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AAN
JOANNES LUIKEN DE JONGE.

JOANNEs LUIKEN, kleine Zoon,
Indien gy opwast op der Aarden,
Zo staat doch na des Hemels Kroon,
Want die gaat boven alle waarden.
Myd dan de strikken voor de voet,
Van uwe Kindse jonge Jaaren.
Al die het quaade spreekt en doet,
Laat doch dat quaad gezelschap vaaren.
Het quaad gezelschap schend de Jeugd;
Want zulke quaade Medgezellen,
Die trekken van het Pad der Deugd,
Tot op den breeden weg der hellen.
Denk steeds van al wat u geschied,
Tot nut en onderhoud van 't Leven,
Dat gy 't van Godes Hand geniet,
Die 't Al, en Al, aan Ons moet geeven,
En die noch boven alle Goed,
Zelfs in den Hemel zal ontfangen,
Den geen, die zyn Geboden doet,
En maakt op Aarden rechte, gangen.
Van uw beminde Vader lief,
En zal u niet gedenken meugen,
Dewyl Hem God van hier verhief,
Al voor den tyd van uw geheugen.
-

AAN

VI

JOANNES

LUIKEN DE JONGE.

Maar zo gy uwe gangen keerd,
Op wegen van des Heeren vreeze,
En God, als uwen Vader eerd,
Zo zal God uwen Vader weezen;
En u geleiden door de Tyd,
Zo dat gy namaals uwe Vrinden,
Zelfs, in de zalige Eeuwigheid,
Voor eeuwig wederom zult vinden,
Dewyl ik Oud ben, en na gis,
Misschien niet lange meer zal leeven,
Zo heb ik tot gedachtenis,
U deze Regels op geschreeven.
Bewaard het ook voor een Juweel,
Hoe zelf, uw 1 Over Groote Vader,
De vreeze Gods hield voor zyn Deel,
En wandelde den Hemel nader.
Wiens nagelaaten Guide Spoor,
Ik eerst voor rechte Erf waardeerde,
Toen ik dien zelven weg verkoor,
En my van deze Wereld keerde.
De spooren van der Oud'ren Deugd,
Zyn voor de kind'ren meer van waarde,
En ook tot beter Schat en vreugd,
Als alle Schatten van der aarde.
)

Uw gunstige Grootvader

JOANNES LUIKEN.
1)

CASPAR LUIKEN; Autheur van

Verlies.

't Stichtelyk Boekje genaamt: Winst zonder

VOORREDEN*

Gy Jonge Dochtertjes en Knaapjes,
Eenvoudige en Onnooz'le Schaapjes,
Die op des werelds Speelbaan treed,
Mogt gy uw simpelheid behouden,
Bevryd van 't looze arg der Ouden,
De opvoeding was aan u besteed.
Gy hebt wel Vader ende Moeder,
Gy hebt wel Zuster ende Broeder,
Waar van u nooddruft werd bediend,
Men voed u op, men vleid en eertje,
Maar onze zoete lieven Heertje,
Dat is uw allerbeste vriend.
Van zyne hand zyt gy gekomen,
Toen gy uw oorsprong hebt genomen,
En alle goed dat u geschied,
Wat dat het is by nacht en dage,
Door Ouders, Vrienden ende Maage,
Dat is van Hem en anders niet.

VIII

VOORREDEN.

Dies moet gy zoet en schik'lyk weezen,
Hem en uw Ouders altyd vreezen,
En houden u van 't quaade schuw,
Dan heeft Hy, (na zyn trouw belooven)
Als gy gehoorzaam blyft, hier boven
Het schoone Hemeltje voor uw.
Daar zult gy zoet en lieflyk speelen,
En met de lieve Eng'len deelen
In al het Vaderlyke goed,
Van schoone en aangenaame dingen,
Met danken, looven ende zingen,
Uit een verheugd en bly gemoed.
Daar zult gy nooit meer traantjes schreijen,
Door wederwaardigheid of lyen,
Maar onveranderlyk vermaak,
Zal in den hof van weelde bloeijen,
Daar vreugde als gras en riet zal groeijen,
Dat is een allerschoonste zaak.
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'S MENSCHEN BEGIN, MIDDEN EN EINDE.

Job VII : 1, 2, 3.
Heeft niet de mensche eenen strijd op der aarden ? en
zyn zyne dagen niet als de dagen des daglooners ?
Gelyk de dienstknecht hygd na de schaduwe: en gelyk
de daglooner verwacht zynen werkloon:
Alzo zyn my maanden der idelheid ten erve geworden,
en nachten der moeite zyn my voorbereidet.
En Kapittel XIV : 1, 2.
De mensche van eene vrouwe gebooren, is kort van
dagen, en zat van onruste.
Hy komt voort, als een bloeme, en word afgesneden:
ook vlugt hy, als eene schaduwe, en bestaat niet.
Joannes III: 5, 6.
Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zegge ik u: Zo
iemant niet gebooren en word uit water en Geest, hy en
kan in het Koningryke Gods niet ingaan.
Het geene uit het Vlees gebooren is, [dat] is Vlees: en
liet geene uit den Geest gebooren is, [dat] is geest.

'S MENSCHEN BEGIN, MIDDEN EN EINDE.

HET KINDJE GEBOOREN.
Als 't Bloemetjen is opgegaan,
Zo naderd zyn verwelking aan.

't Onnozel Schaapje, zonder gal,
Dat zonder zyn begryp gebooren,
Komt kyken, in het Jammerdal,
Weet weinig wat hem staat beschoren.
Brengt hy der 't zieltje zalig af,
Zo vaard hy met geluk in 't graf.
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'S MENSCHEN BEGIN, MIDDEN EN EINDE.

Jezaias XLV: 21, 22.
T

erkondigd en treedet hier toe, ja beraadslaagd t' zamen:
wie heeft dat laaten hooren van ouds her? [wie] heeft dat
van doe af verkondigd ? Ben ik het niet de HEERE? en
daar en is geen God meer behalven my, e en rechtvaardig
God, en een Heiland, niemant is 'er dan ik.
Wendet u na my toe, wordet behouden, alle gy einden

der aarde: want ik ben God, en niemant meer.

Jeremias XXXI : 20.
Is [niet] Ephraim my een dierbaar Zoone? is by [my
niet] een troetel kind? Want zins dat ik tegen hem
gesproken hebbe, denke ik noch ernstelyk aan hem:
daarom rommeld myn ingewand over hem; ik zal my
zyner zekerlyk ontfermen, spreekt de HEERE.

'S MENSCHEN BEGIN, MIDDEN EN EINDE.

HET KINDJE BEDIEND.
De Machtelooze Stand, Roept om een sterke hand.

Het Kindje moest, eerlang vergaan,
Indien 't, van toegereikte hande,
Niet alle dienst wierd aan gedaan:
Wy Ouden, gingen ook te schande,
Zo de Oorzaak van ons allegaar,
Ons niet tot een Behouder waar.
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'S MENSCHEN BEGIN, MIDDEN EN EINDE.

Psalm XXXIV :9.
Smaakt, en ziet, dat de HEERE goed is: wel gelukzalig is
de man, [die] op hem betrouwd.

En Psalm LXXXI: 11.
Doet uwen mond wyd open, en ik zal hem vervullen.

Mattheus V: 6.
Zalig [zyn] die hongeren en dorsten [na] de gerechtigheld: Want zy zullen verzadigd worden.

Joannes VI: 35.
En Jezus zeide tot haar: Ik ben het brood des levens:
die tot my komt en zal geensins hongeren, en die in my
geloofd, en zal nimmermeer dorsten.
I Petrus II: 1, 2, 3.
Zo legt dan af alle quaadheid, en alle bedrog, en ge

alle achterklappingen.
-veinsthd,yg
En als nieuwgeboorene kinderkens, zyt zeer begeerig na
de redelyke onvervalste melk, op dat gy door de zelve
moogt opwassen:
Indien gy anders gesmaakt hebt dat de Heere goeder
-tierns.

'S MENSCHEN BEGIN, MIDDEN EN EINDE.

HET KINDJE KRYGT PAP.
Die 't voedsel om het gaapen heeft,
Dank vry den Beene, die 't hem geeft.

De Pap komt voor het kindjes mond,
Op dat het gaapen voedsel vond:
Zo wil Hy, die ons heeft geschaapen,
En 't Brood der Zaligheid aanbiedt,
Van onze arme Menschen niet,
Als dat wy met het herte gapen.
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'S MENSCHEN BEGIN, MIDDEN EN EINDE.

Jezaias XL: 11.

Hy zal zyne kudde weiden gelyk een herder: Hy zal de
lammerkens in zyne armen vergaderen, en in zynen schoot
draagen: de zogende zal hy zachtkens leiden.
Markus X: 13, 14, 15, 16.
En zy bragten kinderkens tot hem; op dat hy ze aan
discipelen bestraften de geene, die ze-rakenzoud:
tot hem bragten.
Maar Jezus [dat] ziende, nam het zeer qualyk, en zeide
tot haar: Laat de kinderkens tot my komen, ende en
verhinderd ze niet, want der zulker is het Koningryke Gods.
Voorwaar zegge ik u: Zo wie het Koningryke Gods niet
en ontvangt gelyk een kindeken, die en zal in het zelve
geensins ingaan.

En hy omving ze met zyne armen, [en] de handen op
haar gelegt hebbende, zegende hy dezelve.

'S MENSCHEN BEGIN, MIDDEN EN EINDE.

HET KINDJE GEDRAAGEN.
Waar word de liefde meé beloond,
Als dat men wederliefde toond.

De liefde kan, met welbehaagen,
Het Kindje torsen, ende draagen:
o Liefde, die onze Oorsprong zyt!
Hoe heeft uw Vaderlyk ontfermen,
Ons opgenomen in uw armen,
En draagt ons na de Zaligheid.
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'S MENSCHEN BEGIN, MIDDEN EN EINDE.

Psalm XXXI: 9.

En hebt my niet overgeleverd in de hand des vyands:
gy hebt myne voeten doen staan in de ruimte.
En Psalm LXVI: 8, 9.
Loovet, gy volken, onzen God: en laat hooren de stemme
zyns roems.
Die onze Zielen in 't leven steld: en niet toelaat dat
onzen voet wankele.
En Psalm CXVI:6, 7, 8, 9.
De HEERE bewaard de eenvoudige: Ik was uitgeteerd,
doch ley heeft my verlost.
Myne ziele, keerd weder tot uwe ruste, want de HEERE
heeft aan u wel gedaan.
Want gy [HEERE] hebt myne ziele gered van den dood,
myne oogen van traanen, mynen voet van aanstoot.
Ik zal wandelen voor het aangezichte des HEEREN, in de
landen der leevendigen.
Jezaias XLV: 15.
Voorwaar gy zyt een God, die zich verborgen houd: de
God Israëls, de Heiland.

'S MENSCHEN BEGIN, MIDDEN EN EINDE.

DE LEIBAND.
De Macht, voor 't Oog, als waarz'er niet,
Doet meer als alles wat men ziet.

Dus loopt het kleintje trappen heen,
Nochtans en is het niet alleen,
Maar, in 't verborgen, vast gehouden:
Zo ons de Onzichtbaare hand niet hiel,
Wie weet hoe wy, na lyf en ziel,
In onzen loop ook vallen zouden.
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'S MENSCHEN BEGIN, MIDDEN EN EINDE.

Psalm XXV : 8, 9, 10.

De HEERE is goed en recht; daarom zal hij de zondaars
onderwijzen in den weg.
Hy zal de zachtmoedige leiden in 't recht; en hij zal de
zachtmoedige zynen weg leeren.
Alle paden des HEERSN zyn goedertierendheyd, en waarheid; den geenen die zyn verbond en zyne gotuigenisse
bewaaren.
Psalm CXIX: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.
Myne ziele kleefd aan 't stof, maakt my leevendig na
uw woord.
Ik hebbe [u] myne wegen verteld, en gy hebt my ver
hoord: leerd my uwe inzettingen.
Geeft my den weg uwer bevelen te verstaan; op dat ik
uwe wonderen betrachte.
Myne ziele druipt weg van treurigheid: recht my op na
uw Woord.
Wend van my den weg der valsheid, en verleend my
genadelyk uwe Wet.
Ik heb verkooren den weg der waarheid, uwe Rechten
hebbe ik my voorgesteld.
Ik kleeve vast aan uwe getuigenissen: o HEERE, en
beschaamd my niet.
Ik zal den weg uwer geboden loopen, als gy myn herte
verwydet zult hebben.
-

'S MENSCHEN BEGIN, MIDDEN EN EINDE.

DE LOOP WAGEN.
Vereist de zwakheid leunen,
God geeft zyn ondersteunen.

Dus moet het Kindje leeren gaan,
Wyl 't op zyn voetjes niet kan staan:
Zo onderschraagd ons ook de Heere;
Op dat wy, als een zwak gestel,
Niet vallen zouden in de Hel,
Maar zo den gang ten Hemel leeren.
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'S MENSCHEN BEGIN, MIDDEN EN EINDE.

Lukas XII: 37, 38.
Zalig zyn die dienstknechten, welke de Heere als hy
komt, zal waakende vinden: Voorwaar, ik zegge u, dat
hy hem zal omgorden, en zal ze doen aanzitten, en by
komende, zal hy haar dienen.
En zo hy komt in de tweede [nacht] waake, en komt
in de derde waake, en vind ze alzo, Zalig zyn dezelve

dienstknechten.
II Korinthen XI : 3.

