,
Ey! daar is den ftrick aan tween.
4. Nu is onze ziele los,
Vry, gelyk een vogel vliegt in't bos,
En uit 't net
dat voor haar was geeer,
Vogelaar!
Wy nu, vreezen 't minfte geen gevaar
Van Uwen ftrik ,, daar wy dik,
Wel van fchrik „ beefden voor:
'S Heeren hand breeckt alles door.
H y , wiens magt „ uit een nagt,
' T ligt herbragt „ hemel, aard'
Wezen gaf, lieeft ons bewaard.

HET CXXV. H A R P - L I E D .
TOON.
Hjud 'f H gAM verklaartn wis.
flaan,
All' dieZynop alsGodseenvermógen
ftale rots
Die nooit kan wyken nog vergaan j
Ia flaan in fpyt des lots,
Onverfchrickt „ wat 'er wikt,
Als de bergen Sions doen,

(II?) H A R P - L I E D E R E N. 42?
Welkers kruin „ als een tuin
Pronkt met onverwelkbaar groen:
Werp u flegt in zyn fchoot,
E n H y zal wis ter nood,
U voor 't kwaad behoên.
a. Nu: zoo 'tgebergt' om Salem leid,
En maakt een dubble wal ,
Alzoo is God in eeuwigheid
Elk die Ham vreezen zal.
Want de kwa'e „ 't ga zoo 't ga,
Geeft Hy altyd niet de toom,
Van het land „ in de hand
Dat den vromen voor haar {chroom,
Of fijffende in den druk,
Daar door tot eenig fttik,
Hem onwaardig, koom.
3. Nu G y , myn God! hoor Uwen knegt,
En zie genadig aan,
Die reine zielen, die opregt
In Uwe wégen gaan:
Maar die 't kwaad,, pad in flaat
Stüive voor Uw aanfchyn heen,
En doe wel,, 't Ifraèl
Dat inwendig is befiié'en:
Bekroon het met een vré'e,
Daar Uwen zégen me'«
Gaat verzcld, bené'cn.

HET
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HET CXXVI.

(na)

HARP-LIED,

TOON.
O Schepper fier!
At brak den geeft
WMet
eene kragt van kluifter!
Toen hy, als m 't duifter,
Vernam liet bly gerügt,
En heel bedeeft
Aanhoorde, men verhuift 'er,
En den ouden luifter
Rijft wé'er aan onze lugt.
Sion, lang in vreemde landen,
Vaft geboeid aan voet en handen,
Gaat los en vry,
Wé'er uit zijn fliverny.
2. 't Is als een droom,
Te hooren van die dingen,
Daar zoo zonderlingen,
En lang is opgewagt:
Zoo kon geen toom
Ook Ifr'els tonge dwingen,
Niet van band te Jpringen
En zingen uit haar kragt:
t'Wijl dat zelf de heid'nen fpraken,
Zie dat volk! zie wat voor zaken
Heeft God gedaan!
Wie kan die kragt verftaan?
3. E n , 't is ook waar,
Die heil-zonne is gerezen,
Om ons te genezen,
Van cen onhcelbrc wond':
—
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Toen wc allegaar
Met gceftelooze pezen,
Lägen als verwezen ,
In we er wils kerkers grond.
Heer! en b;eekt Gy eens de boeyen,
Hoe zal't volk met beken vloeyen J
Na Salem heen,
En Jüdaas valte flé'en,
4. Zoo als de wind
Van't ztiide, doet de frroomen
Zwellen , tot de zoomen
En boorden van den dyk:
Datze gezwind,
Haar wringen uit haar toornen,
Ia zoo verre kómen,
Dat ze hären vette flyk
Over krogten, óverweyen,
Over akkers héne fpreyen;
* Met zulk gedruis,
Komt Ift'cl weder t'hujj,
5. 't Vertoeft wel wat,
Maar egter > na vertoeven,
En geduld beproeven,
Geraakt me aan 't waar geniet,
In land en ftad,
Alwaarmen 't hert-bedroeven,
Boven noods behoeven,
Zeer Yerr' vergolden »iet.
Want die nu met tränen zaayen,
Zullen eens met vreugde maayen,
In zoeter lugt,
Een zicl-verkwikbre vrugt.
f Den bouw-man mé'e,
Ploegt de akker, maakt zynvooren,
Werpt het disrbrc kooren
Daar op, van uit zyn hand,
AU of hy 't dé'e
O m in de kley te fmooren,
Maar

HAR. P'L
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Maar 't is niet verlooren
By hem gerekend, want
Hy verwagt in vaft gelooven,
De edele weitte in volle fchooven,
Na voorig zuur,
T e voeren indefchuur,

HET CXXVII. H A R P-L I E D.
TOON.
Alkéfar.
Enfchen mögen (ragten, poogen,
MBlijft'er
Spannen geeft en kragten in,
mangel aan vermogen
Dwaaflijk wagt men groot gewin s
Hoe ze rennen, hoe ze jagen,
Hoe ze flépen, hoe ze dragen,
Voegt 'er God geen zégen toe,
Elk maakt hem in 't ydel moê,
2, Alle bouw-konfte is verlooren,
s
t Huys moet vallen, wijkt Gods hand,
Stale vyzel flutten fchooren,
Houden 't nimmermeer in ftand,
Hooge wallen, wijde gragten,
Ronde op ronde, ichcrpe wagten ,
Spießen, zwaarden, grof gefchut,
Waakt Hy niet 't is all' onnut.
3. 't Is ganfch ydel met veel zorgen,
's Avonds laat na bedd' gegaan.
Ydel is het alle morgen
Voor het dag-ligt op te ftaan,
Om zijn brood, in zweet en fliven,
Al den dag te loopen, draven.
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Want God geeft het dien Hy 'tgond,
Wel al flapende in de mond.
4. Zoo was t eertijd als een zégen
Van den Hemel opgevat,
Als de vrugtbre vrugten kregen,
En een man veel zonen hadd':
Zonen, die hem onderwijlen
Wären als verftaalde pijlen,
In een fterken fchutters hand»
Die vergeefs geen bóge fpand,
$. Dus moet yder zig verpligten
Aan Dien Heer, die 't alles geeft:
En wel hem! Die zulke fchichten »
Kokers vol tot pylen heeft.
Die zyn flamme zoo ziet bloeyen ,
Als de vyand hem wil moeyen.
Zwicht hy niet zoo ligt in moed»
Als het eenzaam hertc doet.

HET CXXVIII. H A R P - m D .
TOON.
Courante U birt.
C\ rijk van heil! wiens rein gemoed
^ ^ A a n God en deugd verknogt, in all* zijn
wégen,
Het oogc heeft op den hoogften zégen,
Den wegh daar heen met allen y ver fpocd.
Wel zalig! die den Heere vreell,
En met een nédrig herte en (lillen geeft,
Wagtopzynhulpe intwyfel-loos vertrouwen,
Dog niet te min,
Het matig bouwen
Waakt voor uw gezin.
Oe
()
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2. O vreugde-rijken dageraad!
Daar Gödes gunde in all' uw doen en laten,
Vernoegfaamheid in alle finten ,
£ c n voor ftnaak geeft van nog veel béter
'k Zie uwer handen naarftigheid,
(Haat.
Alleen jn 't goede en eerlijke aangeleid,
Met volle Aroom en zegens overgieten,
Des gy uw b r o o d ,
Met ruil genieten
Z u l t , na luft en nood,
3. U w wederhelft, uw hert-vriendinn',
Zal bloeyen als een wijnftok, die zyn vlegten
Aan uwen huis muur vaft laat hegten,
En keurd, en neemt daar toe de zon-zyde in,
O m zyne troffen by dien gloed
T e koeftren, en 'er geur-en geeft rijk bloed
(Der Goden luft) te zuivren jn zyn a'rcn,
Want hare jeugd
Zal vrugten baren,
U tot trooft en vreugd.
4. Waar uit (veel-ligt) nog zal ontftaan,
Dat uwendifch daar mede aan alle kanten
Verfierd word, als met jonge planten
Van boomen , vrugtbaar in ólyven-graan j
Welks voênde, zoet en heel-zaam vet,
Zyn geeft in 's lévens geeften overzet:
QJheerlijk ding! als 't voorbeeld mag «7"
In'theil-fpoorsicn,
(na-zaad
En kwaad en kwa-raad,
Uitter herten vlicn.
c. Daar öpend zig dan eene bron
Van ziel vermaak en hert gcneuglijkhédcn.
I);t groevfel zeud in geeft en leden,
2)tn v»tde v d l , duar lie-fde't veld voor won,
V r t ' e , die aan 't wr! gefte'.d gemoed.
Staig ruimte g a r t toi regt gcwenll'- fpofd-
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Want zie , God houd (zoo lieft hy ware
De hand aan hem«
(vroomheid)
Die 't hertc in toom-leid,
Eeuwig na zyn ftemm'.
6. Ja zoo verr' dringt zyn gunde door,
En dat heeft Hy nog óver voor den goeden:
Gy zult by zooveel heils en (poeden,
Denluifter zien van Sions tempel koor,
En Salems bloey , veel jaren lang ,
Met kindren, en kinds kindren, ftaande in rang,
En zulk een vré'e, die 't fpoor baand, om bené't Ganfch Ifr'el Gods,
(ven
Te mógen léven
Boven magt des lots.

H E T CXXIX. H A R P - L I E D.
T O O N .
De Duyifc'»efpra\tn deM'alen toe.
("ZEen zwaarighéden , geen tégenftoot,
^
Treft immer 't hert van die God vreezen
(groot,
Geen fmeite, geen lyden, geen nood , hoc
Ja zelf geen dood ,
Zal ooit den goeden fchadig wezen.
2. Dat 's eene tale die Jacobs zaad
Wel voeren magh , en hem toe-pafll-n.
Wat hebben de vrömc veel euvel-daad,
En vloeks en finaad
Gelc'en, en ftille op moeten braffen'.
Oo 2
3. Z e «
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3. Zeer dikwils hebbe Ik dat nü bezogt,
Ik, die van myne kindfehe dägen
Tot heden, zoo menige en zuute togt
Hebbe överbrogt,
Die 'k eerft niet zag te können dragen.
4. Irt alles egter, wat my beftreed,
Bleef myne ziel ganfeh onbezwéken
In hope op Dien Heere, Diealtyd weet,
Den flagh ran't leed,
Op ons gemunt, de kragt te breken.
5. Zy hebben even als met de ploeg,
Myn rugg' door-Wen in diepe vooren:
All't plagen en t(arren dat Ik verdroeg,
was fel genoeg,
Om my mede in de grond te booren.
6. Maar Ónzen Heere van't eeuwig hoog,
Brak dezer Booze moordfe touwen :
Haar léger dat tégen my ftout op toog,
Met pyl en boog,
Heeft hy verftrooit of né'ergehouwen.
7. Hy floegze en dreefzeall op de vlugt 3
En éven-eeiis zoo moeten ze alle,
Die Sion bezwaren met een gerügt
Daar 't onder zugt,
Dnor Gods regtv.urdig oordeel vallen.
8. Zy moeten kwynen als't heil-loos kruid,
Dat's zomers op Je hooge daken j
Wel wortel zal fchieti-n en weeldiigfpruit,
Maar flux we'er uit
Moet gaan door \ hi\:-:e zonne-bläken.
9. Dat nimmer vrugten van voordeel baard,
Of nuttelyk doet'den dorich-vloerftuivenj
Waarom het de maajer ook nooit vergaard,
Maar als onwaard,
Veragtlyk van der hand zal fchuiven.
10. Daar nimmer menfehe langs héne ging»
Die't ziende, daar eens óver dagte,
Veel minder dat hy 't als eennutbaar ding»

(ijo)
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De zegening
Van God, of wenfehte of waardig agte.

HET CXXX. H A R P-L I E D.
TOON.
Aymy\

watppc\

diepe nooden
U itKom
Ik gevloden,
Uit diepe nooden van leed en fpot,
Zoek Ik nu Dien Heere, Die my kan helpen,
Die Ik erkenne voor myn Heer en God.
Agh! eer nog myn wouden niet meer zyn te
(ftelpeti,
Keer Utot my, O Gy myn Borg en üot.
1. Ag! laat Uwe ooren
Myn klagten hooren!
Agh ! laat Uw ooren tog ópen ftaan
Voor myne gebeden en voor myn fmecken j
Agh! wifch de Zonden, van Uw knegt gedaan
ÜitUwegedagten, agHeer! agh! en reken,
My die niet meer tot fchuld en zonden aan.
3. Want anders, Heere!
Waar Ik my keere,
Want anders Heere! 't loopt uit den draad:
Wil ik mynbedry ven ten gronde ontleden,
Op denken, fpréken zien en elke daad !
Hier is wat vergeten, en daar mif getreden.
O! 't valt zoo ligt dat op zig zei ven ftaat.
4. En wild Gy zoeken
In Alle hoeken;
En wild Gy zoeken, hoe zal't 'er gaan!
Oo 3
Wild
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WildGy dan naftrengheidnoghmet ons regten,
Wie kan voor Uwen hoogen regt bank ftaan!
't is uit met den ryken , 't is uit met den Hegten:
Gy neemt geen aanzigt van perföonen aan.
f. Togh by U vinden
De deugd^gezinde,
Tog by U vinden zy veel genä
All die Uvan gronde der zielen vreezen :
En Heer! 't is daarom dat Ik op Ufta
En op Uwe beloften, die Ik my lam wezen,
Het eenig-een daar Ik myn oog op üa.
6. 'k Wagt met verlangen
Om trooft te ontfangen,
'k wagt met verlangen, oponderftand;
Veel meer als de wagters , Heer ! die vol
zorgen,
De wal bewaken métgeweer in hand, (gen,
Vanfchémerenden avond tot hoog aan de morEn 's hémels dag lamp ons in de oogen brand,
7. Nu Ifr'el bouwe,
Ruft en vertrouwe,
Nu Ifr'el bouwe, enfteune raft
In hope op den Heere, die vol genaden,
Met vaders oogen op den vromen paft:
Die zal ze wel redden, en dus ook ontladen.
Van zonden-ftraff, ondrägely ken laft.
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HET CXXXI. H A R P-L I E D .
TOON.
Florid* zoo 't uizjn

manh.

\ J yn hert verzinkt in ootmoed Heer!
•*-^-^ Èn ziet op andre niet zoo zeer
Als op zyn zelfs gebreken:
Ten blaart hem zelven nimmer o p ,
Om als met't zeil in t o p ,
De loef elk af te fteken.
1. Nooit hebbe Ik uit verméte waan,
Voor my te hoog een ding Beflaan,
Neen, 'k hiel my liefst in 't laege.
Nooit was Ik gi oots en ftout en trots ,
O p 't los gevley des lots,
Na de algemeene plage.
3. Ja fchoon ik meer als andre fchee» s
Ik droeg my tégen elk gemeen,
En zogt veel eer de kleine,
Die é'el en nédrig zymvan geeft,
Als groote , die haar meeit
Vermaken in 't onreine.
4. All wie ooit meer als Ik geleek
Trotfeerde Ik nimmer j maar ik week
Zeer gaeren voor myn meerder.
'k milgonn' nooit eenig mans geluk,
Al was Ik zelf in druk ,
Maar prees myn God veel eerder:
5. Myn G o d , van my zoo zeer bemind ft
Die Ik zoeke als. een teeder kind,
Eerft moeders melk omogen;
Dat op het prangen van den dorft,

Valt
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Valt na die lieve Borft,
Die 't korts nog heeft gezogen,
tf. Een kind, welks ingefchapentrek,
De pyn belchreid van zyn gebrek ,
Hem nergens mé'e laat Willen,
Als met zyn verfch-ontroofde ipeen'
Daar all't rekhalzen heen,
En enkel fchynt te willen.
7. Nadien het jonge wigtje tog
Niets kend, dan t zoete moeder-zogh
Om zynen Brand te bluflchen.
N u , zoo is 't even met myn hert j
Dat God alleen in fmert'.
Ten Trooft heeft, ondertuflchen.
S. En ftond die zaak zoo met my niet,
't was regt, dat Hy my van Hemftiet,
Maar nu mag Ifr'el hopen,
En met my tot dien Heere gaan j
Want bey zyn armen ftaa»
Lief-lokkende en wyd open,

HET CXXXII. H A R P - L I E D
TOON.
Begaafde Carilecn.
* V ie Heer! Uw dienaar aan,
*-* Den zone van Jeflè, wiens ly den
In voorgaande tyden,
Zoo groot was, en de kwa'en
Zoo veel dat hy ze niet kon wéderftaan.
En Heer! gedenk eens aan't verbond
Van my gemaakt, op vafter eed gegrond,
Met U, Wiens kragten,, niemands tégen-trag« "
Imme'

( i j i ) H A R P - L I E D E R E N. 44X
Immer wéderftond.
2. 't Verbond en eed die 'k dé'c,
My nimmer in huis te begeven
Urn geruft te léven,
En daar alzoo in vrè'e
Te willen ruften op myn léger-fté'e!
Eer Ik een plaats verkoor voor Hem»
Voor Jacobs God, en in Jerulalem:
Daar wy gebeden „ by d'offer deden,
Zoo met hcrte als item.
4. 't Is waar en Ik verfta,
Dat eertyds de bond kifte plagte,
By ons voorgeflagte
Te ftaan tot Ephratha,
Tot ze in deftad der Wouden kwam daar nat
Maar van die beide, koos de Heer
Geen tot verblyf, op dat hy daar verkeer»
DesH>. tenleften,, binnenSions veften»
Sloeg '/yn tente neer.
4. Dat is den berg alleen,
Daar wi! Hy dat elk en een yder
Trouw verbond belyder*
Ten bellen van't gemeen,
God yv'rig toeken zal, en anders geen.
Darr m.^eu'ri in ootmoedigheid,
Als voor d • rroon der Opper-majefteit,
Nu all'dsezielen,, vuorHem néderknielen,
Zonder onderfcheid.
5. Laat dan O Heere', ey ja!
Laat U eens genadig gevallen,
Dat in Salems wallen,
Dit huis U ópen ga ,
En daar het merk in van Uw by-zyn fta:
Daar A'rons krooft, het priefter dom,
Met't heiligheid geAerd, ten offer kom,
En Uw beminden,, eene vreugde vinden,
Die haar volgt allom.
6. Keer
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6. Keer tog Uw aanfchyn niet
Van Uwen gezalfden, agh Heere!
Jeflès zoon ter eere,
Die nooit Uw wet verliet,
Vervull'het woord van U aan hem gefchiedj
Ik weet dat Gy 't niet breken zult,
Tot dat de minde ftip zal zyn vervuld :
Want wat Uw lippen,, immer mögt ontglippen,
Hielt Gy als een fchuld.
7. N u , dat Gy David zwoerd,
Was, dat'er voor-zéker een zone
Zynes lyfs, ten troone
Zal worden opgevoerd,
Met een belofte nog die 't herte roerd,
Dat, als zyn kindren blyven flaan
In Uw verbond, en kleven't heilig aan,
Dat kroone en ryke „ traps-wyae, eeuwiglyk:
Tot haar ne'er zal gaan.
8. En Sion trof het lot:
Dat hebt Gy ten rufting verkoeren,
Nu al lang te vooren,
En teffens tot een flot
En hof-paleis voor U , Almagtig God!
Een plaats die U met lult beving.
Daar 't Goddlijk hert begeerig over hing:
En de* zyn zonen „ heerlijk wil bekrooncn»
Met Uw zegening.
9. Met zégen boven nood,
Die ftädig met beken en vlieten,
Op haar af zal fchieten,
Uit Uwen rijken fchoot,
,
En alles ruim verzä'en met wijn en brood.
De priefters die Uw koor betré'en,
ZultGy met gunft - en heil - fieraden klé'en:
Wie 'r zaad zal zingen „ en wie 'r gunftelmgcn»
Juychen hand-gemeen,
ie. 'k Z a l , zegt G y , my aldaar
Voor David een hoeren doen fpruiten,
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En geen menfeh zal 't fluiten,
'k Zal mijn gezalfde een klaar,
Een eeuwig ligt zyn, op den kandelaar,
't Zal zyn party bekle'en met hoon,
Maar hem zal Ik vereeren met de kroon ;
Ja 'k wil hem veften „ lfraël ten beften,
Eeuwig op mijn troon.

HET CXXXI1I. HAR P-LIED.
TOOK
Die mind die lijd veel fijn,
iemand zig in 't hert
ZOoOntfteken
voeld, om iet

Dat nu fchaars gevonden werd ,
Te hooren door gezang
Verheffen , van een lied
Vol van Goddelijken drang,
Hy luifter na den toon,
Die Jefles jongftc zoon,
Dien groeten harpenaar,
Slaat en houd op zyn vergódc maar.
z. Daar fpeeld hy van een ding,
Zoo nut en zoo vol vreugd,
Zoo gewenfcht en zonderling,
Zoo luftig voor 't gemoed
Gevallen op de deugd,
Die 't betragt op vatte voet:
Daar kweeld hy van een vré'c,
Die eeuwig plaats en fte'e
Houd, daar de broeder-minn'
Woond ca heeft in huis den zetel im.
3. O !
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3. O f zingt hy, wat is dat
Een hemel hier bené'en!
Wel, wie denkt zig immer zat
Aan dézen zoeten fland,
Daar ware liefde alleen,
Vlegt en legt en fluit den band?
En broeders onder een,
Poet nood-en brood-gemeen ,
Tot onderling gerijf,
Léven als twee handen aan een lijf.
4. Zulx daar geen onderscheid
Van ftaat, in iemand meer,
't Hert betooverd en verleid,
Dat hy zig om zyn goed,
Een hooge en meerder eer
Toe-fchréve, als een (legten bloed
Die naauwlijks nooddruft heeft,
En egter eerlijk leeft,
Maar daar me eenvoudig, niet
Als naar een opregten wandel ziet.
f. En, daar men op den grond
Van deugd en heiligheid,
Treed in onderling verbond 5
Als die nu 't hoogfte goed
In 's herten ooge leid,
Dwars door voor-en tégenfpoed,
T e zaaien is gezind,
Ontziende wé'er nog wind,
Tc ftéken van de wal
Naar een land daarnie eeuwig ruften xal.
6. Waar op, uit reine zugt,
Elk voor den ander waakt,
Als voor broeder-val bedugt,
Tog zoo , dat eigen-pligt,
Terwylen niet geraakt
Af te dwalen uit gezigt:
Met herrelijken wenfeh,
Om van zyn éven-menfch
_,
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T e worden aangepord,
Als men zei ver ergens bleef tekort;
7. Volkómen uit geftrekt,
Elkanders goede naam
T e bewaren onbevlekt :
ï o o verre ook, dat zoo ras
Ons iets ten ooren kwaam,
't Welk of kwaad geleeke of w a s ,
D i t men 't gerügte ftuit,
En hale 'er de onfchuld uit,
O f fchuild'er v a t gebrek ,
Liever zoek' te beteren en bedekk*.
S. En dat met cenen geeft,
Dit* klein in eigen o o g ,
"Vrede liefd en Gode vreeft.
O ! daar we een brocderfchap
Erliegen zien, zoo hoog
Boven den gemeenen trap,
Uit 't or.dermaanfche ftof!
Daar zien we een' ópen' hof,
Die keurige oogen ftreeld ,
En den ftaat van 't opperhcjl afbeeld,
9. Hoewel 't olyven-fap
Op A'rons kruin gefproeid ,
('t Hooft van 't heilig Priefterfchap)
Van uit zijn hair en bs.irtl,
Door lijf-rok heen gevloeid,
Zeeg ten zoomen néderwaard >
All zijne kleedren deur,
En fpreide een zoeten geur
Do*r all' delugt, om-heen,
't Heeft met broeder- vrede niets gemeen,
10. En of den Meyfchen-douw
De bergen Hermens dekt,
Of hy die verdrinken zou,
Eer nog de morgen zonn'
Die vande bloempjes lekt,
Of laat zygen tot een b t o n n ' ,

i' y
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Die met een zagte vliet
Op Zions toppen (chiet,
En laaft het dorflig land,
Dat van hitte en droogte rookt en krand.
11. AU'dit en »ry nog meer,
Hoe zeer het ons vermaakt,
Wijkt den broeder vrede veer,
Voor zoo veel 't aldermeeft
Ons dierlijk léven raakt,
Buiten 't wel-zijn ran den geeft:
Maar vrede op God gebouwd,
Die lisfde in wezen houd,
Schaft ons , in hooger maat',
't Heil aan lijf en ziele en huis en ftaat.
12. Want God is 't die Zyn hand
Ter fpoedige hulpe bied,
Aan dat heilig Vre'e verband,
Zyn milden fchoot ontfluit,
Een zégen neder giet,
Dat ze vloeye op Zion uit:
Paar Hy wil dat ze woon,
En 't vredig hert bekroon,
Met vrede en lévens kragt,
In een vreugde die geen einde wagt