Doch ik vreeze dat niet eenigsins, gelyk de slange Eva
door haare arglistigheid bedroogen heet, alzo uwe zinnen
bedorven worden, [om af te wyken] van de eenvoudigheid
die in Christus is.
1 Petrus V: 8, 9.
Zyt nuchteren, [en] waakt: want uwe tegenpartye de
duivel gaat om als een briessende leeuw, zoekende wien
hy zoude mogen verslinden.
Den welken wederstaat, vast zynde in het geloove :
weetende dat het zelve lyden aan uw broederschap, dat
in de wereld is, volbragt word.

'S MENSCHEN BEGIN, MIDDEN EN EINDE.

DE WIEG.
Het wiegen is voor 't Kind wel goed,
Maar niet voor die niet slaapen moet.

Die 't Kindje wiegden, tot geryven,
En liet het by het Kindje blyven,
Maar waakten, op zyn Eigen Hert;
Op dat het niet van 's Werelds Minne,
Door 't wiegen van verstrooide zinne,
In zonden slaap gehouden werd.
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Psalm XXXI: 24, 25.

Ilebbet den

HEERE lief, gy alle zyne Gunstgenooten;
[want] de HEERE behoed de geloovige, en vergeld overvloediglyk den genen, die hoogmoed bedryft.
Zyt sterk, en hy zal u - Lieder herte versterken; alle gy
die op den HEERE hoopet.

En Psalm XL: 12.
Gy,

Q HEERE,

zult uwe barmhertigheden van my niet

onthouden: laat uwe weldaadigheid en uwe trouwe my
geduuriglyk behoeden.
En Psalm CXLI: 3, 4.
HEERE, zettet een wacht voor mynen mond: behoedet
de deure myner lippen.
En neigd myn herte niet tot een quaade zaake, om
eenigen handel in godloosheid te handelen, met mannen,
die ongerechtigheid werken: en dat ik niet en eete van
haare lekkernyen.

En Psalm CXLVI: 9.
De HEERE bewaard de Vreemdelingen, hy houd den
Weezen en de Weduwe staande: maar der godloozen weg
keerd hy om.
Spreuken II : 6, 7, 8.
Want de HEERE geeft wysheid: uit zynen mond [komt]
kennisse, en verstand.
Hy legt weg voor de oprechte een bestendig wezen:
Hy is een Schild den geenen die oprechtelyk wandelen.
Op dat zy de paden des rechts houden : en hy zal den
weg zyner gunstgenooten bewaaren.

17

'S MENSCHEN BEGIN, MIDDEN EN EINDE.

DE VALHOED.
Bedekt het teére bloot, Voor zeere val, of stoot.

Nu 't Kind alleen zal loopen leeren
En evenwel zich niet bezeeren,
Zo heeft zyn Moeder hem behoed:
Ach Heer! behoed doch zo ons Herte,
Voor 't quaad van zondelyke smerte,
En quetsing van het teer Gemoed;
III.

2
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'S MENSCHEN BEGIN, MIDDEN EN EINDE.

Spreuken IX: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
De opperste wysheid heeft haar huis gebouwd: zy heeft
haare zeven pilaaren gehouwen.
Zij heeft haar slachtvee geslacht, zy heeft haaren wyn
gemengd: ook heeft ze haare tafel toegericht.
Zy heeft haare dienstmaagden uitgezonden: zy noodigd
op de tinnen, der hoogten der stad:
Wie is slecht? by keere zich herwaards: tot den ver
-standeloz,iy:

Komet, eetet van myn brood, en drinket van den wyn,
[dien] ik gemengd hebbe.
Verlaatet de slechtigheden, en leevet, en treedet in den

weg des verstands.
En Kapittel XVI : 16.
Hoe veel beter is het, wysheid te bekomen, dan uitgegraaven goud? en uitneemender, verstand te bekomen,
dan zilver ?
En Kapittel XX : 4, 5.
Om den winter en zal de luiaard niet ploegen: daarom
zal hij bedelen in den oogst: maar daar en zal niet zyn.
De raad in 't herte eens mans is [als] diepe wateren:
maar een man van verstande zal dien uithaalen.
Jezaias LV: 2.
Waarom weegd gy lieden geld uit voor 't geene dat
geen brood en is? en uwen arbeid voor hetgeene dat niet
verzaadigen en kan? Hooret aandachtelyk na my, en eetet
het goede, en laat uwe ziele in vettigheid haar verlusten.

'S MENSCHEN BEGIN, MIDDEN EN EINDE.

DE SPEELSTOEL.
Het Kind is met de leuren Rijk
Die leuren mind is 't kind gelyk.

Onnozel! Die 't met aandacht ziet!
Met wat voor kleine onwaarde zaaken,
Zich 't speelend kindje kan vermaaken,
Voor de Ouderdom, geacht als niet:
ó Alle Werelds goed, en vreugde,
Hoe slecht zyt gy, in 't oog der Deugde:
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'S MENSCHEN BEGIN, MIDDEN EN EINDE.
Psalm LI: 3, 4, 5, 6.

Zyt my genadig, o God, na uwe goedertierenheid: delgd
myne overtreedinge uit, na de grootheid uwer barmhertigheden.
Wast my wel van myne ongerechtigheid: en reinigd my
van myne zonde.
Want ik kenne myne overtreedingen: en myne zonde
is steeds voor my.
Tegen u, u alleen, heb ik gezondigd, en gedaan dat
quaad is in uwe oogen: op dat gy rechtvaardig zyt in
uw spreeken, [en] rein zyt in uw richten.
Jezaias I: 16, 17, 18.
blasset u, reiniget u, doet de boosheid uwer handelingen
van voor myne oogen weg, laat af van quaad te doen.
Leeret goed doen, zoekt het recht, helpt den verdrukten;
doet den Weezen recht, handeld de twistzaake der Weduwen.
Komt dan, en laat ons t'zaarnen rechten, zeid de HEERE:
Al waaren uwe zonden als scharlaken, zy zullen wit worden
als sneeuw, al waaren zy rood, als karmozyn, zy zullen
worden als [witte] wolle.

Mattheus V: 8.
Zalig [zyn] de reine van herten: Want zy zullen God zien.
II Korinthen VII: 1.
Dewyle wy dan deze beloften hebben, Geliefde, laat ons
ons zelven reinigen van alle besinettinge des vleeses en des
Geests, voleindigende de Heiligmaakinge in de vreeze Gods.
II Timotheus II: 21.
Indien dan iemant hem zelven van dezen reinigd, die
zal een vat zyn ter eeren, geheiligd en bequaam tot gebruik
des Heeren, tot alle goed werk toebereid.

'S MENSCHEN BEGIN, MIDDEN EN EINDE.

HET KINDJE WERD GEWASSEN.
Verdraagt het lyd, Om zuiverheid.

De Moeder kan het zelden passen,
Dat zich het Kind wil laaten wassen,
Maar ongeduld, is moeitens loon:
Veel Ouden, hebben liever 't vuilen,
Met ongelaatenheid en huilen,
Als voor Gods Oog, het Herten schoon.
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'S MENSCHEN BEGIN, MIDDEN EN EINDE.

Psalm XVII: 8, 9.
Bewaard my als het zwart des oogen appels; verbergd
my onder de schaduwe uwer vleugelen.
Voor 't aangezichte der godloozen, die my verwoesten;
myner dood -vyanden die my omringen.

En Psalm CXXI: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Mijne Nulpe is van den HEERE, die hemel en aarde
gemaakt heeft.
Hy en zal uwen voet niet laaten wankelen: uw' bewaarder en zal niet sluimeren.
Ziet, de bewaarder Israëls en zal niet sluimeren noch
slaapen.
De HEERE is uw' bewaarder, de HEERE is uwe schaduwe,
aan uwe rechterhand.
De Zonne en zal u des daags niet steeken, noch de
Maane des nachts.
De HEERE zal u bewaaren van alle quaad: uwe Ziele
zal by bewaaren:
De HEERE zal uwen uitgang en uwen ingang bewaaren,
bewaaren, van nu aan tot in der eeuwigheid.

Jezaias XXVII: 1, 2.
Te dien dage zal 'er een wyngaard van rooden wyne
zyn, zingt van den zelven by beurte.
Ik de HEERE behoede dien, alle oogenblik zal ik hem
bevochtigen: op dat [de vyand] hem niet en bezoeke, zal
ik hem bewaaren nacht en dag.

'S MENSCHEN BEGIN, MIDDEN EN EINDE.

HET KINDJE BESCHERMD.
Gelyk de Moeder 't Kind omermd,
Zo werd de deugd van God beschermd.

De Moeder mag het gants niet lyden,
Dat heet, of koud, haar kind bestryden;
Of iets van eenig ander quaad:
En of een Moeder dat vergate,
Zo wil ons God doch niet verlaate,
ó Groot Geluk! waar is uw maat?
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Psalm LXXIII: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.
Als myn herte opgezwollen was, en ik in myne nieren

geprikkelt wierde:
Doe was ik onvernuftig, ende en wist niets: ik was een
groot beest by u.
Ik zal dan geduuriglyk by u zyn: gy hebt myne rechterhand gevat.
Gy zult my leiden door uwen raad: en daar na zult gy
my [in] heerlykheid opneemen.
Wien heb ik [neffens u] in den Hemel? neffens u en
lust my ook niets op der Aarden.

Bezwykt myn vlees en myn herte, zo is God de rotssteen myns herten, en myn deel in eeuwigheid.
Want ziet, die verre van u zyn, zullen vergaan: gy
roeid uit allen die van u af hoereerd.
Maar my aangaande; het is my goed, na by God te
weezen: ik zette myn betrouwen op den Heere HEERE;
om alle uwe werken te vertellen.
Jezaias LIX : 1, 2.
Ziet de hand des HEEREN en is niet verkort, dat zy niet
en zoude konnen verlossen: en zyne oore en is niet zwaar
geworden, dat zy niet en zoude konnen hooren.
Maar uwe ongerechtigheden maaken een scheidinge tussen
u-lieden, en tussen uwen God, en uwe zonden verbergen
het aangezichte van u-lieden, dat hy niet en hoord.
En Kapittel LXV: 1.
Ik hebbe myne handen uitgebreid den gantsen dag tot
een wederstrevig volk: die wandelen op eenen weg, die
niet goed en is, na zyne [eigene] gedachten.
II Korinthen I: 10.
Die ons uit zo grooten dood verlost heeft, en [noch] verlost:
op welken wy hoopen, dat hy [ons] ook noch verlossen zal.

'S MENSCHEN BEGIN, MIDDEN EN EINDE.

HET KINDJE GEVALLEN.
Daar is een uitgestrekte hand,
Tot onze Kinderlyke stand.

Als 't Kindje nu, al loopt alleen,
Zo rold het menigmaal daar heen,
Doch werd terstond weêr opgeheven:
o God, wat hebt gy onze Ziel,
Die in haar loop zo dikmaals viel,
Ook menigmaal de hand gegeeven.
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Maleachi III: 3.

Hy zal zitten, louterende, en liet zilver reinigende, en hy
zal de kinderen Levi reinigen, en hy zal ze doorlouteren
als goud, en als zilver: dan zullen zy den HEERE spys
offer toebrengen in gerechtigheid.
Romeinen VIII: 17, 18.
Indien wy kinderen zyn, zo zyn wy ook erfgenaamen:
erfgenaamen Gods: en mede -erfgenaamen van Christus: zo
wy anders met [hem] lyden, op dat wij ook met [hem]
verheerlykt worden.
Want ik houde het daar voor, dat het lyden dezes
tegenwoordigen tyds niet en is te waardeeren tegen de
heerlykheid, die aan ons zal geopenbaard worden.
II Korinthen IV: 16, 17, 18.
Daarom en vertraagen wy niet: maar hoewel onze uit
verdorven word, zo word nochtans de-wendigmsch
inwendige vernieuwd van dage tot dage.
Want onze lichte verdrukkinge, die zeer haast voorby
[gaat,] werkt ons een gants zeer uitneemend eeuwig gewigte der heerlykheid:
Dewyle wy niet en aanmerken de dingen die men ziet,
maar de dingen die men niet en, ziet. Want de dingen die
men ziet zyn tydelyk, maar de dingen die men niet en
ziet zyn eeuwig.
Jakobus I: 12.
Zalig is de man die verzoekinge verdraagd: want als
hy beproefd zal geweest zyn, zo zal hy de kroone des
levens ontfangen, welke de Heere beloofd heeft den geenen
die hem lief hebben.
I Petrus III: 12, 13.
Want de oogen des Heeren zyn over de rechtvaardige,
en zyne ooren tot haar gebed: maar het aangezicht des
Heeren is tegen de geene die quaad doen.
En wie is het die u quaad doen zal, indien gy navolgers
zyt van het goed?
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HET KINDJE GEHAVEND.
Het Wel, dat achter 't Onwel schuild,
Vergoed de schade daar 't om build.

Al wat de Moeder 't Kindje doet,
(Schoon 't hem verdrietelyk doet schreijen,)
Dat is hem anders niet dan goed:
Zo ook, het herten leed, en ly'en,
Waar meê, het menschelyke hert,
Van Godes hand gezuiverd werd.
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Psalm III: 5.

Ik

riep met myne stemme tot den HEERE: en hy verhoorde my van den berg zyner heiligheid, Sela!
Psalm XXXIII: 20, 21, 22.