H E T C X X X I V . H A R P - L I E V.
T O O N .
74 hoorde dees dagen een , enz.r^Y Levys gefhgte !
^•-*Op u ruit de wagte,
By dag", by lia^c en by nagte,
Ten huize du, Heeren,
Om
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Om hem na begeer en ,
Met zangen , met zangen te eercn.
z. Das kom nu getreden
In heilige kleeclen,
Aan herten, en zielen en leden :
Om God in Zyn hoven,
Te danken te loven ,
Met ftemmen die klemmen na boren,
3. Geef yver de fpooren
En nadert zyn Chooren,
Daar wil Hy, daar wil Hy u hooren,
Daar is Hy woonägtig
Zoo heerlijk, zoo praytig
Geiladig, liefdadig en krautig,
4. Nu dézen zoo waarden,
Die hemel, die aarde,
En teelde , en beeide, en baarde,
Die kóme afgeftégen
Uit Sion met zégen,
En bane u, bane u zyn wégen.

HET CXXXV. H A R P - L I E D .
TOON.
Ce g ilia.

f Y alle die den Heere
* ^ T e n dienfte zyt gewydJ
Verbrey zijn lof en eere,
By elk en alle-tyd :
Verkoorne! die den drempel
Van 't heilig Choor betreed ,
In 's Heeren huik en tempel,
Wil-vaardig en gereed,
Ppj.

Om
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Om zijnen naam te loven,
In zijn gewijde hoven :
Nu moogt gy vreugdig kwelen,
'En van zijn Godd'lijkheid,
Met harpe en luite fpélen,
ZJOS ah 't of 't herte leid.

2. Want enkel uit genade
Verkoos hy Jacobs ftam ,
Die hy uit allen->«ade
Hem tot een erfdeel nam.
Ja toen het fcheen te fmagten
In bange fläverny,
Sprong hy met hulpe-kragten,
Zijn volk en vaerdig by.
Waar uit wel is te merken,
Dat God in all' zijn werken,
Der menfehen kragt en reden
Zeer verre ftreeft voor-uit,
En alle mögenthéden
Bepaalt aan zyn bejluit.

3. Zoo verr', dat zijnen wille
7n hemel , aarde en zee,
All' keerd en wend en ftille
Doet zwijgen heel gedwee ;
Hy doet de dampen klimmen
En dooft het hémels ligt,
De woênde flormen grimmen,
Den blixem wet zijn fchigt,
Die rruwelen werkt en wonder,
In 't buldren van den donder,
Met zijn getakte fträlen :
De wind berft uit zijn hol,
Een ftort-vlaag giet de dalen
En beken boorde-vil.

4. Hy liet een bode kómen
In t landfehap, daar de Nyl
Zijn afgemende ftroomen
Ter wey zend, onderwyl,

p
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E n akker meft, en vooren
T o e ftrijkt met flibbe en k l e y ,
Die floeg elk eerit gebooren r
Die vulde met gefchrey
Het huis van minde en m e e - f i e n
JLn zoo wel menfeh als beeften ,
Bevond men voor de roede
Van zijne Wraak te zwak :
Het fmoorde all in den b l o e d e ,
Wat zyne moeder brak..
5. Maar geen der wonder-daden
T r o f ' t herte van dien Vorft,
't Was hem en zijne raden
Al äveregts de borft,
T o t God haar all' verfmoorde
Met ros en man in 't meir,
Welk fchrik gerügt men hoorde
In 't onbefneden heir :
Den vord der Amoriren,
O G , B A S A N , Canaaniten ,

't VPa* all in 't hert geflagen,
En elk ervond , eer Tang,
Na 't voor fpel dat ze zagen,
Den eigen ondergang.
i. Het land van haar bezeten ,
Dat heerlijk land , heeft G o d
Zijn Ifr'el toegemeten,
En omgedetfld by lot:
'-i gaf dat haar ten erve
n eeuwige eigendom,
Na veertig-jarig zwerven,
Lungs heide en bergen om >
Dus moetmen , en ten regten,
De» Heeren naam doen hegten,
Voor eeuwig in gedagre,
"Want onuirputbre Iloff
Heeft Jacobs nngtftagte,
T»t Gédet hoojn lof.

J
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7. H y is een eeuwig Koning
H y wil zijn volk voortaan
Zelf rigten, en zijn woning
Hier vellen , ja doen ftaan
T e n trooft van zulke zielen,
Die 't op zijn dienft gezet*
Daar met de borfl: op vielen,
Hoewel van zwakken tred ,
Die zal JJy met mé'edoogen
E n lieve vaders oogen,
Genädiglijk aanlchouwen :
H y fcheld haar feilen kwijt,
O p hertelijk berouwen,
Verfchoanze in firaffens tyd.
J. Maar wat zijn tog die goden ,
Die 't heidendom versierd!
W i e hebbenze ooit in nooden
Gered , van die ae vierd?
Z y zijn door menleken handen,
Van silver of van goud'
Gema.ikt, en aan de wanden
G f h e ^ t , van fteen en h o u t ,
Gehouwen of gemeden,
Vergeefs ooit aangebeden :
"Want oogen, mond , nog ooren,
N o g neus, nog lippen geeft,
Door fpréken , zien of hooren,
Ooit b!yk van dat hst leeft.
f. Derhalven, die ze m a k e n ,
En kiezen tot een Itut,
Die moeten alle raken
In fchande en pnheils put.
Maar gy! gy Ifr'eliten,
G y A'rons heilig krooft!
G y P;ie Iers, gy Leviten »
Dj e m uit verwaretooft
Een Z'iivre 1 dienlt te plegen,
Loof G o d voor alle zeaen ,

<ijf)

Met harpen, Chiters, luiten:
Kom Saleons borgeryi
Kom vreugd door lof-zang uiten»
Maar voeg 'er 't bitte h-

HET CXXXVI. H A R P - L E 1 D .
TOON.
M hebben at Ptinctn haren wen[eb.
heilige zielen, flaat een toon
SLaat
T o t lof van onzen Heere in 's hemelt troon:
Dien H e e r e , wiens goedheid ons alle ten goê,
Vloeid met levende ftroomen toe.
i. K o m , loof dézen Heere die daar leeft,
En die magt óver alle goden heeft:
Dien Heere &c.
3. Loof d'üpperften over all wat hier
Offteeg, of klimmen kan tot hoog befticr,
Dien Heere &c.
4. Loof alle dien H e e r e , welkers k r a g t ,
Ons zoo veel nutte wonJren heeft gewragt:
Lien Heere &c.
i . d'Almagtige Koning. en wiens hand»
N u nog den hemel rondom d'aarde fpand:
Dien H c e r e & c .
6. t>ie d aarde op het water heeft gegrond,
En die ook weder t vogt oro d'aarde w o n d :
Dien Heere &c.
7. Die 't ligt uit de duiflernifle r i e p ,
En ali' des hemels heldre fakk'len fchiep?
I'ien H.-ere &c.
5. "Die 't gou.lene hooft in 't blaauwe veld>
T e n hooft die'r flonkerende lampen field :
Dien Heere &c,
j . Die
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9. Die 't zilvere en flaauwer lpiegel-ligt,
T e n dienfte van de nagt heeft aangerigt.
Dien Heere &c.
i o . Die d'eerfte geboorne in menfeh en iet,
vx&lSloeg, tot ganfeh Egiptens herten-wee:
Dien Heere &c.
11. Die Jacobs geflagte rukte uit 't naauw
En uit des feilen drijvers wreede klaauw:
Dien Heere &c.
12. Die met eene geeflel in de vuift,
Heeft all' des vyands kragten ganfeh vergruilh
Dien Heere &c.
13. Diens kragtigen arrem 't veld der zee
Do'ir (heed , en kloofde die ten gronde ajn
Dien Heere &c.
(twee
H . Die zijne geliefde een ópen baan
Daar vLk door hene maakte om langs te gaan:
Dien Heere &c.
]<j. Die Phar'o (haar volgendein het meir)
Met een vloed overdekte, en all' zijn heir:
Dien Heere &c.
16. Die zijne verlofle door woeflyn,
Als metter hand geleide, om veil te zijn '
Dien Heere &c.
17. Die daarom ook zoo veel Vorften floeg,
O f dood van vrceze voor baar hene joegDien Heere & c .
'S. Die Koningen, Princen, heeft berooft
Van ftaf en fceptcr, kroon en troon en hooft.
Dien Heere &c.
19. Dat zngme in den troffen AmorijN
Die bukte en moefte vallen in den ftnjd =
Ter wijle zijn goedheid &c.
o. En even zoo heeft hy aangevat
H e m , die nóg Bazans troon in ruft bezat:
Terwijle zijn &c.
i l . Die neder gezonken in 't verderf,
J/aar land aan andre heten tot een erf.
Terwijle zijn &c.
i--Tef
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it. T e r eeuwiger erve voor zijn knegt,
Voor Ifr'el, eeuwen lang al toegezegt:
Terwijle zija &c.
23. Want zijne gedugte Majefleit
Sloeg 't oogc op onze bange néd'righeid:
Terwijle zijn &c.
24. Dus daalde hy hulp-vaardig né'er.entrok
Ons uit der we'erpartijders laflig jok :
Tetwijle zijn &c.
2•;. Z,'jn heilrijken zégen gaf met-een,
O >k lpi]zc- in overvloed aan groot en kleen :
Terwiile zijn &c.
26. Dus heilige zielen, loof dien G o d ,
Loof hem die 'i hemels heir heeft in gebod:
Ti loot h u n , w i e n s goedheid ook alle de goè,
Vloeid met eeuwige ftroomen toe.