Onze ziele verbeid den HEERE; hy is onze hulpe, en
onze schild.
Want ons herte is in hem verblyd, om dat wy op den
Naame zyner heiligheid vertrouwen.
Uwe goedertierenheid, HEERE, zy over ons; gelyk als
wy op u hoopen.
Jezaias XXX: 18, 19.
Daarom zal de HEERE wachten op dat hy u genadig zy,
en daarom zal hy verhoogd worden, op dat hy zich over
u-lieden ontferme, want de HEERE is een God des gerichtes:
welgelukzalig zyn die hem verwachten.
Want het volk zal in Sion woonen, te Jeruzalem: gy
en zult gantselyk niet weenen, gewisselyk zal hy u genadig
zyn op de stemme uwes geroeps: zo haast als hy die
hooren zal, zal hy u antwoorden.
Mattheus XVIII: 1, 2, 3, 4.
Te dier zelver tyd quamen de Discipelen tot Jezus, zeggende: Wie is doch de meeste in het Koningryk der
Hemelen ?
En Jezus een kindeken tot hem geroepen hebbende,
stelde dat in 't midden van haar.
En zeide: Voorwaar zegge ik u, indien gy u niet en
veranderd, en word gelyk de kinderkens, zo en zult gy in
het Koningryk der Hemelen geensins in gaan.
Zo wie dan hem zelven zal vernederen, gelyk dit kindeken, deze is de meeste in het Koningryk der Hemelen.
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HET KINDJE HUILD.
De Hamer die op 't klokje slaat,
Ontfangt zyn antwoord op der daad.

Als 't Kindje maar zyn stein verhief,
Met Moederlief, dat zy het hoorden,
Zo roept die Echo: Kindje lief,
Gelyk de weerklank op de woorden:
o Ouden! heft uw stern tot God,
Zo deeld gy ook in 't Kinder-lot.
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Jezaias LVII : 15.

W

ant alzo zeid de Hooge en Verhevene, die in de eeuwigheid woond, en diens naame Heilig is: Ik woone [in] de
hoogte, en [in] het Heilige: en by dien die eenes verbryzelden en nedrigen geestes is, op dat ik leevendig maake
den geest der nederigen, en op dat ik leevendig maake
het herte der verbryzelden.
Mattheus V: 10, 11, 12.
Zalig [zyn] die vervolgd worden om der gerechtigheid
wille: Want haarer is het Koningryk der Hemelen.
Zalig zyt gy als u [de menschen] smaaden, en vervolgen,
en liegende alle quaad tegen u spreeken, oni mynent wille.
Verblyd en verheugd [u,] want uwen loon [is] groot in
de Hemelen: want alzo hebben zy vervolgd de Propheeten,
die voor u [geweest zyn.]
II Korinthen IV: 8, 9, 10, 11.
Die in alles verdrukt worden, doch niet benaauwet:
twyfelmoedig, doch niet mismoedig :
Vervolgd, doch niet [daar] in verlaaten: neder geworpen,
doch niet verdorven:
Altyd de doodinge des Heeren Jezus in den lichaame
ommedraagende, op dat ook het leven van Jezus in onzen
lichaame zoude geopenbaart worden.
Want wy die leeven worden altyd in den dood overgegeeven om Jezus wille: op dat ook 't leven van Jezus in
ons sterflyk vlees zoude geopenbaard worden.
-

En Kapittel VIII: 2.
Dat in veele beproevinge der verdrukkinge de overvloed
haarer blydschap, en haare zeer diepe armoede overvloedig
geweest is tot den rykdom haarer goeddaadigheid.
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HET MOLENTJE.
De dingen die ons tegen staan,
Die doen het stiIIe leven gaan.

Indien het onderjaarig Kind,
Wil, dat zyn Molentje zal draaijen,
Zoo loopt het lustig tegen wind,
En laat zyn kaakjes rood bewaaijen :
ó Tegen wind, en tegen stroom,
Gy maakt de Oude kind'ren vroom.
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Psalm XX: 8.
Deze [vermelden] van wagens, en die van paarden; maar
wy zullen vermelden van den Naam des HEEREN onzes Gods.
En Psalm XXXIII: 16, 17, 18, 19.
Een Koning word niet behouden door een groot heir;
een Held word niet gereddet door groote kracht.
Het paard feild ter overwinninge, ende en bevryd niet
door zyn groote sterkheid.
Ziet, des HEEREN ooge is over de geene die hem vreezen, op de geene die op zyne goedertierenheid hoopen;
Om haare ziele van den dood te redden, en om haar by
't leven te houden in den honger.
Spreuken XI: 28.
Wie op zynen rykdom vertrouwd, die zal vallen: maar
de rechtvaardigen zullen groenen als loof.
Jezaias XXX: 15, 16.
Want alzo zeid de Heere HEERE de Heilige Israëls; door
wederkeeringe en ruste zoud gy- lieden behouden worden;
in stilheid en in vertrouwen zoude uwe sterkte zyn, doch
gy en hebt niet gewild;
En gy zegt, Neen; maar op paarden zullen wy vlieden,
daarom zult gy vlieden: en, op snelle [paarden] zullen wy
ryden, daarom zullen uwe vervolgers [ook] snel zyn.
En Kapittel XXXI: 1.
Wee den geenen die in Egipten om hulpe aftrekken, en
steunen op paarden, en vertrouwen op wagenen, om dat
'er veele zyn, en op ruiters, om dat die zeer machtig zyn:
ende en zien niet op den Heiligen Israëls, ende en zoeken
den HEERE niet.
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HET ROUTE STOKPAARD.
Die Geest, voor 't lichaam buigen doet;
Die torst, het Paard, dat draagen moet.

D'onnooz'le ryd op 't houte Paard,
Met by zyn voetjes op de aard,
Waar over 't beter weeten lachten:
o Route Paard, van werelds goed,
Waar op de Ruiter gaat te voet,
Gy zyt tot spot, en tot verachten.
I.
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Spreuken XIV: 13.
Het herte zal ook in het lachen smerte hebben: en het
laatste van die blydschap is droefheid.
Jezaias V: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Want des HEEREN der heirscharen wyngaard is het huis
Israël, en de mannen van Juda, zyn een plant zyner ver
heeft gewacht na recht, maar ziet het is-lustinge:by
schurfdigheid; na gerechtigheid, maar ziet het is geschreeuw.
Wee den geenen die huis aan huis trekken, akker aan
akker brengen, tot dat 'er geen plaatse meer en zy, en dat
gy lieden alleen inwoonders gemaakt word in liet midden
des lands.
Voor myne ooren [heeft] de HEERE der heirscharen [gesproken:] Zo niet veele huizen tot verwoestinge zullen
worden, de groote en de treffelyke zonder inwoonder!
Ja tien bunderen wyngaards, zullen een eenig Bath
geeven; en een Homer zaads, zal een Epha geeven.
Wee den geenen die haar vroeg opmaakende in den
morgenstond, sterken drank najaagen, [en] vertoeven tot
in de schemeringe, [tot dat] de wyn haar heeft verhittet.
En harpen en luiten, trommelen - en pypen, en wyn zyn
in haare maaltyden: maar zy en aanschouwen het werk
des HEEREN niet, en zy en zien niet op het maaksel zyner
handen.
Daarom zal myn volk gevangelyk weg gevoert worden,
om dat het geene wetenschap en heeft: en des zelven
Heerlyke zullen honger lyden, en haare menigte zal ver
-dorenva
dorste.
Daarom zal het graf zich zelven wyd opsperren, en
zynen mond open doen, zonder maate, op dat nederdaale
haare heerlykheid, en haare menigte, met haar gedruis,
en die in haar van vreugd opspringt.
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HET FLUITJE.
Veel monden geeven zulk geluit,
Gelyk de maatelooze Fluit.

Het Fluiten, dat door 't kind geschied,
Dat is het Oor maar tot verdriet;
Als wildzang, zonder wys te houden:
Zo ook der Ouden ied'le vreugd,
Is maar verdriet in 't oor der Deugd,
De rechte Wyze, en gryze Ouden.
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Jezaias XXIV: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Dat land zal gantselyk ledig gemaakt worden, en het zal
gantselyk beroofd worden, want de HEERE heeft dit woord
gesproken.

Het land treurd, het verwelkert, het aardryk queeld, het
verwelkert: de hoogste van het volk des lands queelen.
Want het land is bevlekt van wegen zyne inwoonders :
want zy overtreeden de wetten, zy veranderen de inzet tinge, zy vernietigen het eeuwig verbond.
Daarom verteert de vloek het land, en die daar in woonen, zullen verwoest worden: daarom zullen de inwoonders des lands verbrand worden, en daar zullen weinig
menschen overig blyven.
De most treurd, de wynstok queeld, alle die blydhertig
waaren, zuchten.
De vreugd der trommelen rust, het geluit der vrolykhuppelende houd op, de vreugd der harpe rust.
Zy en zullen geenen wyn drinken met gezang: de sterke
drank zal bitter zyn den geenen die hem drinken.
Nahum II : 7.
En Huzab zal gevangelyk weg gevoert worden, men
zal haar heeten voort gaan, en haare maagden zullen ze
geleiden, als [met] een stemme der duiven, trommelende
op haare herten.
Romeinen VI: 12, 13.
Dat dan de zonde niet en heerse in uw' sterflyk lighaam,
om haar te gehoorzaarnen in de begeerlykheden des zelven

[lichaams.]
Noch en stelt uwe leden niet der zonde tot wapenen
der ongerechtigheid: maar stelt u zelven Gode, als uit de
dooden [leevendig] geworden zynde, en [stelt] uwe leden
Gode tot wapenen der gerechtigheid.
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DE TROMMEL.
Daar is wel veeltyds veel geluid,
Maar meest dat niet met al beduid.

Het Kindje speeld vast op de Trom,
En weet het zelver niet waarom;
Als om te raazen, en te roeren:
Zo raast het groote Algemeen,
En niemant komt 'er op de been,
Om tegen 't quaade kryg te voeren.
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Genesis I: 11, 12.
God zeide: Dat de Aarde uitschiete gras -scheutkens, kruid
zaad zaaijende, vruchtbaar geboomte, draagende vrucht na
zynen aard, welkes zaad daar in zy op der Aarde: en het
was alzo.
En de Aarde bragt voort Gras-scheutkens, Kruid zaad
zaaijende na zynen aard, en vrucht-draagende geboomte,
welkes zaad daar in was, na zynen aard: en God zag dat
het goed was.
Psalm XXIV: 1.
De Aarde is des HEEREN, mitsgaders haare volheid; de
wereld, en die daar in woonen.
En Psalm XXXIII: 5, 6.
Hy heeft gerechtigheid en gerichte lief; de aarde is vol
van de goedertierenheid des HEEREN.
Door het Woord des HEEREN zyn de Hemelen gemaakt,
en door den Geest zyns monds al haar heir.
En Psalm CXLV: 15, 16.

Aller oogen wachten op u: en gy geeft hen haare spyze
t' zyner tyd.
Gy doet uwe hand open, en verzadigd al wat daar leefd,
[na u] welbehaagen.
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HET KINDJE BID.
Leerd op den Eersten Oorsprong zien,
Daar alles goeds van moet geschien.

Het Kindje moet van Jongs op leere,
Wat Vader en wat Moeder heeft,
Eerst komt van onze Lieven Heere,
Die 't broodje schept, en alles geeft;
En zeggen met zyn handjes zaamen:
Ik dank U, Lieven-Heertje, Amen.
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Psalm XC: 15, 16, 17.
ons
na
de dagen [in dewelke] gy ons gedrukt
erblyd
V
hebt: [na] de jaaren [in dewelke] wy het quaad gezien hebben.
Laat uw werk aan uwe knechten gezien worden: en uwe
heerlykheid over haare kinderen.
En de lieflykheid des HEEREN onzes Godt zy over ons:
en bevestigd gy het werk onzer handen over ons: ja het
werk onzer handen bevestigd dat.
Spreuken II : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Myn zoon, zo gy myne redenen aanneemt, en myne
geboden by u weg legt:
Om uwe ooren na wysheid te doen opmerken, [zo] gy
uwe herte tot verstandigheid neigd:
Ja zo gy tot het verstand roept; uwe stemme verheft
tot de verstandigheid:
Zo gy ze zoekt als zilver, en naspeurd als verborgene
schatten:
Dan zult gy de vreeze des HEEREN verstaan; en zult de
kennisse Gods vinden.
Want de HEERE geeft wysheid; uit zynen mond [komt]
kennisse en verstand.
Hy legt weg voor de oprechten een bestendig wezen:
Hy is een schild den geenen, die oprechtelyk wandelen:
Op dat zy de paden des rechts houden: en hy zal den
weg zyner gunstgenooten bewaaren.
Dan zult gy verstaan gerechtigheid, en recht, en billyk
[en] allen goeden pad.
-hedn:

En Kapittel III: 11, 12.
Myn zoon, en verwerpt de tucht des HEEREN niet: en
weest niet verdrietig over zyne kastydinge.
Want de HEERE kastyd den geenen die hy lief heeft;
ja gelyk een vader den zoone [in den welken] hy een
welbehaagen heeft.
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HET KINDJE GAAT SCHOOL.
Bepaaldheid, aan de wilde zin,
Geeft voor 't Gemoed een groot gewin.