HET CXXXV11. H A R p . L Ï Ë D ,
TOON,
Ballet du Roj,
**
^ O o veer 3» en in vreemde landen».
^ - * Vol verdriet „ en zeer
Geplaagt met flaaffe banden ,
ó p den boord van Babels vliet,,
w a s egter nog o m hert
T o t Sioni maar benert:
Elk hing het (hären tuig „ in 't Wilgen-ruig,
Niemand maakte meer gejuig:
Geen wonder, wijl de dingen
Niet wel gingen „ kwam geen zingen
Ons in 't z i n :
Schoon onze haters riepen niet-te-min,
Kom,
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Kom, en ftelvanSion ons een lofzang in,
En zingt „ dat klinkt:
£n all' de wolken doordringt,
Gelijk gy plag,
let uwen tempel zoo vertreden lag.
2. Nogtans ,» wy daar weder tegen,
Zeiden neen „ de kaniP
Gaat veel te flinkfë wégen;
Want, hoe kanmen zoo verr' heen
Verdreven uit zijn erf,
In 't uitterüe verderf,
Hoe kanmen in zoo bang „ en harden dwang,
Zig begeven tot gezang?
Neen zeker 't zcu niet fchikken«
Ag! wy fchrikken ,, bafften, flikken
Hiaft van fpijt,
Als we dei.ken aan den ouden tijd,
Ziende wat een laffer Sakms eere lijd)
Die (lad „ vergit
Ik nooit mijn teven, maar ftbatt'
Dat edel psnd,
Veel meer en hoogcr als myn regterhana»
2. Zou my ,, Sion uit gedag ten
wijken t'hnns! „ dat zy
Wel verre , en ik rrfcet fmagten,
Ja mijn tone' verdrooge ganfcb,
Aan 't wclffel van de mond ,
Zoo haaft en op die
ftond,
(
Als ik Gods huu en wet „ ter zijden sett •
Of ni'et zoeke langs hoe bet,
Zyn hooge luifter-ftralen,
Op te halen „ tot ze pralen
Boven all',
Wat ooit mijne wellufl wezen zal.
.,
Of waar op ik heden met mijn liefde ?%!'
Dus Heer! „ ay.' keer
Met Uw gedagten een« wc'cr
Op.d'fdumeen,
£*
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En denk wat fmaadheid zy aan Salem dé'en,
4. Hoc heet „ en hoe uitgelaten,
Ja hoe ftraf „ en wreed
Zy riepen langs de {traten,
Si! fa! wakker, kapp' all' af!
En legze in aflche en puin:
Maar noe zal 't nog uw kruin
Bedruipen, Babels kind! wanneer de wind
Van Gods tooren eens begind;
Als die een« op zal fléken,
Deur zal breken ,» om te wreken
All dat kwaad,
Daar gy onz; fchouders mc'e verlaad't,
£n wanneer me uw' kindren ook te pletter
Dat 't brein , van 't klein,
(flaat,
Spat wand en ftraten onrein,
Daar , die 't vermoord ,
Nog tegenzang voor, tot vergelding hoord.

HET CXXXVI1I. HARP-LIED.
TOON.
La bour d'olivct.
liefde-zonn',
U we£n óver-klire
milde zégen-brenn ,
Doen öeere! op my zoo groot een kragt»
Dit ik nu, dag en nagt,
Tot blijk van ware dankbaarheid,
't Lof gerügt van Uwe naam,
Met herte en ziele ben bereid
Te galmen door de faam.
1. Ik zal my zelf niet voor den troon
Der aardicher oppcr-goón,
Ontzien
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Ontzien te zingen Uwen lof,
Zoo wel als voor het hof.
Nog my niet fchämen, t'elke reis
Op het naderen van Uw flot,
Te buigen als voor 't hof paleis
Van U , Almagtig God!
3. 'k .Erkenn' my tog tot lof-gezang
Verpligt, mijn léven lang,
Uw goedheid Heere! dringt me'r toe,
Dat ik wel moet, en doe.
£n Uwe trouwe, welker* glans
In Uw' woorden blinkt, door 't werk,
Als 't zegel Uws gcdugten hands,
Voerd uwen naam door 't zwerk.
4. Waarop ik roem e , en wel met grond,
Vermits ik ondervond,
Als my een onwil« buy beliep ,
£n ik dan tot U riep,
Dat Gy mijn bede en droeve klagt,
Zeer goed-gunftig 't oore ontfloot,
Den geeft verzaagt met moed en kragt,
In 't nypen van de nood.
%. Zoo dat nu al wat kroonen draagt,
Van daar 't in 't oofte daagt,
Tot daar dat ligt uit d'oogen wijkt,
Uwe eer met lof verrijkt:
£ n roemt uit ondervindenifP,
Dat uw trooft-en heilrijk woord,
£en hert dat regt Godhoorig is,
Voor vallen onder/choort.
6. Zy zullen, in 't hoog-wijs beleid
Van uwe Majefteit,
Verwonderd, zingen överluid
Den roem uws Godheids uit;
Uws Godheids die wel hooge zweeft 1
Tog die daarom, niette min,
£en ziel dio vroom in laegheid leeft,
Neemt tot haar woning in.
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7. Gy ziet der grooten ftout beftaan
Van verre, in toe-legg' aan,
En geeft, of druk 't herte overzwom.
My 't léven als wé'erom :
Mits uw redzame regterhand
(Zijnde t'my waard uitgeftrekt)
My voor een woedenden vyand.
Zorgvuldig heeft gedekt.
8. Dus léve ik .nu, na wille en luft.
Deur-vrolijk engeruft,
Als die van uwe trouwe minn"
f en eind' wagt als 't begin :
Want haar ftandvafte duurzaamheid
(Aller vromen wifle wijk)
Zal ook den troon voor my bereid«
Beveften in myn rijk.

HET CXXXIX. HARP-LIED,
TOON.
Hoe k[aar ligt ent de mórgen-ficr \
At baard den glans en Majefteit
W Van
's Köninkx tegenwoordigheid »
f en fchrik in zijn dienaren!
Wat hoveling is ooit zoo ftout,
Die zig niet voor hem deftig houd ,
In woorden en gebaren?
Zoo kan ,, elk man
Hem van zonden „ t'allen ftonden,
Oolc wel wagten,
Als hy fpreekt met hert gedagren.
2. O Heer, mijn God! O Gy door ftraall
My, tot in's herten grond, en daald
Q_q
In
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Ten diepllen mijner zirlen.
Gy weet mijn zitten en myn liaan,
f n mijn gejagten, waar van daan,
Of hoe ze ooit in my vielen.
Gy zijt „ altijd
Jn mijn wégen ,, 't zy gelegen,
Gaande of ftaande,
Hoe verborgen, ik my waande.
3. Geen zulken flille tale brak
Ooit uit mijn lippen, als ik fprak,
Hoe liftig, hoe geflépen,
Schoon van geen menlch, hoe naauw belet,
Gemerkt, gevat, die Gy niet net
Gehoord hebt en begrepen:
Ja Heer „ hoe veer
Gy moogt fchijnen „ al mijn pijnen,
All' mijn poogen,
't Legt all' ópen voor uwe oogen.
4. ik vinde my rondomme en vaft,
Van u bezet en opgepail,
Van voor zoo wel als agter :
En wil ik wat ter zy den uit,
Uw hand is daar dathy my ftuit,
£en eeuwig dappre wagter.
Wel wie „ kan die
Hooge trappen „ tog keftappen ?
Niemand : immer
Ik ben hier te zwak een klimmer.
S- Waar vindmen ergens plaats daar ik
Zou wijken, om een oogenblik
Voor uwen geelt te fchuilen?
Waar vlugt ik voor uw aangezigt ?
Geen bofch woeltijnen, bultig, digt.
Klaar-vlak, of diep van kuilen,
Zuid, noord „ nooit oord,
Daar mijn boosheid „ haar door loosheid
Kan verbergen,
Al mijn wijken zal 't 7er-erger.

(igp)
H A R P-L I t D E R E N.
455
* £n of ik na den hemel vloog,
Door 't heldre fterren-welf uit 't oog',
Gy zijt tog daar ter ftéde:
Dan of ik van uit de opperzaal,
Ten diepften afgrond nederdaal,
'k Ontwijke u niet een fchréde.
Al kon „ dé Zen
Met haar wägen „ my weg dragen,
Na den weften,
Daar 's geen fchuil-plaats my ten beften.
7. 'tZy waar ik renne of W3ar ik ga,
Gy volgt my op mijn hielen na,
Ja leid my als met handen :
Indien ik- tot het duifter fprak,
En wilde dat het my verftak ,
Het zou vol fakkels branden:
't Helpt niet „ want ziet!
Duifterniflè „ fchöon al is ze
Helle-duifter,
Blinkt voor u vol glans en luifter.
8. Gy hebt mijn nieren in der hand,
En har« gronden zelf geplant.
Ik ben in 's moeders lijve,
Geheeld op een zeer wendre wijz',
Waarom ik ook tot uwen prijs,Altijd verbonden blijve:
En 'k merk „ in 't werk
Uwer handen „ voor verftanden
Als het mijne is,'
Veel meer wonders, als na fehijn is.
9. 't Beginfel van mijn wezen, ruw
JSn onbefchaaft, lag «et voor u,
Toen my natuur botfèerde
Jn 't elk-ontfchölen diepe ftill',
JEn na 't ontwerp van uwen will',
Dus tof een beeld formeerde:
Uw' oeg' „ van 't hoog
Na beneden „ z a c mijn leden
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Alle in orden,
In wat elk van die equ worden.
3o. Geen lit, geen vlies, geen zé'en nog
Geen ä'er nog pijp, daar lugt en vier (fpier,
Door fpeeld in 't léven, is 'er
Aan my, dat Gy niet lang voor-heen,
Klaar hebt gezien , van top tot teen,
Du* kend my niemand wifièr
Dan Gy „ die my
Berte en zinnen „ ziet van binnen,
Door 't vermogen
Van uwe al-doorfträlende oogen»
ï i . £n alles lag voor u zoo naakt,
Als iets ten vollen opgemaakt,
Ook zijne jui£le palen,,
Van plaatfe waar, van dag en ftond,
Zoo dat Gy nergens miflen kond»
Of in uw werk verdwalen.
Ag! wat „ is dat
Heer! een zégen „ uwe wegen
Zoo te vatten,
O ! 't is my een lchat der (chatten.
12. Want, zie 'k naar alle uw daden #m,
Jen onuitsprekelijke fbmm'
Doet my verbaafd'lijk vragen,
Wie teld de wond'ren uwes hands!
Wie teldze alle op? ik zie gee» katuf'i
Al telde ik all' mijn dagen:
Ja 't zand „ aan 't ftrand
Van der duinen ,, naakte kruin**
afgeftöven^
gaanze verre in tal te boven,
13. Of ik dan fläpe of wakker legg\
Nooit wyke ik m*t mijn hertc wegh»
Maar ik wil by U blyven.
Dus Gy myn G o d , Dieboozheidhaat,
O ! dryf ze weg, en laat het kwaad
Met eeuwig boven drijven.
«r ^
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Wyk gy „ yan m y ,
.Erge, booze „ goddelooze ,
Dat ik nimmer
Door uwe ommegang verflimmrr.
14. Die Yaftin'thcrttfpotsgezind,
Gezwollen van en trotfen wind,
Uw vyand ftout verheffen,
En U in't aangezigt vcrfma'en,
ZoikJe ikzeniet we'er tégen g u n
Om eens in't hert' te treffen 1
Daar ik „' van fchrikk',
Die ik hate „ in £é.die'r mate,
Dat ik geene,
Ooit of ooit met my ver-een e.
Jf. Des onderzoek my, Heer en God!
ü f 't my regt errenft is of fpot:
Doorgraafmyn innig neigen,
En zie of myn gedagten gaan
Ten dimmen wegh, en fluit die pa'en»
Die my't verderven dreigen.
Ey! ey! „ agh! ley
My dan verder „ God myn herder!
Op die päden,
Regt ten bron ä'er der genaden.
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T O O N .
O droevig oiigevall
A gh Heer! agh ! maakt me vry
•*"*• Van mijne wé'er party ,
Wiens booze moed-will en geweldery,
K»i als in top van epperheerichappyV
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M y ' t léven, anders kort van duur,
Maakt lang en bang, door 't menigvuldig ZUUK
Ag ! rcdme van die gêne, daar dèn haat
Gemaskerd is met vriend'lijk nuni-^that.
2. Van haar die öout van h a n d ,
E n tégens my gekant,
Zig onderlingbégavrn in verband,
O m name en eer, te werpen in het zand :
En wetten dés haar tong ter fné'e
(Vol boos fenijn in 't herte) o in my daar mé'e
T e (leken , als een giftige adder doet,
2:n nog zoo z.eer bet lijf niet als'tfcmaeJ.
3. Ag H e e r ! wat ttaat'er voor
Een, die't vervloekte fpoor
Is ingekeerd ? en die zyn her te en oor
Voor 't goede fluit, bedorven door en door,
T o t r o o v e n »fèhenden en geweld
Ziig overgeeft, van magt verzien en geld.
E n zulke eene is nu zéker tot mijn val
Ganfch uitgeftrekt, ab Ut bet eeneen 'tall.
4. Zulk een vervolgt, bezet
My valt met ftrik en net:
E c boosheid loerd waar ik myn voeten zet,
D i e heeft op my al fpiefs'en zwaard gewet
En dus verlegen, zie'k valt om
A'a u myn God I geplaatfl in 't Heiligdom,
O f eenmaal zig uw' Godd'lijk oor ontfloot,
My hooren mögt en helpen uit de mol.
5. Ag! ag! was 't woord, ag Heer!
A g ! weell nog déze keer
Myn borg en fteunfêl, als G y waart wel eer,
En help, en bied mijn viand tégen-weer.:
O ! geeft my tog niet in de magt
V.ii» hem,die iny zoo trotlelijk veragt.
Wan: hat G y hem dus ïia zijn wil begaan,
Ily zal u zelf in 't sangezi&t verfnicwn.
6. Maar Heer! mijn hooft-vyand.
Dien helfchen Üoke-brand,
_.
Die
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Die wo,rd*va# het volk dat met hem lpand,
Gedompeld in een zee vwgroüwel-fchand:
Het ongeluk en tégenfi>oe$ ,
(gloed,
Störte hem op 't hooit in volle vlamme en
En werpe zoo hem neder in een poel
Van doodfe fmert , Jam- by zi( ftnden wo;!,
7. Want, wat is tog een man
Die niet als laueren kan!
Wat hcefrdenftaat.wat heeft le-aan en tyranï A 3
l\ik fpawt hem uit, en yder gruwt 'er van.
Vioek flut de vloek en kncvelaar,
De wrake wagt en woed pp de een end'a'er:
Mits Gy U Heer! daar dapper tegen z.ets
Ea drük-tze neer, tat Gy~<i g->"ffï> vsrplct.
X. Dus houde en ftelle ik vafl,
Dit U dè~óverlalt ,
Waar mede wy de vromen zien vermafl:,
Ter herten gaat, en dat Gy op hem paft:
Gy Heere ! trouft en fchaft ons regt,
vaar yder UJof en dank voor zegt, /*5~Zoo dat getrouwe zielen haar in 't ligt
Vermaken, van V-w bfiiig nwgcz'gt.

HET CXLI. HARP-LEIDT O O N.
hfnongclykenlo},
"KA yn God! Gy zijt Die geen*
-L^-L Waar toe ik my alleen,, in nooden kcete:
Gnftdan een gunftig oor 5
En laat myn bé'e daar door „ in 't hert, O
Heere i
Zoo

A,6\
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Zoo dikwils al» ik uwrn troon genäke,
Zy U myn klagt zoo aangenaam een zake,
Als reuk-werk opgedragen,
Zoo vroeg als 't word te dagen;
Of als ik Heer! eens, t' uwaard herte en handen
In fmeeken op magh heffen,
Agt dat genadig , effen
Als 't offer-vüur, dat 's avonds plag te branden.
2. -Bewaar O Heer! myn mond,
Dat my tot geenerftond„iets mag ontglippen
Dat Gy niet wel bevind,
^ gv Maar fluit reel eedjind „ myn tong en lippen:
Myn hertc vallenoeit tot kwade dingen»
Maar gruwle fleeds van booze handelingen:
Ik moet met zulke lieden,
Die't goede uit 't herte wieden,
Nooit ommegaan, als goede vrienden plegen:
Op dat ik ook niet even,
Aan't ydel blijve kleven»
Daar meeft eik-een alleen toe is genegen.
j . Neen , zend my liever toe
Der deugd-gezinden roê „ laat die my Araffcn,
Zoo haaft als zy my wat
Geweken zien van 't pad >, dat zal my fchaffen
Een vrugt.die 'kzelve zal ten heogften pryfen
J a , t'elkcns als ze myn gebrek aan wyzen.
Zal 't als een balfem wezen,
Die 't zelve kan genezen,
En wil in fté'e van haar daarom te haten,
Met fmeeken en gebeden,
Voor haar tot God intreden,
O f ' t een« geviel datze ergens haar vergaten.
g. De hoofden van party
Paar ik zoo veel af ly „ konde ik vertreden
Hadde ik gewild, maar neen,
'k ontfloegze en wees met een,,met zoete reden,
Mytn onfchuld aan, dat zy die klaar verftonde»:
Diu of we nu alfchoon cm onze zonden,
Ver-
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Verdreven, moeten zwerven ,
Ja duizend dooden fterven,
Van een verftrooit, gereten en gcfpléten,
Als hout voor byl en kloorcx;
Daar 's nog vfrtrouwjso óver,
Op mynen Godl in 's, hemel« troon gezeten,
5. En's hertenooge ziet
O p Ü , ey! laat my niet..
in 't ydel hopen s
Breek Heer! denftrik aan tween.
En gun me zoo met-een j
Een veilig ópen,
Op dat ik eens gerake uits'avyands netten»
Die zy allom in donker voor ray zetten ;
Daar tégen, laat dieboozc,
Zelf in naar eigen looze
Gedekte kuil, en warre-garen* vallen:
Geef datze daar gevangen,
Verftrickt in blyven hangen,
Tot ik't gevaar ontgaan beo van haai allen»

HET CXUI. HARF-LIED.
TOON,
Onbefimdig èrotf gtmotiy
toenhy vlugte, zonk
D Avid
Angftig né'er ( om'• vyanda Ugeft
Zoo t' ontgaan) in een fpelonk,
En verteld ons hoe verflagen
Dat hy was, en in de klem ;
'k nep zegt h y , en keerde
Mij tot God, als die van Heo»
Vierig tiooft begeerde 1
'klei
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'k lei mijn noed „ voor Hem bloot
Met ootmoedig fmeeken,
Störte en goot „ in zyn fchoot,
Volle trane-béken.
2. O myn God! hoe menigmaal
was ik tot den dood verlegen 1
Dat Gy als uit de opperzaal,
Zyt tef hulpe af neergelegen I
E n nu zit ik wé'er in laft,
Na-gejaagt van wolven',
Rondom heen bezet, en vaft
In verdriet gedolven.
Egter 'k zie „ niemand, die
My wil hulpe bieden,
Boven dat „ fluitme 't pad,
Daar ik wilde vlieden.
3. Des roep ik tot U , o God!
Itooürt in myn ommezwerven,
Vafte wyk en hoogfte lot,
Zoo in léven zoo in ftervenj
Hoor m y , t' enden ä'em gezugt >
Eer ik daar in ftikke:
Stuit party, dat ze in devlugt
Nimmer.my verflrikke;
Red me nu „ dat ik U
Daar mag óver pryzen,
En uwe e e r , , meer en meer«
DQca ia waarde ryfen.
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HET CXLIII. H A R P-LIED,
TOON/
RepicAVA.
Vader
G Oede
£y\ biedme een gunftigoor>
Myn 's herten zugten breek ten wolken doot>
JJn dringe verder tot in 't heilig Choor 5
O zégen-rijken ader! kom nader;
Help! naar uw'trouwe,
Die ceuwelijk ftaat,
Daar ik m* aan houwe,|
Jn vreugde en rouwe,
Jn 't goede en in 't kwaad'.
2. Sla tog oogen
Vol Vaderlijke zugt,
Op my af Heere! zoo als uit de lugf,
i n ftraf myn zonden niet na haar gerügt;
Toon innig me'de-doogen,, waot'tpoogen
Van all' die léven,
Zien wy zoo vaft gaan,
Dat, moet m' U even;,
Voor reek'ning geven,
Wie zal hier beftaan?
j . Myn vyanden,
Te dorftig na myn bloed,'
^
Vervolgen, trappen my als met de voet,
Zy rukken, plukken, fcheuren me, als verwoed,
Met felle moorders handen,, en tanden:
Zulx ik vertreden,
Veragtelijk legg',

Op
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Op de aard' beneden,
7n fmaad'lijkhéden
Begraven en weg.
4. Dus in lydem,
Js my den geeft te met
Zoo dof en fußig, t hert met vreeze omzet,
Daar't bloed afftold en die zijn loop belet:
Maar als my d'oude tijden,, wc'erglijden
*
In mijn gedagten,
Dan gevoele ik my
Door 'tna betragten
Van alle U kragten,
Herfchapen en bly.
9. Nu mijn Heere!
Jkftrek vaft herte en hand
Ten Hemel héne, als die van hitte brand,
En rijt en (plijt aU 't uit gedroogde land:
£ i ! laat tog mijn begeeren , eens keéren
met heil en zégen:
Zoo verr' dat Ü kra^t
Zig kante tégen
Mijn 's vyands plegen,
Of andersik fmagf.
6. Laat genade
Vroeg vbbr het fchémer-ligr,
Afflralen van U heilig aangé^igr,
"Want mijne ziele kleeft aan llganfeh digt.
Ag lopen my die paden „ geraden
Foor my te treden :
Zie! mijn herte vlied,
En wel met reden,
Tot U , door beden,
Die alles door-ziet.
'•/-. Ja verdagen
Fan Jchrik, begéve ik my
T o t U , mijn God! en zoek'er fchuiling by»
Ten einde op dat ik immer zéker zy:
Dus laat eens U behagen „ mijn dagen
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Ter deugd beperken,
Uw Geeft my en hand,
't Gemoed bewerken,
Geleiden, fterken
7n een vredig Land.
8. Hoor myn zugten,
O ! Bron van heil en fpoed,
(gloed,
Aanfchouw mijn angft en bangheid s vlam en
Verkwik me , laaf me, geef eens nieuwe moed,
Datvwesnaamsgedugte,, gerügte,
Rondom mag klinken,
En Uw diere trouw'
la luifter blinken,
Laat my niet zinken ,
Maar Help my uit 't nouw.
9. Oeffendwrake,
Kom, gryp mijn Vyand aan !
Op dat het blykc hoe hert'ly k toegedaan
DatGy myzyt: en doetze alle ondergaan »'
Wie immer mijne zake „ door fpräke»
Of ftoute daden ,
Belaagt of bevegt:
Maar my, beladen
Mét zoo veel kwaden»
Red my Uwen knegt.