Het Kindje moet na School toe gaan,
Zo gaat alreê zyn kruisjen aan,
Op dat het wysheid zoude leere:
Maar word by groot in Vaders huis,
Zo drukt hem ook een grooter kruis,
Tot waare Wysheid voor den Heere.
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Spreuken I: 7, 8, 9.
De vreeze des HEEREN is het beginsel der wetenschap:
de dwaaze verachten wysheid, en tucht.
Myn zoon, hoord de tucht uwes vaders, ende en verlaat
de leere uwer moeder niet:
Want zy zullen uwen hoofde een aangenaam toevoegsel
zyn, en ketenen aan uwen halze.
Hebreen XII: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Gy en hebt noch tot den bloede toe niet tegen gestaan,
strydende tegen de zonde:

En gy hebt vergeeten de vermaaninge, die tot u als tot
zoonen spreekt: Myn zoone, en acht niet klein de kastydinge des Heeren, noch en bezwykt niet als gy van hem
gestraft word.
Want dien de Heere lief heeft, kastyd hy: en hy geesseld eenen iegelyken zoone dien hij aanneemt.
Indien gy de kastydinge verdraagt, zo draagt hem God
tegen u als zoonen? (want wat zoone is 'er dien de Vader
niet en kastyd?
Maar indien gy zonder kastydinge zyt, welker alle deelachtig zyn geworden, zo zyt gy dan bastaarden, en niet
zoonen.
Verders wy hebben de vaders onzes vleeses wel tot
kastyders gehad, en wy ontzagen ze: zullen wy [dan] niet
veel meer den Vader der geesten onderworpen zyn, en leeven?
Want geene hebben [ons] wel voor eenen korten tyd,
na dat het haar goed dachte, gekastyd, maar deze kastyd
[ons] tot [onzen] nutte, op dat wy zyner heiligheid zouden
deelachtig worden.
En alle kastydinge, als die tegenwoordig is, en schynd
geen [zaake] van vreugde, maar van droefheid te zyn:
doch daar na geeft zy van haar eene vreedzaame vrucht der
gerechtigheid, den geenen die door dezelve geoeffend zyn.

'S MENSCHEN BEGIN, MIDDEN EN EINDE.

DE ROEDE.
't Is beter dat de Vriendschap slaat,
Als dat de Vyand vriend'Iyk praat.

Als 't Kindje stout is, moet het lyden,
Dat hem zyn Ouderen kastyden,
Doch dat geschied hem niet uit haat;
Gelyk het oude kind moet draagen,
Des Heeren hand van liefde slagen,
Op dat het niet verderft in 't quaad.
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Exodus XX: 10.

Gy en zult geen valse getuigenisse spreeken tegen uwen
naasten.
Psalm V: 7.
Gy zult de leugen -spreekers verdoen: van den man des
bloeds en bedrogs heeft de HEERE eenen grouwel.
Spreuken XII: 17, 18, 19.
Die waarheid voortbrengt, maakt gerechtigheid bekend:
maar een getuige der valsheden, bedrog.
Daar is een, die [woorden] als steeken van een zwaard
onbedachtelyk uitspreekt: maar de tonge der wyze is
medicyne.
Eene waarachtige lippe zal bevestigt worden in eeuwigheid ; maar eene valse tonge is [maar] voor een oogenblik.
En Kapittel XIII : 1, 2, 3, 4.
Een wys zoon [hoord] de tucht des Vaders: maar een
spotter en hoord de bestraffinge niet.
Een ieder zal van de vrucht des monds het goede eeten:
maar de ziele der trouwloozen het geweld.
Die zynen mond bewaard, behoud zyne ziele: maar voor
hem is verstooringe, die zyne lippen wyd open doet.
De ziele des luiaards is begeerig, doch daar en is niet:
maar de ziele der vlytigen zal vet gemaakt worden.
En Kapittel XX: 17.
Het brood des leugens is den mensche zoet: maar daar

na zal zyn mond vol van zant-steenkens worden.
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HET KINDJE VERMAAND.
Leert onderscheid, van quaad en goed,
Op dat gy wys'lyk, laat en doet.

De mond die liegt die dood de Ziele,
Zo zeid de vroome Wyze Man:
Dat alle kind'ren dit onthiele,
Dat bragt de Oud'ren blydschap an;
Want anders leerd het kindje jokken,
Van dat het gaat in lange rokken.
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Jezaias XXXIX : 6, 7, 8.
Ziet de dagen komen, dat al wat in uwen huize is en
Tat uwe vaders opgeleid hebben ten schatte tot op dezen
dag, na Babel weg gevoert zal worden, daar en zal niets
overgelaaten worden, zeid de HEERE.
Daar toe zullen ze van uwe zoonen, die uit u zullen
voortkomen, die gy gewinnen zult, neemen: dat ze hovelingen zyn in het Paleis des Konings van Babel.
Maar Hiskia zeide tot Jezaias: het woord des HEEREN
dat gy gesproken hebt, is goed; ook zeide hy: Doch het
zy vrede en waarheid in myne dagen.
Hozea VIII: 7.
Want zy hebben wind gezaaid, en zullen een wervelwind maaijen: 't en zal geen staande koorn hebben, het
uitspruitsel en zal geen meel maaken: of het misschien
maakte, vreemde zullen het verslinden.
En Kapittel XII : 2.
Ephraim weid zich met wind, en jaagd den oosten wind
na; den gantsen dag vermenigvuldigd hy leugen en ver
verbond met Assur, en de oli-woesting:zymak
word na Egipten gevoerd.
Jakobus I: 8, 9, 10, 11.
Een dubbelhertig man [is] ongestadig in alle zyne wegen.
Maar de broeder die nedrig is, roeme in zyne hoogheid:
En de ryke in zyne vernederinge: want hy zal als een
bloeme des gras voorby gaan.
Want de Zonne is opgegaan met de hitte, en heeft het
gras dorre gemaakt, en zyn bloeme is afgevallen, en de
schoone gedaante haares aanschyns is vergaan: alzo zal
ook de ryke in zyne wegen verwelkeren.
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DE BLAAS.
Hoe sterk gy blaast, o werelds kind!
Gy vangd doch anders niet als wind.

Wat is de Wereld, die het ziet?
Een Blaas vol wind en anders niet;
Laat daar 't onweetend Kind mee speelen:
Maar dat het wys, en grys verstand,
Geen voddery houd' aan de hand,
Om in het kinderspel te deelen.
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Job XIV: 1, 2.
De mensche van een vrouwe gebooren, is kort van dagen,
en zat van onruste.
Hy komt voort, als eene bloeme, en word afgesneden:
ook vlugt hy, als eene schaduwe, en bestaat niet.
Psalm LXII: 10.
Immers zyn de gemeene lieden idelheid, de groote lieden
zyn leugen: in de weegschaale opgewoogen, zouden zy
t'zaamen [lichter] zyn dan d'idelheid.
En Psalm CXLIV: 3, 4.
O HEERE, wat is de mensche, dat gy hem kend ? het
kind des menschen, dat gy het achtet?
De mensche is de idelheid gelyk: zyne dagen zyn als
een voorby gaande schaduwe.

Prediker I: 2.
Idelheid der idelheden, zeid de Prediker, idelheid der
idelheden. Het is al idelheid.
Jezaias XL : 6, 7.
Een stemme zeid: Roept, en hy zeid: Wat zal ik roepen?
Alle vlees is gras, en alle zyne goedertierenheid als een
bloeme des velds.
Het gras verdord, de bloeme valt af, als de Geest des
HEEREN daar in blaast: voorwaar het volk is gras.
I Joannes II: 17.
En de wereld gaat voorby, en haare begeerlykheid: maar
die den wille Gods doet blyft in der eeuwigheid.
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HET KIND BLAAST BELLEN.
Wat is aI 's Werelds vreugd en Spel?
Een ied'le wind en Water-bel.

Gelyk de rond geblaazen Bel,
Na dat by sierlyk was verscheenen,
(Tot vreugd van 't kinderlyk gestel)
Weêr oogenblik'lyk is verdweenen:
Zoo is de wereld in haar staat,
Die haar beminnaars snel verlaat.
III.
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I Samuel XV: 22, 23.

S

amuel zeide: Heeft de HEERE lust aan brandolleren, en
slacht- offeren, als aan het gehoorzaamen der stemme des
HEEREN? ziet gehoorzaamen is beter dan slacht-offer, opmerken dan het vette der rammen.
Want wederspannigheid is een zonde der toverye, en
wederstreeven is afgoderye, en beelden -dienst: Om dat gy
des HEEREN woord verworpen hebt, zo heeft hy u verworpen, dat gy geen Koning en zult zyn.
Jezaias II : 17, 18, 19, 20, 21.
De hoogheid des menschen zal geboogen, en de hoogheid der mannen zal vernederd worden, en de HEERE alleen
zal in dien dage verheven zyn.
En elk een der afgoden zal gantselyk vergaan.
Dan zullen zy in de spelonken der rotssteenen gaan, en
in de holen der aarde, van wegen den schrik des HEEREN,
en van wegen de Heerlykheid zyner Majesteit, wanneer
hy zich opmaaken zal om de aarde te verschrikken.
In dien dage zal de mensche zyne zilvere afgoden, en
zyne gouden afgoden, welke zy zich gemaakt hadden om
haar [daarvoor] neder te buigen, weg werpen voor de
mollen, en de vleder-muizen:
Gaande in de reeten der rotsen, en in de klooven der
steenrotsen, van wegen den schrik des HEEREN, en van
wegen de Heerlykheid zyner Majesteit, wanneer hy zich
opmaaken zal, om de aarde geweldelyk te verschrikken.
Ephezen V: 5.
Want dit weet gy, dat geen hoereerder, of onreine, of
gierigaard, die een afgoden-dienaar is, erfenisse en heeft
in het Koningryke Christus en Gods.

'S MENSCHEN BEGIN, MIDDEN EN EINDE.

DE POP.
De Poppe- dienst aan hout en steen
Is by de Ouden heel gemeen.

Het Poppetjen aan 't Kind gegeeven,
Is onder die onnooz'le hand,
Als by de Ouden 't waare leven;
Men lacht om 't kinderlyk verstand:
Maar doch, helaas! wat ziet m'er veele,
Die Oud zyn, met de Poppen speele !
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Spreuken I: 20, 21, 22, 23.
De opperste Wysheid roept overluid daar buiten; zy ver
haare stemme op de straaten.
-heft
Zy roept in 't voorste der woelingen; aan de deuren
der poorten spreekt zy haare redenen in de stad.
Gy slechte, hoe lange zult gy de slechtigheid beminnen?
en de spotters voor zich de spotterye begeeren? en de
zotten wetenschap haaten?
Keeret u tot myne bestraffinge: Ziet, ik zal mynen
geest u- lieden overvloediglyk uitstorten; ik zal myne
woorden u bekend maaken.
Jezaias III : 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
Ten zelven dage zal de Heere weg neemen den sieraad
der kouzebanden, en de netkens, en de maankens.
De riek -dooskens, en de kleine ketenkens, en de glinsterende kleedingen.
De hoofd -krooninge, en de arm- versierselen, en de bindseien; en de reuk -ballekens, en de oorringen.
De ringen, en de voorhoofd -sierselen.
De wissel -kleederen, en de mantelkens, en de hoedekens,
en de buidels.
De spiegels, en de fijne linnen deksels, en de hulledoeken, en de sluijers.
En het zal geschieden, dat 'er voor specerye, stank zal
zyn, en lossigheid voor eenen gordel, en kaalheid in plaatse
van hairvlechten, en omgordinge eenes zaks in plaatse
van eenen wyden rok: en verbrandinge in plaatse van

schoonheid.

'S MENSCHEN BEGIN, MIDDEN EN EINDE.

HET POPPEGOED.
Wat is de Wereld, voor 't gemoed?
Als Kinderachtig Poppegoed.

Het Poppegoed, voor 't jonge Kind,
Waar in het Meisje vreugde vind,
Is ook een Spiegel voor de Ouden:
Dat zy het toe betrouwde Pand,
Van 't Edele bejaard verstand,
Met Poppegoed niet op en houden.
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Jezaias XXXI: 6, 7.
Bekeert u tot [hem van] den welken de kinderen Israëls
diepe afgeweeken zyn.
Want te dien dage zullen zy verwerpen een ider zyn
zilvere afgoden, welke uwe handen [tot] zonde gemaakt
hadden.

Ezechiel VII: 17, 18, 19.
Alle handen zullen slap worden; en alle kniën zullen
heenen vlieten [als] water.
Ook zullen zy zakken aangorden, grouwen zal ze bedekken, en over alle aangezichten zal schaamte weezen,
en op alle haare hoofden kaalheid.
Zy zullen haar zilver op de straaten werpen, en haar
goud zal tot onreinigheid zyn; haar zilver, en haar goud
en zal haar niet konnen uithelpen ten dage der verbolgentheid des HEEREN: haare ziele en zullen zy niet verzadigen,
en haare ingewanden en zullen zy niet vullen: want het
zal den aanstoot haarer ongerechtigheid zyn.
Romeinen XII : 1, 2.
Ik bidde u dan, broeders, door de ontfermingen Gods,
dat gy uwe lichaamen steld tot een leevende, heilige, [en]
Gode welbehaagelyke offerbande, [welke is] uwen redelyken
Godsdienst.
En word dezer wereld niet gelykformig, maar word
veranderd door de vernieuwinge uwes gemoeds, op dat gy
moogt beproeven welke de goede, en welbehagende, en
volmaakte wille Gods zy.

'S MENSCHEN BEGIN, MIDDEN EN EINDE.

DE BIKKEL.
Weest wyzer als 't onweetend Kind,
Dat Spel in doode beenen vind.

De Bikkel, uit het Schaapen been,
Die smyt de groote slechts daar heen;
Maar by de kleine, heeft by waarde:
Zo raapt het kleine Kinds verstand,
't Verworpen goed uit Wyzer hand,
De snoode Dingen van der aarde.
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Mattheus XVI: 26, 27.
Wat baatet het een mensche, zo hy de geheele wereld
gewind, en lyd schaade zyner ziele? Of wat zal een
mensche geeven, tot lossinge van zyne ziele?
Want de Zoone des menschen zal komen in de heerlykheid zijns Vaders met zyne Engelen, en alsdan zal hy een
iegelyk vergelden na zyn doen.

Jakobus I: 8, 9, 10, 11.
Een dubbelhertig man [is] ongestadig in alle zyne wegen.
Maar de broeder die nedrig is, roeme in zyne hoogheid.
En de ryke in zyne vernederinge: want hy zal als een
bloeme des gras voorby gaan.
Want de Zonne is opgegaan met de hitte, en heeft het
gras dorre gemaakt, en zyn bloeme is afgevallen, en de
schoone gedaante haares aanschyns is vergaan: alzo zal
ook de ryke in zyne wegen verwelkeren.

En Vers 21.
Daarom afgelegt hebbende alle vuiligheid en overvloed
van boosheid, ontfangt met zachtmoedigheid het woord dat
in [u] geplant word, het welk uwe zielen kan zalig maaken.

'S MENSCHEN BEGIN, MIDDEN EN EINDE.

DE KLAAUW.
De dooden zyn in quaad of goed,
Die leeven speelen met haar goed.

De Klaauw, 'van d'Os, of van het Zwyn,
Laat zich het Kind ook waardig zyn;
Maar, krygt het zyn bejaarde zinnen,
Zo is die Schat by hem veracht;
Gelyk de Vroome mensch, belacht,
't Geen by voor dezen, kon beminnen.
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'S MENSCHEN BEGIN, MIDDEN EN EINDE.

Psalm XI : 4, 5.
De HEERE is in het Paleis zyner heiligheid, des HEEREN
Troon is in den Hemel; zyne oogen aanschouwen, zyne
oogen-leden proeven de menschen kinderen.
De HEERE proeft den rechtvaardigen; maar den godloozen, en dien die geweld lief heeft, haat zyne ziele.
En Psalm XXVI : 2.
Proefd my, HEERE, en verzoekt my; toetst myne nieren,
en myn herte.
En Psalm XXXIII: 13, 14, 15.
De HEERE schouwd uit den Hemel, en ziet alle menschen
kinderen:
Hy ziet uit van zyne vaste woon -plaatse, op alle inwoon
-ders
aarde;
Hy formeerd haar aller herte; by let op alle haare werken.
En Psalm XCIV: 8, 9, 10, 11.
Aanmerkt gy onvernuftige onder den volke, en gy dwaaze,
wanneer zult gy verstandig worden?
Zoude die de oore plant, niet hooren ? zoude die de
oogen formeerd, niet aanschouwen?
Zoude die de Heidenen tuchtigt, niet straffen? Hy die
den mensch wetenschap leerd?
De HEERE weet de gedachten des menschen, dat ze
idelheid zyn.
Spreuken XV: 3.
De oogen des HEEREN zyn in alle plaatse, beschouwende
de quaade, en de goede.
En Kapittel XVII: 3.
De smeltkroes is voor 't zilver, en den oven voor het
goud: maar de HEERE proefd de herten.

'S MENSCHEN BEGIN, MIDDEN EN EINDE.

HET KIND GEWAAIRSCHOUWD.
Die Oog, en Ooren heeft gemaakt,
Denkt, dat hy hoord, en dat hy waakt.

Het Kind en moet het niet vergeeten,
Dat alles wat van hem geschied,
Schoon zyne Oudren dat niet weeten,
Dat Onzen Lieven Heer dat ziet;
Die 't al kan zien, en al kan hooren,
Van alle die 'er zyn gebooren.
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'S MENSCHEN BEGIN, MIDDEN EN EINDE.
II Koningen VI: 15, 16, 17.

De dienaar des mans Gods stond zeer vroeg op, en ging
uit, en ziet, een heir omringde de stad met paarden, en
wagenen: doe zeide zyn jongen tot hem; Ach myn heere !
hoe zullen wy doen ?
En by zeide: Vreest niet; want die by ons zyn, zyn
meer, dan die by hen zyn.
En Eliza bad, en zeide; HEERE, opend doch zyne oogen,
dat hy zie: en de HEERE opende de oogen des jongens,
dat hy zag; en ziet, de berg was vol vuurige paarden, en

wagenen rondom Eliza.
Mattheus XVIII: 10.
Ziet toe dat gy niet een van deze kleine en veracht:
want ik zegge u- lieden, dat haare Engelen in de Hemelen
altyd zien 't aangezicht myns Vaders, die in de Hemelen is.
Handelingen XII: 15.
En zy zeiden tot haar: Gy raast. Doch zy bleef daar
sterk by, dat het alzo was. En zy zeiden: Het is zyn
Engel.
Kollossenzen III: 23.
Gy kinderen, zyt [uwe] ouderen gehoorzaam in alles:
want dat is den Heere welbehaagelyk.
Hebreen II: 13, 14.

En wederom: Ik zal myn betrouwen op hem stellen.
En wederom: Ziet daar, ik en de kinderen die my God
gegeeven heeft.
Overmits dan de kinderen des vlees en bloeds deelachtig
zyn, zo is hy ook desgelyks der zelver deelachtig geworden, op dat hy door den dood te niete doen zoude den
geenen, die het geweld des doods hadde, dat is, den Duivel.

'S MENSCHEN BEGIN, MIDDEN EN EINDE.

HET KIND MOET GEHOORZAAM ZYN.
Gelyk, gezelt zich, by gelyk;
Deugd, lokt de Vreugd, van 't Hemelry.k.

Die de Engelen Gezel wil weezen,
Moet onzen Lieven Heere vreezen,
En leeven in gehoorzaamheid;
Geen Ondeugd leeren op de straaten,
Maar alles doen, en alles laaten,
Wat Vader, en wat Moeder zeid.
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Job V: 17, 18, 19, 20, 21.
Ziet, gelukzalig is de mensche, den welken God straft:
daarom verwerpt de kastydinge des Almachtigen niet.
Want hy doet smerte aan, en hy verbind; hy doorwond,
en zyne handen heelen.
In zes benauwtheden zal hy u verlossen: en in de
zevende en zal u het quaad niet aanroeren.
In den honger zal hy u verlossen van de dood: en in
de oorloge van het geweld des zwaards.
Tegen den geessel der tongen zult gy verborgen weezen;
en gy en zult niet vreezen van de verwoestinge als zij komt.
Jezaias XXVI: 16.
in benaauwtheid hebben zy u bezocht: zy hebben
[haar] stille gebed uitgestort, als uwe tuchtinge over hen was.
HEERE,

Mattheus Xl: 28, 29, 30.
Komt herwaarts tot my alle die vermoeid en belast zyt,
en ik zal u ruste geeven :
Neemt myn juk op u, en leert van my, dat ik zachtmoedig ben, en nedrig van herten: en gy zult ruste vinden
voor uwe zielen.
Want myn juk is zacht, en myn last is licht.
Jakobus T: 12.
Zalig is de man die verzoekinge verdraagt: want als hy
beproefd zal geweest zyn, zo zal hy de kroone des levens
ontfangen, welke de Heere beloofd heeft den geenen die
hem lief hebben.
En Kapittel V: 7, 8.
Zo zyt dan langmoedig, broeders, tot de toekomste des
Heeren. Ziet, de landman verwacht de kostelyke vrucht
des lands, langmoedig zynde over dezelve, tot dat het den
vroegen en spaden regen zal hebben ontfangen.
Weest gy ook langmoedig, versterkt uwe herten: want
de toekomste des Heeren genaakt.

'S MENSCHEN BEGIN, MIDDEN EN EINDE.

DE HOEPEL.
Dryft steeds u zelfs ten goeden aan,
Zo zult gy deugd en vreugd begaan.

Als 't Hoepeltje niet wierd gedreeven,
Dan zouw zyn loop zich haast begeeven:
Zo moet het mensch'lyk leven voort;
Van kinds af, in zyn oude dagen,
Met minder en met meerder slagen,
Indien 't zal komen daar het hoord.

63

64

'S MENSCHEN BEGIN, MIDDEN EN EINDE.

Psalm III: 6.

Ik lag neder en sliep; ik ontwaakte, want de
ondersteunde my.

HEERE

En Psalm IV: 9.

Ik zal in vrede t' zaamen nederliggen en slaapen; want
gy, Q HEERE, alleen, zult my doen zeker woonen.
En Psalm XCI: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Die in de schuilplaatse des Allerhoogsten is gezeten, die
zal vernachten in de schaduwe des Almachtigen.
Ik zal tot den HEERE zeggen: Myne toevlugt, en myne
burcht: myn God, op welken ik vertrouwe. Want by zal u
redden van den strik des vogelvangers: van de zeer ver
-derflyk
pestilentie.
Hy zal u dekken met zyne vlerken, en onder zyne vleugelen zult gy betrouwen: zyne waarheid is een rondasse
en beukelaar.
Gy en zult niet vreezen voor den schrik des nachts:
voor den pyl die des daags vliegt:
Voor de pestilentie die in de donkerheid wandeld: voor
het verderf, dat op den middag verwoestet.
En Psalm CXXI: 4.

Ziet, de Bewaarder Israëls en zal niet sluimeren noch
slaapen.

'S MENSCHEN BEGIN, MIDDEN EN EINDE.

HET KIND GAAT NA BED.
Doet niet uw eigen zin, of lust,
Zo blyft uw hert altijd gerust.

Als 't Kindje vroom en schiklyk is,
En niet en speeld met stoute knaapen,
Zo mag het in de duisternis,
Na zijn gebed, gerust gaan slaapen;
Want wie by Jeugd, de Deugd betracht,
Die heeft de Engelen tot wacht.
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Spreuken XIII : 7, 8.
Daar is een die zich zelven ryk maakt, en niet met allen
en [heeft: en] een, die zich zelven arm maakt, en [heeft]
veel goed.
Het randsoen van iders ziele is zyn rykdom: maar de
arme en hoord de scheldinge niet.

Mattheus VI: 19, 20, 21.
Vergaderd u geen schatten op der aarden, daar ze de
motte en roest verderft en daar de dieven doorgraaven en

steelen.
Maar vergaderd u schatten in den Hemel, daar ze noch
motte noch roest en verderft, en daar de dieven niet en
doorgraaven, noch en steelen.
Want waar uwen -schat is, daar zal ook uw' herte zyn.

I Timotheus VI: 17, 18, 19.
Den ryken in deze tegenwoordige wereld beveeld dat zy
niet hoogmoedig en zyn, noch [haare] hoope en stellen op
de ongestadigheid des rykdoms, maar op den leevenden
God, die ons alle dingen rykelyk verleend om te genieten :
Dat zy weldaadig zyn, ryke worden in goede werken,
gaarne mededeelende zyn, [en] gemeenzaam:
Leggende haar zelven weg tot eenen schat, een goed
fondament tegen 't toekomende, op dat zy 't eeuwige
leven verkrygen mogen.

'S MENSCHEN BEGIN, MIDDEN EN EINDE.

DE KNIKKER.
Geringe Dingen, zyn voor 't Kind;
Wat is by dan, die de aarde mind?

Het Knikkertjen is 't Knaapjes Schat,
Als of het Goud en Zilver had,
De Schat der kinderlyke oude:
Die van 't verhevener Gemoed,
Met zynen Zak van geld en goed,
Voor onderjaarig werd gehoude.
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Job XVIII: 7, 8, 9, 10, 11.
De treden zyner macht zullen benauwet worden: en zynen
raad zal hem neder werpen.
Want met zyne voeten zal hy in het net geworpen
worden, en zal in het warre -garen wandelen.
De strik zal [hem] by de verzene vatten: de struikrover
zal hem overweldigen.
Zyn touw is in de aarde verborgen: en zyne valle op het pad.
De beroeringen zullen hem rondom verschrikken: en
hem verstrooijen op zyne voeten.
Spreuken V: 22, 23.
Den godloozen zullen zyne ongerechtigheden vangen, en
met de banden zyner zonde zal hy vast gehouden worden.
Hy zal sterven, om dat hij zonder tucht geweest is; en
in de grootheid zyner dwaasheid zal hy verdwaalen.
En Kapittel XIV: 27.
De vreeze des HEEREN is een springader des levens, om
af te wyken van de strikken des doods.
I Timotheus VI: 9, 10, 11.
Die ryk willen worden, vallen in verzoekinge en [in]
den strik, en [in] veele dwaaze en schadelyke begeerlykheden, welke de menschen doen verzinken in verderf en
ondergang.
Want de geldgierigheid is een wortel van alle quaad, tot
welke sommige lust hebbende zyn afgedwaald van 't geloove,
en hebben haar zelven met veele smerten doorsteeken.
Maar gy, 0 mensche Gods, vlied deze dingen: en jaagd
na gerechtigheid, Godzaligheid, geloove, liefde, lydzaamheid,
zachtmoedigheid.

'S MENSCHEN BEGIN, MIDDEN EN EINDE.

HET KIND LOOPT DOOR 'T TOUW.
Menig steld zyn weg gevaarlyk aan,
Die by met veiligheid kost gaan.

Het Knaapje, dat door 't lyntje loopt,
Steld zich gevaarlyk om te vallen:
Maar wie zyn oud verstand verkoopt,
Om met het kinderspel te mallen,
En slingerd alles om zich heen,
Steld zich gevaarlyk op de been.