HÊTCXLIV. H A R P - L I E D .
T O O N .
'AtötrlitffiUjkge liefde,
" D U f t mijn Ziel, van jammer klagen,
. . L i m 8 genoeg geweend, gezuat,
Vreugden zonnc mend haar was-en
b
Rr
^
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N u in top van onze l u g t ,
Endes moet God alleen en t'aller tijd,
Geprezen zyn , Die my van moed en kragt
En goed beleid verzag , en in den flrijd
O p zijde ging, Ja hiel voor my de wagt.
Dus blijkt zijn goedheid my een vafle rots,
cnveili-', en veilig, en veilig
Rufte Ik in bewaring Gods.
2. Want Hy is mijn fêhans, wiens wallen
Eeuwig onbeklimRi'lyk {taan,
Schild en kling, om de óver-vallen
My nes Vyands af te flaan,
En waer op Ik met regt vertrouwen mag :
T e m e e r , n u ' k hoore en z i e , datlfraël
Den harden nekk' buigt onder mijn gezag,
En voegt hem ganfeh gedwee na mijn bevel
Alzoo dat Ik nu [eerft van elk verhiat)
Gehuldigt, gehuldigt, gehuldigt
Ben tot Koninklijken Haat.
J» Heer myn G o d ! als Ik mijn oogen
O p mijn voorig wezen flä ,
Denk l k , wat heeft U bewogen
Tot die weldaad engend!
(beeld,
Want, wat 's den menfeh racer als een fchaduW«
Dat yd cl komt en zoo W e r heme gaat ?
Mijn vij:ind o o k , die zoo de meefler fpeeldi
W i t mag dat zijn, waar op hy zig verlaat?
Een laauwe wind , die als Gy zejhem beneemd)
Danbüjfter, dat blijfter, datblijfter
Niets dat na zyn grootheid zweemt.
4. En om drs elk t'övertuigen,
T o n de kragten van U w e h a n d ,
Doe de Hemel n e e r b u i g e n ,
S eek de berg-n in de brand,
Het blixem vuur berlle eens ten wolken uit»
O p dat het (pits van zijn gevlamdenfchigt
Myn haters treffe en boor'ze door de huit,
Als dienaar van Uw Godd'lijk wraak-gerigN
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daal aldus van uwen regt-floel né'er,
£ n trek m y , en trek m y , en trek my
Uit dit vuil en grond'loos meer.
f. U i t dit meir van laßer leugen,
Daar mijn haters boos en k o e n ,
D i e t o g n i c t i n ' t herte deugen,
My by-na verzinken doen.
DanzallkUmetHarp-enluite-klank,
Met't heerlijk tuig dat vijf paar fnaren ftreeki,
Met herte en mond toejuichen lof en dank,
Zoo lang'er lugt in neuzé en kéle fpeeld;
En roemen U , en zingen uit de borft,
De grootheid, de grootheid, de grootheid,
U i t van U mijn Oppervorfl,
6. God mijn Heer! van wijn den zégen,
Né'er op d' aardfche Goden daald,
Die den fchild en fpieflè en degen ,
Scheut-vry maakt en fijn verftaald ;
O G y ! Die my ( den zone JefTe ) wift
Voor hénè weite redden uit gevaar,
Doe nu als toen! en hoed my voor de lift
En tonge der op mijn gebeten fchaar,
Voor mond en hand , die onregt prijil en d o e t ,
Endorftig, endorftig, endorllig
h na vromer zielen bloed.
7. Geefdatonzelighaamsloo.cn
Groeijen, bloeijen als Liurier ,
Gul en weeldrig opgefchoten,
T o e van wel gematigt vier :
DeManfehappy neem toe in moed en kragt,
En oeffen' zig in helde-daden vaft 5
In deftigheid befchame ons vrouw-ge flag
Al 't pronkfel ooit gehouwen inalbaft j
Gun fpoed by vlijt, die onze-winkels propt,
En zolders, en zolders, en zolder«
Vol van dierbre waren ftopt.
S. Doe in *t veld de kudden teelen ,
Dragen, werpen op haar tijd:
Rr z
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Span den Ofle in zijn garreelen,
Dathyploegeenlaften rijd 5
Begunftig weide en Boom en Akker-boüw,
Geeftijdig vogt op 't uitgeworpen zaad,
Met lieve Fugt en friffe Aiorgendouw ,
Datgroey enbloey tot rijpe vrugten flaat:
Zeo leeft den af-gefloofden Hoevenaar,
Jnhópe, in hope, in hope
Van een wel-gezegend jaar.
j . WantGy Heer! zijtonze wagter,'
Dievan flaap nog fluimer weet,
Die van vooren, Die van agter,
Over al zijtéven reed:
Dek ftad en land voor vijand: óver-vall,(brand,
Ru urn flraat en wijk van moord-gefchrey en
Zijt dus en blijf eeuw uit eeuw in een wal:
Zoo klinkt 't gerügt van ons, van land tqt land,
Ol Zalig volk! dat Jacobs God alleen,
Verkooren, verkooren, verkooren
Heeft, ten volk en anders geen.

HET CXLV. HARP-LEID.
TOON.
Jrotfl nu niet mter Riomctnen,
'k TT Oei mijnen Geeft gedreven»
* Om m et een hoog-verheven»
Goddelijk e-en helden-toon ,
U mijn God I Die ftaf en krqqp
Fberd, als den Opper-koning,
En zetel hebt en wóqing,
Verre boven 't blaauw geipan,
Te verheffen waar Ik kan .•
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Ik wil zoo lang de kimmen
Ik 'tOofteroor my glimmen,
En dat ik den lieven dag
Mag
In volle glans zien blinken >
Den lof Uwes naams doen klinken 3
Degeheele waereld rond:
Want een grondelooac grond,
Daar'tv erfland
Nimmer vond
Wal of kant,
Ontfluitzig vol Tan wonder,
Van boven af tot onder,
Jn de werken uwes hands.
t'hans,
Die hoemenzè elk byzönder,
Meer onderzoekt, lioé ronder
Zig die waarheid ópen doét,
Voor elk waar opregt gemoed ,
Dat zyn vreugd
Vind en voed't
In de deugd.
1. f en waarheid, die't vermógen '
Heeft, om all's herten-oogen,
Van't God-heilig na-geflagt,
Op te klaren door haar kragt ,
En zoo verr' door te dringen ,
Dat de nakomelingen
(nimmer danken levensmoe)
Doet, van flam tot flamme toe ,
U w wonderen voort vertellen»
En als ten toone flellen:
Ja zoo, datmen óver-al
Zal
Van uwe kragten ftréken »
In ouden tjd gebleken,
Des ik als getuige flä,
Om die ook, al waar ik na,
Rr i
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Een voor een,
Klaar en dra,
Elk gemeen
Te maken door mijn fnaren j
En uwes Godheid* wären
Onb:zwalkelijken glans,
Ganfch
Verfchriklijk allen fchdren,
Uw Majefteits dienaren
Op te helderen dat hy ftraal;
Eeuwig , en nooit onder daal,
Nog ontzink'
Maar in praal,
Heerlijk blink.
3. Des alle die 't bekliouwen,_
ü n fragten zoo t'ontvouwen,
Stille ftaan met haar verftan J ,
Voor de gaven van uw hand,
Ten hemel af gegoten,
En op haar né'er gevloten,
Dat haar herte inwendig raakt,
Tonge en lippen gaande maakt,
En zy met volle kelen ,
Van vreugde zingen kwelen
Roepen met my ö verluid
Uit,
Hoe goed en hoe genadig
Hoe rijk, en hoe milddadig!
Is God! en ter wrakej*', hoe traag!
Hoe menfeh-hevende! en hoe graag
Zag hy 't zoo.,
Datelkfta'ig
't Kwade vloó,
En wandelde in zijn wégen,
Zoo vol van wären zégen,
Ja , fzyn b irrem hertigheid
Leid,
LM. h e e f t alti jdgelégen,
g ^
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Bloot, voor al die jpenégen
Wären tothaar zielen heil.
En ze is nog voor zulke veil,
Wie'r gemoed
Deopper-peil
Zoekt in't goed.
4. Magme uit den aart derwerketi
Die van den mäker merken,
Spreken die voor haren heer,
Wat getuigen wilmen meer ?
't Roept all' met vollen monde »
Wat's hémels wyde ronde
Met haar blaauw tapyt omving,
Tothetalderminfle ding :
Ja, 't roemt van uw vermógen,
Van wijlheid uit den hoogea,
Blykendetoen'top uw woord.
Voort,
Zigliet in wezen vinden:
Des alle uw trouwe vrinden,
Niet betragten ofzoo zeer,
Als dat uwes Godheid« eer 3
£ n uw naam,
PVyd en veer ,
Door de faam,
Mag klinken in de wolken,
Voor 't oor' van alle volken >
Totdatyder uit uw werk
Merk;
Als uit ontwraakbre tolken,
Wat grondeloozer kolken,
Wat een wylheid , kragt en geeft
Jn uw handen is gcweeft.
Ja nog legt»
Diegevreefl
Word met regt.
?, Zy zullen van gelijke,.
Heer! van uw bloeijend r^ke,
R r 4,

47?

Ho£

47»

Tf I K K t y K E (145)
Hof-palcis en zwier en ftoét,
Fragt en magt en overvloed,
Van kroon en troon en luifter,
Die allekroonen duifter
Maken zal, in hoogen trand
Roemen door het gantfche land:
Om yder te overtuigen,
Dat hy voor U moet buigen ,
En als voor zijn opperheer >
Né'er
In 't ftof der aarde vallen,
Op 't koog-ontzaglijk brallen
Van uwe regt-gedugte ftem?,
Die ons herte in bange klem
Brengt en zet,
Wanneer 't hem
Al-temet,
De kragt van uw gerigte
Zal fteïïen v*or 't gezigté,
£n hoe zeer Gy alle kwaad
Haat',
Hoeganfchna-by en digtè
G y h e m z y t , enhoc ligte
Gy elk menfch hier vinden kond»
£n altijd den boozen vond,
Jatotftraff,
Hénezond
Naar het graf.
'4. £nzulken een kragt van ftrileji
Komt van U nederdalen:
Van U , Die in heerfchappy,
Geen zoo magtis kend als Gy i
Van U Wiens rijke onendig,
In volle glans, beflendig
blijven zal, en Die met een,
W aakt voor 't heil van 't alle-gemeen»
Om 't zwakke te onderftutten,
Voor val en breuk te fchutten,
D E
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Die ook all' wat neder legt,
regt't
Zoo dat, all wat hier léven
Op aarden is gegeven,
Ook het grooteen kleine vee,
Vogelen, vjfch, in lugten zee«Fän uwe hand,
Als door bé'c,
Onderftand
Moet krijgen en verwagten,
Tot Gy ze op häre klagten,
Uit een volle en milde ichoot s
Brood,
Naluft van uwgedagten,
Toe-giet om niet te (magten:
Waarom all't gefchapendom ¥
Uwen lof met fchel gebrom »
Overluid
Blaaft all-om
Aldus uit,
7. Den Heer der heirlch aren
Zal eeuwig 't rest bewaren 1
Zyn genade drukt haar me^c
M elk zyncr handen - werk ,
% n gunfle viocid ^el ydëf
£n ryklijk toe, maar préder,,
£ n V « l voller zee vanheiU
VerroiTN&cptc buiten peil»
Ondekt hy voor de vromen,
Hydoetzelhaarwenfch bekomen*
Hy b,ehoedze voor gevaar,
waar
Zy mögen gaan pf keeren:
En wil haar iemand deeren *
Dan fch,eurd Hy der bqpzcn net 1
Ja, Hy brengt daar in, tc-jne$
Hem, die't val«
Hadd'gezet, "
Welom-halï,
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'k Wil dan myn tonge ontbinden,
Om niet den deugd-gezinden,
OoJcGods lof in eeren-kroon,
/
Schoon,
*Öoor alle vier de winden,
Zoo. Terr' we menfehen vinden,
De doen blinken als een zon 5
Op dat al wat leeft eens kon,
I n ' t gefügt,
Zien de bron
Van aU"t ligt.