69

70

'S MENSCHEN BEGIN, MIDDEN EN EINDE.

Jezaias LV: 1, 2, 3.

0

alle gy dorstige, komt tot de wateren, en gy, die geen
geld en hebt, komt, koopt en eetet, ja komt, koopt zonder
geld, en zonder prys wyn en melk.
Waarom weegt gy-lieden geld uit voor 't geene dat
geen brood en is ? en uwen arbeid voor het geene dat
niet verzadigen en kan ? Hooret aandachtelyk na my; en
eetet het goede, en laat uwe ziele in vettigheid haar verlusten.
Neigd uw' oore, en komt tot my, hoord, en uwe ziele
zal leeven: want ik zal met u een eeuwig verbond inaaken,
[en u geeven] de gewisse weldaadigheden Davids.
Jeremias IV: 22.
Zekerlyk, myn volk is dwaas, my en kennen zy niet;
het zyn zotte kinderen, ende en zyn niet verstandig: wys
zyn ze om quaad te doen, maar goed te doen en weeten
ze niet.
I Timotheus VI: 10, 11, 12.
Want de geldgierigheid is een wortel van alle quaad,
tot welke sommige lust hebbende zyn afgedwaald van
't geloove, en hebben haar zelven met veele smerten doorsteeken.
Maar gy, 0 mensche Gods, vlied deze dingen: en jaagd
na gerechtigheid, Godzaligheid, geloove, liefde, lydzaamheid,
zachtmoedigheid.
Stryd den goeden stryd des geloofs, grypt na het eeuwige
leven, tot het welke gy ook geroepen zyt, en de goede
belydenisse beleeden hebt voor veele getuigen.

'S MENSCHEN BEGIN, MIDDEN EN EINDE.

DE KOOT.
Wat zyn 'er Kooten op der Aard,
Schoon niet, uit de Osse voet vergaard!

Het Kootje daar de Os op ging,
Is voor de knaap een waardig ding,
Maar by de Man al lang vergeeten:
Veel dingen uit de snoode Aard,
Zyn voor de oude kind'ren waard,
Maar van de wysheid weg gesmeeten.
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Levitikus XI: 3, 4, 5, 6, 7.

Al wat onder de beesten de klaauwen verdeeld; en de
kloove der klaauwen in tweën klieft, [en] herkaauwt: dat
zult gy eeten.
Deze nochtans en zult gy niet eeten van de geene die
[alleen] herkaauwen, of de klaauwen [alleen] verdeelen:
den Kernel, want hy wel herkaauwd, maar de klaauwe
niet en verdeeld: dat zal u onrein zyn.
En het konynken, want dat wel herkaauwd, maar de
klaauwe niet en verdeeld: die zal

u

onrein zyn.

En den haase, want hy wel herkaauwd, maar de klaauwe
niet en verdeeld: die zal u onrein zyn.
Ook het zwyn, want dat de klaauwe wel verdeeld, en
de kloove der klaauwen in tweën klieft, maar het ge
niet en herkaauwd: dat zal u onrein zyn.
-kauwde

Mattheus XII: 35, 36.
De goede mensche brengt goede dingen voort uit den
goeden schat des herten, en de booze mensche brengt
booze dingen voort uit den boozen schat.
Maar ik zegge u: Dat van elk idel woord het welk de
menschen zullen gesprooken hebben, zy van het zelve
zullen rekenschap geeven in den dag des oordeels.
Kolossenzen III: 1, 2.

Indien gy dan met Christus opgewekt zyt, zo zoekt de
dingen die boven zyn, daar Christus is zittende aan de
rechter -[hand] Gods:
Bedenkt de dingen die boven zyn, niet die op de aarde zyn.

'S MENSCHEN BEGIN, MIDDEN EN EINDE.

DE OSSEKIES.
Hebt overweeging in uw hert,
Op dat het grove fynder werd.

De Kies, die in het Kaak-been zat,
Herkaauwden wat het Koetjen at;
Dit is een Spel voor hooger zinnen:
Wat was 't herkaauwen nut, en goed,
Van alles wat de mensch hier doet,
Om 't rechte voedsel t'overwinnen.
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Job XX : 4, 5, 6, 7, 8, 9.
\\T eet gy dit? van altoos af, van dat [God] den mensche
op de wereld gezet heeft.
Dat het gejuich der godloozen van naby geweest is, en
de vreugde des huichelaars voor een oogenblik?
Wanneer zyne hoogheid tot den Hemel toe opklomme:
en zyn hooft tot aan de wolken raakte:
Zal by gelyk zyn drek in eeuwigheid vergaan: die hem
gezien hadden, zullen zeggen: Waar is hy?
Hy zal weg vliegen als een droom, dat men hem niet
vinden en zal: en hy zal verjaagd worden, als een gezichte
des nachts.
De ooge die hem zag, en zal het niet meer doen: en
zyne plaatse en zal hem niet meer aanschouwen.
Spreuken XVI: 5.
herten, is den HEERE een grouwel:
is
van
Al die hoog
hand aan hand, en zal hy niet onschuldig zyn.
En Vers 8.
Beter is een weinig met gerechtigheid, dan de veelheid
der inkomsten zonder recht.
En Vers 18, 19.
Hovaardigheid is voor de verbreekinge; en hoogheid des
geestes voor den val.
Het is beter nedrig van geeste te zyn met de zachtmoedige; dan roof te deelen met de hovaardige.
Jezaias II: 11, 12.
De hooge oogen der menschen zullen vernederd worden,
en de hoogheid der mannen zal neder geboogen worden,
en de HEERE alleen zal in dien dage verheven zyn.
Want de dag des HEEREN der heirscharen zal zyn tegen
allen hovaardigen, en hoogen, en tegen allen verhevenen,
op dat hy vernederd worde.

'S MENSCHEN BEGIN, MIDDEN EN EINDE.75

DE VLIEGER.
Houd gy de Vlieg by 't lyntje vast,
Gy maakt u zelfs onnutte last.

Gelyk de Vlieger in de lucht,
Vermaakt, de kinderlyke zucht:
Zo hebben alle klein verstanden,
De wind -vang, aller idelheid,
Die als papier verscheurd en slyt,
Met grooten iver onder handen.
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Mattheus XVI : 24, 25.
Doe zeide Jezus tot zyne Discipelen: Zo iemant achter
my wil komen, die verloochene hem zelven, en neeme zyn
kruis op, en volge my.
Want zo wie zyn leven zal willen behouden, die zal het
zelve verliezen: maar zo wie zyn leven verliezen zal, om
mynent wille, die zal hetzelve vinden.

Romeinen VIII: 12, 13, 14.
Zo dan, Broeders, wy zyn schuldenaars niet den vleese,
om na den vleese te leeven.
Want indien gy na den vleese leefd, zo zult gy sterven:
maar indien gy door den Geest de werkingen des lichaams
doodet, zo zult gy leeven.
Want zo veele als 'er door den Geest Gods geleidet
worden, die zyn kinderen Gods.

Jakobus I: 2, 3, 4.
Acht het voor groote vreugde, myne broeders, wanneer
gy in veelerlei verzoekingen valt:
Weetende dat de beproevinge uwes geloofs lydzaamheid
werkt.
Doch de lydzaamheid hebbe een volmaakt werk, op dat
gy moogt volmaakt zyn en geheel oprecht, in geen ding
gebrekkelyk.
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DE DRYFTOL.
Men slaat niet om hem dood te

slaan

Maar houd daar meé het leven aan.

De Dryftol, door de zweep gedreeven,
Werd onderhouden by zyn leven:
Zo ook, het menschelyke hert:
Door naarstigheid van veele slagen,
Die dryven tot Gods welbehaagen,
Op dat het niet, als dood en werd.
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Spreuken III : 1, 2, 3.
iYlyn zoon, en vergeet myne wet niet: maar uw herte
bewaare myne geboden.
Want langheid van dagen, en jaaren van leven, en
vrede zullen zy u vermeerderen:
Dat de goedertierenheid en de trouwe u niet en verlaten;
bindze aan uwen hals, schryft ze op de tafel uwes herten.
En Kapittel VI: 20, 21, 22, 23.
Myn zoon, bewaard het gebod uwes vaders; en verlaat
de wet uwer moeder niet.
Bind ze steeds aan uw herte: hecht ze aan uwen halze.
Als gy wandeld, zal dat u geleiden; als gy nederligt,
zal het over u de wacht houden; als gy wakker word,
zal het zelve [met] u spreeken.
Want het gebod is een lampe, en de Wet is een licht:
en de bestraffingen der tucht zyn de weg des levens.

Mattheus VII: 24, 25, 26, 27.
Een iegelyk dan die deze myne woorden hoord, en dezelve
doet, dien zal ik vergelyken by een voorzichtig man, die
zyn huis op een steenrotse gebouwd heeft.
En daar is slagregen nedergevallen, en de waterstroomen
zyn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zyn tegen
het zelve huis aangevallen, en het en is niet gevallen,
want het was op de steenrotse gegrond.
En een iegelyk die deze myne woorden hoord, en dezelve
niet en doet, die zal by eenen dwaazen man vergeleeken
worden, die zyn huis op het zand gebouwd heeft.
En de slagregen is nedergevallen, en de waterstroomen
zyn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zyn tegen
het zelve huis aangeslaagen, en het is gevallen, en zynen
val was groot.
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DE WERPTOL.
Het Hert bewonden in den band,
Komt tot een leevendige stand.

De Werptol, met een Snoer omwonden,
En weg gesmeeten, uit de hand,
Werd als een leevend Ding bevonden,
Tot vreugd van 't kinderlyk verstand:
Zo moet Gods Band het Hert omgeeven,
Dan zal het namaals Eeuwig leeven.

79

80

'S MENSCHEN BEGIN, MIDDEN EN EINDE.

Exodus II: 23, 24, 25.

Het geschiede na veele dezer dagen, als de Koning van
Egipten gestorven was, dat de kinderen Israëls zuchteden
en schreeuwden over den dienst: en haar gekreit over
haaren dienst quam op tot God.
En God hoorde haar gekerm, en God gedacht aan zyn
verbond met Abraham, met Izaak, en niet Jakob.
En God zag de kinderen Israëls aan, en God kende [haar].
Psalm XXXVIII: 10.
Heere, voor u is alle myne begeerte: en myn zuchten is
voor u niet verborgen.
En Psalm LXXVIII: 56, 57.
Maar zy verzochten en verbitterden God den Allerhoogsten ; en onderhielden zyne getuigenissen niet.
En zy weeken te rugge, en handelden trouwlooslyk,
gelyk haare vaders: zy zyn omgekeert als een bedriegelyke
booge.
Jeremias IX: 3.
En zy spannen haare tonge, [als] haaren booge, [tot]
leugen; zy worden geweldig in den ;lande, doch niet tot
waarheid: want zy gaan voort van boosheid tot boosheid,
maar my en kennen zy niet, spreekt de HEERE.
Mattheus XVI: 26.
Want wat baatet een mensche, zo by de geheele wereld
gewind, en lyd schade zyner ziele? Of vat zal een mensche
geeven, tot lossinge van zyne ziele.
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DE BOOG.
Schiet niet in 't wild; maar, doeld op 't wit,
Daar Eeuwig voordeel achter zit.

Elk rekt (als 't Kind) zyn spanning uit,
En schiet, na 't geen, dat niet beduid :
Maar and'ren, die wat meer beoogen,
Die schieten (om een groote vrucht)
Na God, met eene scherpe zucht,
Van haar gespannen herte Boogen.
III.

6
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Jezaias XXIX: 13, 14.
De Heere heeft gezeid: Daarom dat dit volk [tot my]
naderd met zynen monde, en zy my met haare lippen
eeren, doch haar herte verre van my doen: en haare
vreeze [daar mede zy] my [vreezen] menschen geboden
zyn die haar geleerd zyn:
Daarom, ziet, ik zal voorts wonderlyk handelen met dit
volk, wonderlyk, en wonderbaarlyk: want de wysheid zyner
wyzen zal vergaan, en het verstand zyner verstandigen
zal zich verbergen.

Jeremias VII: 3, 4.
Zo zeit de HEERE der heirscharen, de God Israëls: Maaket
uwe wegen en uwe handelingen goed: zo zal ik u-lieden
doen woonen in deze plaatse.
En vertrouwet u niet op valse woorden, zeggende: Des
HEEREN Tempel, des HEEREN Tempel, des HEEREN Tempel,
zyn deze.
I Timotheus VI: 20, 21.
0 Timotheus, bewaard het pand [u] toebetrouwd, eenen
afkeer hebbende van het ongodlyk idel roepen, en van
de tegenstellingen der valselyk genaamde weetenschap:
Dewelke sommige voorgeevende, zyn van het geloove
afgeweeken. De genade zy met u. Amen.
Jakobus I: 26, 27.
Indien iemant onder u dunkt dat by Godsdienstig is,
en zyn tonge niet in toom en houd, maar zyn herte ver
deze Godsdienst is idel.
-leid,
De zuivere en onbevlekte Godsdienst voor God en den
Vader is deze: Weezen en Weduwen bezoeken in haare
verdrukkinge, [en] hemzelven onbesmet bewaaren van de
wereld.
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DE ZWEEP.
Een klaater die zyn vruchten heeft,
Verwind veel klappen; dat niet geeft.