HET CXLVI. H A R P - L I E P .
TOON.
la Signale
Ynziel, breek uit in lofgezang,
M Want
ik wil mynen God, zoolang
Den adem my ter neuze en kelen,
Gaat uit en in, met tonge en mond
Enharpeenluite, zingen, fpélen,
Jïn Hem dus pryzen uit mijn grond.
2. £ n zoude ik niet ? daar Ik hemzie
Zoo trouw in woorden ('t zy aan wie,
Of wat Hy fprak) dat nooit beloften
Geweigerd wierden Tan zijn hand:*
Maar die op For Aen trouwe floften,
Die bouwden alle op driftig »and.
3. Want wat zijn Prinfen, op haar belt»
Al« menfehen op den troon geveft ?
£n boven andre dus gezegend ,
Als Goden van 't gemeene gros,
^ ß
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Meert aangebeden en bejegend *
Dog voor de reite alle even los.
4. £ n Wat is tog een Adams k i n d ?
Wat is zijn léven, meer als wind
Sta ig in te trekken , uitte blazen?
Want als men neuze en lippen fluit,
Flux valt den romp eilaas! om te azen,
De wormen toe ten roof en buit.
<;. Daar tuimelt dan met een in 't zand ,
Dien grootenop heffvan'tverftandJ
Die vaft de waereld ommekeerde ,
En fchikte, en fchoeide nazynleeft^'
O m 't even of men imäde of eerde ,
De vrédi n wierd hy maar gevreeft.
C. W e l Z a l i g d a n , die Jacobs G o d
Kiert tot zijn fteunfel, fchans en flor,»
Heeft tot een vriend in alle ftanden ,
En daar op 't zigbaar zoo verfraaad,
Dat hy vertrouwende op Gods handen $'
Geruit leeft als 't hem tégen gaat.
7. Als die nu buiten twyfel h o u d ,
Dat H y , die alles heeft gebouwd,
Die hemel, aarde, lugten wolken,
DieBoflchen, Bergen, Heide en a l .
Revieren maakte end iepfte kolken.
Dat Hy ook', nooit bezwijken zal.
8. BcnefFens dat men door den dag,
Nog word gewaar , hoe naauw H y plagl
Voor de onderdrukte ziel te waken ,
T e fehaffen b r o o d , die hongerig zugt,
Gevangens band en boey t e f l i k e n ,
T e ftellen in de vrye lugr.
9. Hy doet den eeuwig duiflren nagt
D e r b l i n d e , dooreen on verwagt
En blijde ontvliezen van haar oogen,
Verdwynen voor zijn hémels ligt,
Gelijk Hy 't plat-ter-aard gebogen
Op-Hem-vertrouwendeherterigt.
Io. Zoo

*So
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18. Zoo zeer liefGod geregtigheid,
En handhaaft, zonder onderfcheid,
De wee'uw en onderlooze weeze:
Den balling-gaande vreemdeling,
AU' wie maar blijft in zyne vreeze,
Geen menfche is by hem te gering.
II. Maar't böozè rot, hoegroot in magt,
Stort eindlijk in zy neigen gragt:
Zie dus kan 't Godès Wijsheid ftuuren,
OSion! enzynheerfchènd'hof
En troon, zii eeuwigftaanen duuren,
Dus vi eci Dieft Heer en zing Hem lof.

H E T CXLVH. H A R P - L I E D .
<-

T O O N .

Wat heeft détf wietdtn Aimiaan.
züivré ziêlé en trouw gemoëtf;
E En
Gedagtigaan 't veel-vuldig goed,

Aan 't goed van zynen God ontraftgen,
Vind eeuwig rvkeffóff,
Van vreuèdelijke zangen
Tot des Heeren lóf.
2. Dus gygezegendIfraël!
Vaeg nerte en mond by marén-fpël,
Om God voor gunil-bèwys te loven,
Datin getal en maat,
Oneindig verre boven
Ons bedenken gaat.
3. En'tiswelbilhkt dat wY hem
Ontmoeten met een dankbreftemj
wy die nu Salem zien herbooren ,
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Uit aflchcn, puin en gruis,
En We'erbetré'en als vooren,
Zyn geheiligd huis.
4. Want Hy ontfangt in dezen kring ,
Den moedeloozen zwerveling,
Van 't heidens volk her-om gedreven,
Die blyde wéderkeerd,
Daar God hem doet herleven
£nzyn (merteweerd.
$. God , Die 't gefpan dat om ons draaid,
Met Zil vre lampen digt bezaaid :
Entcld, en noemt ze met haar namen ,
Schoon 't oog daar in verdwaald»
Die is 't Die ons te zämen,
Uit verftrooying haald.
f. God onzen Heer , wiens mógentheid
Wiens wyzheid, order en beleid,
Van geen verftand is na te Ipooren ,
En Dieelkbillikvreeft,
Bied egter gunftige ooren
Aan een zagten geeft.
7. Een geeft, die met een diep ontzag
Zyn Godheid eerd, en door den dag,
Leeft voor zyn even menfeh ten beften,
Woond in de fchaduw Gods ,
Als in een fterke veften,
't Ongeval ten trots.
5. Maar't booto God vergeten volk
Zal Hy nog eens door zwaard en dolk,
En wel als ze op haar fchoonfte bloeyen,
In eere ,ftaat en pragt,
Totfchande en fchade uit roeyen
in zyns toorens kragt.
9. Wel hef dan op! en (peel en zing
Den Heer, by beurte-wiffeling ,
Een Zang waar in men kin bemerken,
Ss
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£en heldre wéder-klank ,
( Op 't roemen van zyn werken )
Vol van prys en dank.
ie. Hy overtrekt het blaauw ge/pan
Met duiftre wolkeiji, nu en dan,
Tie zwanger zyn Van eene zégen,
Diar 't kluitig veld na zugt,
Dat op een zoeten regen,
Spruitjes geeft en vrugt.
I I . Een zége 1, die ook heide en beemd,
Zelf bhjde ontfangt en graag in-neemd»
Daar óver dankelijkzal roemen,
jBravércn op zyn tijd ,
Met keur van geur en bloemen,
In het groen tapijt.
I I . Hét wild gedierte, en tamme vee,
Nu onder menfchen hand gedwee,
Verzorgt en geeft Hy drank en voeder:
Hy ipijft het Raven-wulp,
Verlaten van de moeder,
Roepende om zyn hulp.
j 3. Hy ziet van 't kleine juift niet af:
Nog agt geen ros van lugten draf,
En moedig op zyn blanke manen *
Noglooper flux te voet,
Die in de worfiel-banen
Wondre fprongen doet.
14. Het zyndeléger-wageRsniet.
Nogpyl, of boog daar Hy op ziet,
Nog radde lé'en of fterke pezen,
Daar menig moed op draagt,
Miar 't ;s een heilig wezen >
Dat de Heer behaagt.
I <;. V/ie regt op zyne paden gaat,
E;i op zyn goedheid zlg verlaat,
D:e Int Hy nimmermeer verlegen:
£r.gy, Jferuliiem L
%QO
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Zoo hoog in eer geflogen,
't Komt u all' van Hem.
I*. Van Hem, uw'Godcpperheer,
/(
«S*
•Pus roem zyn daden wyd en veer,
Want Hy is 't Die met vaftegrendele»
I7w' vefte en Poorten fluit,
En 't vyands moordfe vendelen,
Eeuwig houd daar uit.
17. Hy is't Die uwc borgery
Met vrede kroont , uw palen vry
Van roovers maakt, geen trom doet hoeren,
Die flaap en rufle floord;
Hy brengt h et weite n-kooren
Uit der aarden voort.
18. Hy doet van bloemm e uit 't edel graan,
En moft, uw tafels överlä'en,
Om u te fpijzen en te laven,
Op dat zig door 't gezigt
En (maken van zyn gaven,
't Hert' ten hemel rigt'.
ip. Ten hemel, die by ommekeer
Van zoet en zuur van tyd en wé'er,
Nazyn bevel van ouder eeuwen,
De wolken zagt en bol,
De velden de'e befneeuwen
Als met witte woll'.
20. Hyóverftrooithetkwynend gra»
Met gryiery-p, een fmeitbaar alch :
Hy Ifgt de Aroom en op den rugge
Een vloer van Kriftalyn,
Zoo dat die als een brugge
O vergangbaar zijn.
M. En wederom wanneer 't hem luft,
Hy laat de wind uit zoeter kuft,
VerzcMmet regen-vlagen laeyen,
Endeotooo 't ys vergaan,]

Ss ¥
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De beken vryer vloeyen
Naden oceaan.
32. Dit alles geeft wel wifle blijk
Van Godheid, aan een ygelijk,
Daar elk na reden, voor moefl buigen»
Maarlfr'e!, bovendien,
Mag door onwraakbre tuigen,
M:er genade zien.
13. Want onzen God heeft eertyd, haar
All zyn gezetten, naakt en klaar
En als met gouden inkt belchréven»
Gehouden voor 't verftand,
En dus aan ons gegeven,
Jnditzäligland.
z4- f en voor-regt dat geen volk genoot,
Daar't heidendom van is ontbloot,
Als die den wille Gods niet kennen,
G'lijk ze ons is uitgeleid,
Dus zy met mond en pennen,
Hem des lof gezeid.

HET CXLVIII. H A R P - L I E D.
TOON.
Zie d'Hdlandfcht maagt eens treuren!
" \ j Aak u gy Gods lijf-trauwanten,
ftaande rondom zijnen troon,
Spieglende in den DiamantenZonne glans van ftaf en kroon,
Maak u gereed, gy alle zyne fcharen ,
Zeer verre en hoog door 't opper-welf gevaren,
Om daarboven,, Hem te loven ,
Met een klank „ vol prijs en dank.
2, Zenn'cnMaanenftcrrc-glanffen,
Loof

(14R) H A l P - L l E D E R t N .
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Loof Hem , Die oneindig leeft $
Ald-rhoogfte hémel-tranflen,
Water, lugt die laeger zweeft,
Prijs en verheffde name van dien genen ,
Die met een woord van aynen mond,voorhéner»
Alles teelde „ fchiep en beeide,
Watmen ziet,, als uit een niet.
3. Die dit niet alleenlyk maakte,
Maar voor eeuwig zoo dé'e ftaan,
Dat nooit iets van ftreek afraakte,
Hem verordend om te gaan :
(men,
Dus loofden Heer des Hémels met uw ftemWall-viflchen,die in zoute Ar o om en zwemmen,
Diepe gronden,, nooit deur-vonden,
Vlammc en rook „ loofgy Hem ook.
4. Hagel, meeuw en onwé'eri vlagen ,
Die zyn vonnis voeren uit,
Bergen, heuvlen , boßchen, hagen,
Hof-en wild geboomte en kruid,
Gy tam gediert', of fchuw, of drake of Hangen,,
Gy pluimig Vee, zoo mak als ongevangen,
Leen uw kelen „ om te kwelen ,
's Heeren lof,. in veld en hof,
5. Vorflen met de kroon gebooren,
Eigenaars by-na van al,
Regters, tot dien (laat verkooren-,
Onderdanen veel in tall',
Sterk en gezwinde en fluxfe jongelingen;
Gy maagden-rot, zooveel gewoon te zingerf,
Oude jonge , geef uw tonge
De opperheer „ tot lof en eer.
f Open , all' gy dankbre zielen,
Open uwen diepfien grond,
Om in s fleeren naam te knielen,
Zend zyn lof door 't ganfche rond T
Op dat die khnke in de 001 en aller volken ,
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En överftijge in hoogte, lugt en wolken,
Hemel, aarde,, daar zijn waarde
Goddlijkheid „ haarfträlen fpreid.
7. Want Hy door zyn Al-vermögen t
Heeft zijn uit verkooren erf
Willen óver-hoog verhoogen,
Naar een lang en bans» gezwerf,
En zoo wil Hy nog zyne lievelingen ,
Door goed en ipoed, en heil en zegeningen ,
Gunft betoonen „ en bekroonen
Met zy n minn' ; , eeuw uit eeuw in.