Hy klapt wel, dat men 't lustig hoord,
Doch dryft daar niet met al mee voort:
Zo is ook veeler Ouden leven;
Met veel geklaater, en getier,
En Vlees en Bloed, dat logge Dier,
Werd niet ten Hemel aangedreeven.
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I Samuel XVII: 37.
Voorder zeide David: De HEERE, die my van de hand des
leeuws gereddet heeft, en uit de hand des beers; die zal
my redden uit de hand dezes Philistyns: doe zeide Saul
tot David: Gaat heenen, en de HEERE zy met u.
Romeinen XII: 21.
En word van liet quaad niet overwonnen, maar overwind
het quaad door het goed.
I Korinthen IX: 25, 26, 27.
Een iegelyk die [om prys] stryd, onthoud hem in alles.
Deze dan [doen] wel [dit] op dat zy een verderfelyke kroone
zouden ontfangen, maar wy een onverderfelyke.
Ik loope dan alzo, niet als op het onzeker: ik kampe
alzo, niet als de lucht slaande.
Maar ik bedwinge myn lichaam, en brenge het tot dienstbaarheid, op dat ik niet eenigsins, daar ik andere gepredikt
hebbe, zelve verworpelyk en werde.

Jakobus IV: 7.
Zo onderwerpt u dan Gode: wederstaat den Duivel, en
hy zal van u vlieden.

I Petrus V: 8, 9, 10, 11.
Zyt nuchteren, [en] waakt: want uwe tegenpartye, de
Duivel gaat om als een briesende leeuw, zoekende Wien
hy zoude mogen verslinden.
Den welken wederstaat, vast zynde in 't geloove: weetende
dat het zelve lyden aan uw' broederschap dat in de wereld
is, volbragt word.
De God nu aller genade, die ons geroepen heeft tot zyne
eeuwige heerlykheid in Christus Jezus, na dat wy een
weinig [tyds] zullen geleeden hebben, dezelve volmaake,
bevestige, versterke, [en] fondeere u- lieden.
Hem zy de heerlykheid, en de kracht in alle eeuwigheid,
Amen.
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DE SLINGER.
Hy slingerd na de rechte maat,
Die met het Goed, het Quaad verslaat.

Dus maakt de steen een snelle vlugt,
Doch treft niet anders als de lucht:
Zo doen veel Ouden, in haar dagen:
Want zo men niet na Godes Hert,
In zyne maat, een David werd,
Werd Goliath ook niet verslaagen.
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Psalm XIX : 13, 14, 15.

Wie zoude de afdwaalingen verstaan? reinigd my van de
verborgene [afdwaalingen.]
Houd uwen knecht ook te rugge van trotsheden, laatze
niet over my heersen; dan zal ik oprecht zyn, en rein
van groote overtreedinge.
Laat de redenen myns monds, en de overdenkinge myns
herten welbehaagelyk zyn voor uw aangezichte; O HEERE,
myn Rotssteen en myn Verlosser.
En Psalm LI: 19.
De offerhanden Gods zyn een gebroken geest: een gebroken
en verslagen herte en zult gy, 0 God, niet verachten.
Joel II: 12, 13.
Nu dan ook, spreekt de HEERE, bekeerd u tot my met
uw gantse herte; en dat, met vasten en met geween, en
met rouw- klage.
En scheuret uw herte en niet uwe kleederen, en bekeerd
u tot den HEERE uwen God: want hy is genadig, en
barmhertig, langmoedig, en groot van goedertierenheid, en
berouw hebbende over 't quaade.

Mattheus VI: 21.
Want waar uwen schat is, daar zal ook uw' herte zyn.
En Kapittel XII: 35.
De goede mensche brengt goede dingen voort uit den
goeden schat des herten, en de booze mensche brengt
booze dingen voort uit den boozen schat.
Lukas IV: 18.
De Geest des Heeren [is] op my, daarom heeft hy my
gezalfd : hy heeft my gezonden om den armen het Evangelium te verkondigen, om te geneezen, die gebroken zyn
van herten.
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DE KOLF.
Treft gy het stuk des levens wel,
Zo wind gy 't allergrootste Spel.

Zo werd de Kloot, (na 't Kinds behaagen,)
Van hier na 't oogmerk toe geslaagen:
Maar wysheid kolft zyn eigen Hert;
Op dat het uit gerustigheden,
Van 't Aardse wel zyn, hier beneden,
Na 't Hemels Doel gedreeven werd.
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Psalm I.
Welgelukzalig is de man die niet en wandeld in den raad
der godloozen, noch staat op den weg der zondaaren, noch
zit in het gestoelte der spotteren.
Maar zyn lust is in des HEEREN Wet, en hy overdenkt
zyne Wet dag en nacht.
Want hy zal zyn als een boom, geplant aan waterbeeken,
die zyne vrucht geeft in zynen tyd, en welkes blad niet
af en valt: en al wat hy doet, zal wel gelukken.
Alzo en zyn de godloozen niet, maar als het kaf, dat
de wind heenen dryft.
Daarom zullen de godlooze niet bestaan in 't gerichte,
noch de zondaars in de vergaderinge der rechtvaardigen.
Want de HEERE kend den weg der rechtvaardigen, maar
de weg der godloozen zal vergaan.
Spreuken II : 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Als de wysheid in uw herte zal gekomen zyn, en de
wetenschap voor uwe ziele zal liefelyk zyn;
Zo zal de bedachtzaamheid over u de wacht houden;
de verstandigheid zal u behoeden;
Om u te redden van den quaaden weg; van den man,
die verkeertheden spreekt;
[Van de geene] die de paden der oprechtigheid verlaaten,
om te gaan in de wegen der duisternisse:
Die blyde zyn in het quaad doen; zich verheugen in de
verkeertheden des quaaden:
Der welker paden verkeerd zyn; en afwykende in haare
spooren.
En Kapittel XII: 15.
De weg des dwaazen is recht in zynen oogen: maar die
na raad hoord, is wys.
En Kapittel XVI: 17.
De baane der oprechten is: van het quaad af te wyken:
hy behoed zyne ziele, die zynen weg bewaard.
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DE HINKELBAAN.
Hy 's kreupel, die niet wel en leefd,
Schoon dat by bei zyn voeten heeft.

Het Kindje doet zich moeiten aan,
Met speelen in de hinkelbaan;
Dat tyd-verdryf was niet van noode:
Die niets, als Aardse Dingen doet,
Die wandeld maar op Eene voet,
Als een onweetend Kind, voor Gode.
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Genesis III: 19.
In 't zweet uwes aanschyns zult gy brood eeten, tot dat
gy tot de aarde weder keerd, dewyle gy daar uit genoomen
zyt: want gy zyt stof, en gy zult tot stof weder keeren.
Spreuken XII: 11.
Die zyn land bouwd, zal van brood verzadigd worden:
maar die idele [menschen] voigd, is verstandeloos.
En Kapittel XVI: 26.
De ziele des arbeidzaamen arbeid voor hem zelven:
want zyn mond buigt zich voor hem.
Joannes VI: 32, 33, 34, 35.
Jezus dan zeide tot haar: Voorwaar, voorwaar zegge ik
u, Mozes en heeft u niet gegeeven het brood uit den
hemel: maar myn Vader geeft u dat waare brood uit

den hemel.
Want het brood Gods is hy, die uit den Hemel neder
wereld het leven geeft.
-dal,enir
Zy zeiden dan tot hem: Heere geeft ons altyd dit brood.
En Jezus zeide tot haar: Ik ben 't brood des levens:
die tot my komt, en zal geensins hongeren, en die in my
geloofd, en zal nimmermeer dorsten.
I Petrus V: 7.
Werpt alle uwe bekommernisse op hem, want hy zorgd
voor u.
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HET KIND GAAT OP EEN AMBACHT.
Zoekt gy een weg voor 's lichaams nood,
De Ziel roept, om het Hemels brood.

Het Kind dat moet een Ambacht leere;
Op dat het zich daar mee Erneere,
Om door de wereld heen te gaan:
Maar werd het werk van Deugd vergeeten,
Zo is de tyd vergeefs versleeten,
En alle ding om niet gedaan.
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Job XXVIII: 28.
Tot de mensche heeft by gezeid; Ziet, de vreeze des Heeren
is de Wysheid: en van 't quaade te wyken, is 't verstand.
Spreuken IX: 10.

De vreeze des HEEREN iS het beginsel der wysheid: en
de wetenschap der heiligen is verstand.
En Kapittel XXVI: 12.
Hebt gy eenen man gezien, die wys in zyne oogen is ?
van eenen zot is meer verwachtinge, dan van hem.
Jezaias V: 21.
Wee den geenen die in haare oogen wys, en by haar
zelven verstandig zyn.

Jakobus III: 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Wie is wys en verstandig onder u? Die bewyze uit [zynen]
goeden wandel zyne werken in zachtmoedige wysheid.
Maar indien gy bitteren nyd en twistgierigheid hebt in
uw' herte, zo en roemd ende en liegd niet tegen de waarheid.
Deze en is de wysheid niet die van boven afkomt : maar
is aards, natuurlyk, duivels.
Want waar nyd en twistgierigheid is, aldaar is verwerringe, en alle boozen handel.
Maar de wysheid die van boven is, die is ten eersten
zuiver, daar na vreedzaam, bescheiden, gezeggelyk, vol van
barmhertigheid, en van goede vruchten, niet partydelyk
oordeelende, en ongeveinsd.
En de vrucht der rechtvaardigheid word in vrede gezaaid,
voor de geene die vrede maaken.
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HET KIND STIJDEERD.
Die 't Best kan schiften uit het veel,
Heeft Wysheids, Allerhoogste Deel.

De keur'ge laat zyn kind Studeeren,
Op dat hy 't Meesterschap zouw leeren;
Maar komt hy niet op 't Hoogste School,
Daar Deugd geleerd werd in de Ziele,
Op dat hy Gods geboden hiele,
Hy gaat met al zyn Wysheid Dool.
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Spreuken IV: 14-27.
Komt niet op het pad der godloozen; noch en treed niet
op den weg der boozen.
Verwerpt dien; en gaat 'er niet door: wykt 'er van, en
gaat voorby.
Want zy en slaapen niet, zo ze geen quaad gedaan en
hebben; en haaren slaap word weg genoomen, zo ze niet
[iemant] hebben doen struikelen.
Want zy eeten brood der godloosheid, en drinken wyn
van enkel geweld.
Maar het pad des rechtvaardigen is gelyk een schynende
licht; Voortgaande, en lichtende tot den vollen dag toe.
De weg der godloozen is als donkerheid; zy en weeten
niet waar over zy struikelen zullen.
Myn Zoone merkt op myne woorden; neigt uwe oore
tot myne redenen.
Laat ze niet wyken van uwe oogen; behoud ze in
't midden uwes herten.
Want zy zyn 't leven den geenen, die ze vinden, en
een medicyne haaren geheelen vleese.
Behoed uw herte boven al dat te bewaaren is; want
daar uit zyn de uitgangen des levens.
Doet de verkeerdheid des monds van u weg, en de verdraaidheid der lippen doet verre van u.
Laat uwe oogen recht uit zien, en uwe oogeleden zich
recht voor u heenen houden.
Weegt den gang uwes voets, en laat alle uwe wegen
welgevestigd zyn.
Wykt niet ter rechter, of ter linker hand: wend uwen
voet af van 't quaade.

'S MENSCHEN BEGIN, MIDDEN EN EINDE.

DE AANKOMELING.
Wat t' zaamen staat, en t' zaamen gaat,
Werd dikmaals 't zaamen, goed, of quaad.

o Knaapje wild uw Hert bewaaren,
Wanneer gy kommt tot meerder jaaren;
Wat Goed is, dat bederft by 't Quaad;
Houd by geen quaade Medgezellen,
Die loopen op den weg der Hellen,
Of anders deeld gy van haar maat.
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Romeinen XII: 1, 2.
Ik bidde u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat
gy uwe lichaamen steld tot een leevende, heilige, [en]
Gode welbehaagelyke offerhande, [welke is] uwen redelyken
Godsdienst.
En word dezer wereld niet gelykformig, maar word veranderd door de vernieuwinge uwes gemoeds, op dat gy
moogt beproeven, welke de goede, en welbehaagende, en
volmaakte wille Gods zy.

Ephezen IV: 14.
Op dat wy niet meer kinderen en zouden zyn, die als
de vloed beweegd en omgevoerd worden met alle wind der
leere, door de bedriegerye der menschen, door arglistigheid
om listelyk tot dwaalinge te brengen.

I Petrus I: 14, 15, 16.

Als gehoorzaame kinderen, en word niet gelykformig
den begeerlykheden, die te vooren in uwe onweetenheid
waaren.
Maar gelyk hy, die u geroepen heeft heilig is, [zo] word
ook gy zelve heilig in al [uwen] wandel.
Daarom dat 'er geschreven is: Zyt heilig, want ik ben
heilig.
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HET KIND IS VOLWASSEN.
Alleen de Deugdelyken aard,
Maakt, van het kindschap recht bejaard.