HET CXLVIIII.HARP.LEID,
TOON.
Ktm mjn vriend, f^u'tlCf
T V oudheid voed„my fta'igtot nieuwe zangen
-L'
Doorherdenkenis'
Van alle't goed,, ooit van de Heer ontfangen»
't /Telk'on-noemlijk is:
Jk wil dat elk daar af wel in 't gewiff'
(Niet by de g i f ' )
Verzekerd zy en blijve:
Ja met helle Rem ,
Des Göde vreugd bedrijve»
Doorganfchjerufalem ,
Doorganichjerufälem,
Door ganch Jerufrlem,
Tot eere en lof van Hem.
2. Sion ma» „ met ill zijn burgerijen
Ziffg wel o verluid,
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Op't groot gezag» van haren vorft verblijen,
En met harp en fluit,
Den roem zijn* naams die nergens voeren ftuit,
Doen davren uit.
't Wijl Hy met ziele en zinnen,
Zijn uitverkooren zaad
Wil eeuwelijk beminnen,
£"n 't nédrig herte Iaat,
±"n 't nédrig herte laat,
£n 't nédrig herte laat,
Beklé'en met heU-fieraad.
g. Waarom dat, ook Salems gunfteliogen , ,
Nog van ziel-geneiigt
Als opgevat „ blijhertig zullen fpringen •
Om zijn trouwe en deugd ,
Ja zoo datze op naar léger-fté'c van vreugd,
In 't hert verheugd,
Te zamen zullen kwelen »
't lof van onzen Heer,
Met uitgelate kelen,
En daar op in 't geweer»
En daar op in 't geweer •
£n daar op jn 't geweer ,
Den vijand gaan te keer.
4. Om eens wraaje „ in't openbaar tefchaffen,
Aan het heidens r o t ,
Alt in haar zaak „ hetf»fpefte g»aw»r teftraffen^
£n ( O droevig lot! )
Haar vorften zelf geboeid , dejfcragt geknot,
Voor elk ten (pot,
Beneffens alle haar grootcn,
Aan den band te flaan:
Dit heil ( Gods gunft genooten!)
Blijft gy maar op Hem ftaan,
Blijft gy maar op Hem ftaan.
Blijft gy maar op Hem ftaan»
Dat kan u niet ontgaan,
__
H E T
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TOON.
Reoz.cmond.
Choon al is den geeft niet moede.
S Nog
myn Zangluft heel voldaan,
Matigheid ( ook in het goede )
Raad my fterk tot ruften aan,
Na dat Ik nog eeni met kragt,
WH dat elk Gods lof betragt.
2. 'k Wil dat elk Dien Heer sal loven,
Die den opper-troon bewoond,
En een Majeftcit van boven,
In zyn laegfte werken toond :
'k Wil dat all' wat léven heeft ,
Hem des lof en ecre geeft.
3. Ja, delévenloozedingen,
Die de konfte teeld en baard,
Moeten zelf, en onder 't zingen»
Yder na zyn eigen aard,
Tot volkomen mélody,
Bungen huur vermogen by.
4. Roer'dan bom, en fla de trommel,
Op zyn uitgespannen vel,
Mengel onder 't grof gedommel *
Zagter toon en zoeter fpel,
Tromp en dwars-fluit en fchalmcf,
Heegfwyi aan 't vreugd-gerey.
5. Blaas kromhoorensen kornetten»
Blaas, vankragtigergerügt, ,
Lof bazuinen co trompetten v

(ifo!
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Dat het fchatcrt door de lugt:
Op dat elk dus verre en na,
Onzt vreugd daar uit verfta.
6. Blaas de dreunende orgel-pijpen,
Zeer ver/chillig van geluid,
Die doorkonftigvinger-grijpen,
Sltan verfcheiden toonen uitj
En als leider* van den zang,
ItéientooT invaftegang.
7. Blaas deiaete en zagte fluiten,
Sla de rinkende Cimbaal;
Sla de harpen, fla de luiten,
Klok en klinkende metaal,
Haakkebord en Chiter-fhaar,
Daar de tong zig mede paar.
8. Streel de vleijende violen,
Daar dè ziel door word geroerd,
Daar het hert mé'e wordgeftölen ,
En den geeft om hoog gevoerd :
Tot hy , boven 't aardfchc ftof,
Ziighvertitl inGödeslof.
9. Zing dan lüftig Abr'hami zonen;
Maar voegt 't herte by de mond,
JSy de klank van BOO veel toonen,
En loof zoo met zui vre grond :
Loofden Heer! loofOnzen God!
Lhtnzy 'tbegincn'tflot.. J
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HET CLL H A R P - L I E D .
DAVIDS

JONGELINGSHAP

T O O N
BclUYrist

ofbetyt.

Harf-Lie4.

lcvcna morgen-zonn',
MEnTnes
Rijzende uit haar purpre kimmen *
zoo verre en hoog aan 't klimmen,
Dat mijn kragt het lijden kon',
Trok Ik lang* gebergte en heiden,
Met mijn herder-lchuppe en ra»*,
Om het wollig vee te leiden
Naar het weeldrig klaver-gr«:
i. Daar Ik aan een klare vliet,
t' Wyl Ik voor de kudde waakte,
Wel een fluite ofpijpje maakte,
Vaneen verfch-gefnèdenriet,
Om daar mede en onder 't graden»
Van myn knaapjes in'et groen,
Wijnen geeft dooi 't lieflijk Wazen %
Op te wekken en te voên.
J. 't Welk mijn herte, keer op keer,
Déde in zang-luft meer ontfléken,
Des Ik aan de water beken,
Dikwils in de lchaduw' né'er,
Aan een boompje zat en leunde,
De eene ofde ander nieuwe wyz'
Speelde, dat'er 't bofch afdreunde,
Mynen God alleen ten prijs.
4. Die myn gulle en ronde borft
Zig zoodanig liet gevallen,

(ifl) H A R P - L I E D E R E N .
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Dat Hy my riep van de Aallen,
En verkoos tot oppervorft:
fragt ten hoogften top der eeren,
Hier op Sions berg en flot,
Om zyn erfdeel te regeren
Voor 'tonnoozele ßhäpe-kor.
f. D*t, hoewel zvn af «gezant,
Mynen broeder eerft voor koning
(Om ayn deftiger vertooning )
Groete ( by hem zelfs) van 't land,
Als gewi» daar toe verkooren,
Nog C vie hadde't ooit gelooft I )
Moeftny den ge wyden hooren
My uitftorten óver 't hooft,
i, Want geen uitterlijken fchijn,
Groot-of fchoonheid , yleid GodsOOgCWj
Die dat meend is zeer bedrogen,
Trouwe zielen moeten't zijn,
Daar voor ftaat zyn gunfte ontflöten s
£n dus wicrd Ik on verwagt,
Teffcns met een geeft begoten,
Van verftand en moed en kragt.
7. Alzoo dat Ik my niet meer
Aan het wild gedierte fleurde,
Pat wei-eer myn vee verfcheurdc,
Kwam'er felle leeuw of beer,
Om myn fchaapjeswegteflépen,
'k hebbe't fchrik-dier mettcr hand ,
By den baard en kop gegrépen,
En zoo né'eroeveld in 't zand.
8. Ja Ik voelde zulk een moed
My in herte en adren (hoornen,
Dat Ik sonder eens te fehmomen ,
Ongewapend en te voet,
Dien vermeiden grootekamper,
Die by all' zyn GocL-n zwoer,
En van Ónsen fprak zoo ich sin pe r ,
1
.
Flux
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Flux in (child en aanzigt voer.
p. £n meteeneflinger-flag
Trefte. dat hy viel ter aarde,
Waar op Ik met zijnen twaarde ,
Daar 't zyn ganfche léger zag,
Hem den kop nebbe af geflagen ,
Zégen-pralende onder 't fpel,
finnen Salem; muur gedragen,
Tot een vreugd voor Ifraël.
10. Tot een vreugd die'thertc trof,
Ziende Sions brave maagden ,
Jonge vrouwen en bedaagden,
Zingen, reyen my tot lof s
Die ze Doven alle helden
Der Hebreeufchc manfchappy,
Ja ook zelfden konink fielden ,
De cerficn eeren-trap voor my.
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Nader aanvrijzinge van cenigc voyzen ,
nog op volgend« Harp-liedcren paffende.
Harplied,
i Voor alle menfchen kinders,«// Vermaander.
2 't Schijnt dat 'er mijn zieltje zijn adem &c.
3 Heeft iemand door geftädigh draven4 Hoogheids Minnaar die 't agt &c.
6 Vaar wel fcepters, Paar wel.
7- Wilhelmus van Naflbuwe.
5 Fortuin helaas poüqüoy ?
of: O Booze domme jeugd!
9 Ik vrijde op eene tijd een zoet &c.
10 Ik ging op eene morgen11 te mey als alle de vogelen zingen.
14 De liefde kweld my tot der dood.
16 Gelijk als de witte Zwane17 Staat op mijn Bruid, mijn fchoonc &cof Revelje voüs.
2f Iets moet Ik u Laura vragen.
26 Mijn ziel weeft altijd wél gemoed.
31 Schoonde Nimphe van het Woud.
g i Edel Artiften koen.
,
3 3 Catriin die met Diaan ten reye gaat, uit
34 Het dag et in den ooften.
Vondel,
3 5 Engelfche fortuin.
36 Hetplagh tezijn, uit Vermander.
3 7 Fortuin helaas.otw de dood van l^artl Stuart.
40 Dogteren van .Sara. uit Vermander.
+% Kitsalemande, of
O e enig voedfèl van mijn jeugd.
46 Prins Robbertsmars.
47 Godlijk ontzag, uit Fels.
49 Edel kerflbuw.
J I Gy Leeuwen, ever de dg 0d van EgmondiS
Hoorn
Tt
5* Egip-

Harp-1.
52.
%\
56
57
59

Egiptenlandvol&c. uit Vermanier.
Mijn Bruidegom mijn &c. uit den zelveit
In dézen tijd fel ende flrank, uit dito,
Lieve dogters vol van jeugde.
Phebus is lang óver zee, of
Mögt het nog eens zomer zijn.
6ö vanjordend* Wynranxkens groen, uit Vermander.
71 Verbazing der natuur, uit Pel f.
7 1 Word dan nooit uw ftraf gemoed, of
'tls goed Capucijn te zijn.
7 4 Wegh, wegh met het weven.
80 Rein maagdelijk pylaar, uit Vermander
83 Ik ben een armen pelgrim, ziet!
84 Schoonde Lerinde , uit Starter.
8 5 Komt hier mifnoegend hert, uit Belkrothoiu
88 d'Euangelifte Lucas- uit Vermander.
p i Onder veel meisjes, uit Den zehen.
S>r 't Leven van Noagh, uit den zelven.
98 Wild uw ftem eens &c.f iSori- lied ovirWß
f 9 tot Rijflei i n ' t vergulde radi o s Eenzjes vraagden Ik mijn Zusje.
I06 Doetuoogjes open.
10 S Voerman Job11 j Hansje wou een Gansje koopen.
114. Nadien uw GoddlijkbeidU j O gy Nimphen hoog vermaard I
Ï i 8 Helaas 1 mijn zugtjes zijn om niet!
130 Agh! Amarillis.
s 34 Simille tormenti.
,
138 Een ander zing van kryg en moord,
de derde regel al« den eerften.

D R U K-F A U T E N
Om die te verbeteren, gelieve den zanger elke
onderftaande regel aldus te lézen
Harpl. vera
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regel.
a paft nog op kroon nog &c.
I ftaat geftégen, leeft verheven.
i
Ik va: wel vin alle zyden
(heid
4 Raat zijn. leeft zyne
1
ftaat verwikklykhcid. leei vcrkwiklijk5 ftaat deigd zindcn,lee(deigd.gezinden
6 ftaat by, leefzy.
S 'i veiftaod krygt ftoffe: rnyne tonge
weder«
I t my een vader wil bitoooeo
I leef/kronkcl-bogte flangen
I ftaat Gods, leefGodcs.
i (laatverflagen, leefverfigen
s leer, zijode in verwondering 6cc.
6 want menfchen hnlpe eo raad is wind
4 leef, bleef zonder wanken fpélcn
6 leef, en bane, eobanenScc
2 leef, verfloeg, totganlch&c
8 leef, die Ik hate „ ia die'r mare.
4 leef, maar flait veel eer en bind.
leef, isGod, enterwräkehoe traag
I)
leef, va» Hem, uw God en oppeibcer.
I
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