Wanneer het Kind nu is volwassen,
Mag hem geen Kinderspel meer passen,
Maar wat de Man, of Vrouw behoord:
Doch zo hy zich niet gaat begeeven,
Om na de wille Gods te leeven,
Zo speeld hy met de kind'ren voort.
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Psalm XXVII: 9, 10, 11.
Verbergd uw aangezichte niet voor my, en keerd uwen
knecht niet af in toorne; gy zyt myne hulpe geweest; en
begeeft my niet, en verlaat my niet, 0 God myns heils.
Want myn vader en myne moeder hebben my verlaaten:
maar de HEERE zal my aanneemen.
HEERE, leerd my uwen weg, en leyd my in 't rechte
pad, om myner verspieders wille.
Joannes I: 10, 11, 12, 13.
Hy was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt,
en de wereld en heeft hem niet gekend.
Hy is gekomen tot het zyne, en de zyne en hebben
hem niet aangenomen.
Maar zo veele hem aangenomen hebben, dien heeft hy
macht gegeeven kinderen. Gods te worden, [namelyk] die
in zynen Naame gelooven.
Welke niet uit den bloede, noch uit den wille des vlees,
noch uit den wille des mans, maar uit God gebooren zyn.
I Petrus I: 17.
En indien gy tot eenen Vader aanroept den geenen, die
zonder aanneeminge des persoons oordeeld na eens iegelyks
werk, zo wandeld in vreeze den tyd uwer inwooninge.
I Joannes III: 1, 2, 3.
Ziet hoe groote liefde ons de Vader gegeeven heeft,
[namelyk] dat wy kinderen Gods genaamt zouden worden.
Daarom en kend ons de wereld niet, om dat zy hem niet

en kend.
Geliefde, nu zyn wy kinderen Gods, en het en is noch
niet geopenbaart wat wy zyn zullen. Maar wy weeten, dat
als [hy] zal geopenbaart zyn, wy hem zullen gelyk weezen:
want wy zullen hem zien gelyk hy is.
En een iegelyk, die deze hoope op hem heeft, die reinigd
hem zelven gelyk hy rein is.
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HET KIND BEJAARD.
Hy komt, die komt; en gaat, die gaat,
God vreezen is de vaste staat.

Als 't Kind nu komt tot zyne Jaaren,
Zo laaten hem zyn Oud'ren vaaren,
Wyl dat de Dood die van haar scheid:
Dies moet men haasten, om met vreezen,
By tyds een kind van God te weezen,
Die niet en sterft in Eeuwigheid.
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I Timotheus VI: 5, 6, 7, 8, 9.
Verkeerde krakeelingen van menschen die een verdorven
verstand hebben, en van de waarheid beroofd zyn, mee
dat de Godzaligheid een gewin zy. Wijkt af van-ned
de zulke.
Doch de Godzaligheid is een groot gewin met vergenoeginge:
Want wij en hebben niets in de wereld gebragt; het is
openbaar dat wy ook niet en konnen iet daar uit draagen.
Maar als wy voedsel en deksel hebben, wy zullen daar
mede vergenoegt zyn.
Doch die ryk willen worden, vallen in verzoekinge en
[in] den strik, en [in] veele dwaaze en schadelyke begeer
welke de menschen doen verzinken in verderf-lykhedn,
en ondergang.
I Joannes II: 15, 16, 17.
En hebt de wereld niet lief, noch 't geene in de wereld
is: Zo iemant de wereld lief heeft, de liefde des Vaders
en is niet in hem.
Want al , dat in de wereld is, [namentlyk] de begeerlykheid des vlees, en de begeerlykheid der oogen, en de
grootsheid des levens, en is niet uit den Vader, maar is
uyt de wereld.
En de wereld gaat voorby, en haare begeerlykheid: maar
die den wille Gods doet, blyft in eeuwigheid.

'S MENSCHEN BEGIN, MIDDEN EN EINDE.

DE MENSCH IN STAND.
Is 't leven, moeiten, en verdriet,
Wel hem die op een beter ziet.

Wanneer de Mensch nu is gekomen,
In staat; waar in de werkzaamheid,
Tot onderhoud werd waargenomen,
Om voort te raaken door de Tyd;
Wat vrucht zal al zyn moeiten draagen?
Zo by niet doet, na Gods behaagen.
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'S MENSCHEN BEGIN, MIDDEN EN EINDE.

Psalm XXXIX: 5, 6.
maak my bekent myn einde, en welke de maate
myner dagen zy; dat ik weete, hoe vergankelyk ik zy.
Ziet, gy hebt myne dagen een hand breed gestelt, en
myn leeftyd is als niets voor u; immers is een ider
mensche, [hoe] vast by staat, enkel idelheid, Sela!
HEERE,

En Psalm XC : 10, 11, 12.
Aangaande de dagen onzer jaaren, daar in zyn seventig
jaar: of zo wy zeer sterk zyn, tachentig jaar: en 't uit
dien, is moeite en verdriet: want het-nemstva
word snellyk afgesneeden, en wy vliegen daar heenen.
Wie kend de sterkte uwes toorns, en uwe verbolgentheid
na dat gy te vreezen zyt.
Leerd [ons] alzo onze dagen tellen, dat wy een wys
herte bekomen.

I Petrus I: 24, 25.
Want alle vlees is als gras, en alle heerlykheid des
menschen is als een bloeme des gras. Het gras is verdorret, en zyn bloeme is afgevallen.
Maar het woord des Heeren blyft in der eeuwigheid:
en dit is het woord dat onder u verkondigd is.

'S MENSCHEN BEGIN, MIDDEN EN EINDE.

DE MENSCH STERFT.
't Beginsel, en het Einde quam,
Wel hem die 't beste met zich nam.

De Mensch, werd van een Kindje groot,
Met moeiten en bezwaarlykheden,
En op het laatste komt de Dood,
Daar alles meê werd afgesneeden;
Behalven, wat de waarde Ziel,
Door vreeze Gods in zich behiel.
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SLOTZANG.

Gy waart een kind, en wierd een oude:
Wat hebt gy van uw loop behouden,
Om mee te neemen uit der tyd,
Dewyl de dag vast komt voor handen,
Om weg te gaan uit deezen lande
Naar 't ver gewest der Eeuwigheid?
Wat was uw werken en vergaaren
In al dien schoonen tyd van jaaren?
O! hebt gy slechts aan de aardse dingen,
Die losse brosse beuzelingen,
Dat poppegoed en kinderspel,
Te kost gelegd alle uw' gedachten,
Uw' tyd, en vlyt, en lichaams krachten,
En niet gestaan naar 't hoogste Wel,
Zo gaat gy naakt en ledig heenen,
Gelyk gy eerst hier zyt verscheenen.
En ach! wat zal het met u weezen,
Wanneer gy, weder opgereezen,
Zult voor het hoog gerichte staan,
Om nette rekenschap te geeven
Van winste, met het pond gedreeven,
Door uwen Heer aan u gedaan!
Dan word gy, jammerlyk gebonden,
Naar 't eeuwig duister heen gezonden.

SLOTZANG.

Maar zalig, zo gy in dit leven,
Van eenen wyzer geest gedreeven,
Uw' pligt zorgvuldig hebt betracht,
En naarstiglyk met uw' talenten
Gearbeid, om een' winst van renten,
Een' schat van deugden, hoog geacht
In Jezus oogen, te vergaad'ren,
En dus tot uwen Heer te naad'ren !
Dan staat u zyne goedheid open;
Dan hebt gy van zyn' hand te hoopen,
Voor kleine moeite, grooten loon,
Voor kort verdriet, een lang verblyden,
Voor tyd'lyk ongemak en stryden,

Een' eeuwige onverwelkb're kroon.
0 wys en zalig, wiens gedachten
Dit steeds bevroeden, steeds betrachten!
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OP DEN DAGERAAD.
--vom

o Zon! die nu zo dikmaal zyt verreezen,
Terwyl ik my een vreemdeling bevond,

In 't zichtbaar ryk van al 't geschapen wezen,
Dat gy ontdekt met ider Morgenstond.
Hoe zucht myn ziel! met innerlyk verlangen,
In deze nacht, van 't duister vlees en bloed,
Na 't Licht, daar gy, uw Licht van hebt ontfangen
Waar in zich 't Schoon des Hemels open doet,
o Morgenstond, wanneer zult gy verschynen
In uwe glans! Met eeuw'ge vrede en rust,
Op dat de nacht der onrust eens verdwyne
En myne Ziel geniet, daar zy na heeft gelust.
J.

LUIKEN.

ZIELZUCHT.

Ach ! Eenig Eeuwig Een,
Dat zonder plaats en tyd,
Voor alles heen,
Dat Eeuwig Wonder zyt.
Gy zyt myn Moeder daar ik Eeuwig lag;
Myn vonkjen uit uw Eeuwigheid,
Van Huis verdwaald in 't wezen dezer tyd,
Zucht och! en ach! met zyn Gemoed en Mond
Om eens te komen in haar eersten grond.
J.

LUIBEN.
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LOF EN OORDEEL
VAN DE

WERKEN DER BARMHERTIGHEID
DOOR

JAN LUI KEN

LOF EN OORDEEL VAN DE WERKEN DER
BARMHERTIGHEID.
De gierigheid, die lust in 't stof der aarde raapt,
En in de waereldkist haar schat te zaamen schraapt,
Terwyl de tooren Gods haar vreeslyk dreigt van boven,
Word van mildaadigheid verstooten en verschooven ;
Die ryk'lyk stort en meet, en als een water vloeit,
Zo dat haar palm en kroon der eeuw'ge zegen bloeit.
0 wigtig onderscheid! verworpen, of gepreezen,
Of in de vriendschap Gods, of in zyn haat te weezen!
Wat helpt de eigenbaat het goed dat zy vergaart,
Het veel dat zy bezit, en 't al dat zy bewaart ?
Al wist ze een gouden berg door vlyt by een te hoopen,
Wyl voor al 's waerelds goed geen Hemel is te koopen:
En zy, door nooddwang van de dood, haar schat verlaat,
En arm ter zielen vaart, wie weet in welk een staat !
Maar mededeelzaamheid, bestuurd door klaarder zinnen,
Weet, door verschot van 't grof, een fyner goed te winnen,
Die (wylze geest'lyk is) zy in haar geest besluit,
En voertze door de dood van deeze waereld uit :
Maar geld, en goed, en land, en zand, en huis, en hoven,
Zyn grof en veel te zwaar om meê te gaan naar boven.
En die in zegeningen zaait, zal ook in zegeningen
maajen. II Kor. IX : 6.
Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad,
tot welke sommige lust hebbende zyn afgedwaald van
't geloof. I Tim. VI: 10.

DE

WERKEN EN VERGELDING
DER

BARMHERTIGHEID
EN

ONBARIVTHERTIGHEID,
Uit Matth. XXV berijmd

DOOR

ADRIAAN SPINNIKER.

LEIDEN. — A. W. SIJTHOFF.

OP DE TITELPLAAT.

Barmhertigheid, van liefdevuur ontsteeken,
Zalft Armoeds hand, wyl de oli ryk'lyk loopt
Uit haare kruik, gestempeld met het teken
Der noodige erts, waarvoor men nooddruft koopt.
Zy treed den zak van Eigenheid met voeten,
En meet, en strooit met onbekrompe maat,
Wyl 't Engeldom in 't licht haar komt begroeten,
Met kroon en palm, die eeuwig geurig staat.
Maar Gierigheid, met dichtgesloote handen,
Bewaart vol zorg haar zaamgeraapte goed,
En sleutelbos, en beurz, met staale banden,
Aan de aarde vastgekluisterd met den voet,
Woont by haar' schat begraaven met het herte,
Vlied angstig van Weldaadigheid, en keert
Behoeftigheid den rugge toe, welks smerte
En droeve nood haar niet in 't minste deert.
Des treft haar hoofd een gloed van bliksemstraalen,
Het beeld der straf, die haar in 't eind genaakt,
Als zy, gedoemd ten afgrond neêr te daalen,
Vergeefs naar troost en medelyden haakt.
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DE WERKEN DER BARMHERTIGHEID.

Ik ben hongerig geweest en gy hebt my te eeten
gegeeven. Matth. XXV: 35.

ord gy van honger noch bestreên,

o Heiland, daar ge, om hoog gevaaren,
In 't eeuwig hov van de Eng'leschaaren
Met diep ontzach word aangebeên ?
o Neen: uw' hand, van groot vermoogen,
Bekleed het aardryk zely met graan,
En komt de zielen mild verzaên
Met hemels brood van uit den hoogen.
Maar 't geen uw Leden valt te beurt,
Word, om den band, die, nooit geschonden,
Hen houd met u, hun Hoofd, verbonden,
Voor eigen nood by u gekeurd.
En zoude ons eenig ding beletten,
Daar gy gebrek aan voedsel lyd,
U by te staan met lust en vlyt,
U als een' gast ten dis te zetten ?
Neen, allerwaardste Zielenvriend:
Uw' liefde, door ons al te geeven,
Wat teffens lyv en geest doet leeven
Heeft meer als weinig spyz' verdiend.
En daar wy 't eerst van U ontvingen,
Wat dient tot dit gering onthaal,
Wil uwe gunst een vriendenmaal
In ryk genot van zegeningen
Met ons noch houden in 't gemoed.
Zyt welkom dan, lieftallig Heere;
Nooit kroont uw' knechten hooger eere,
Als dat hun spyze uw' honger boet,
En wat hen ooit is toegevlooten
Gulhertig staat voor U ontslooten.

DE WERKEN DER BARMHERTIGHEID.

7

Die Jezus spyst, heeft nimmer nood
Want by is zely het waare brood.

En zo gy uwe ziel opent voor den hongerigen, en de
bedrukte ziel verzaadigt, dan zal uw licht in de duisternis
opgaan, en uwe donkerheid zal zyn als de middag.
Ezaï LVIII: 10.

S

DE WERKEN DER BARMHERTIGHEID.

Ik ben dorstig geweest en gy hebt my te drinken
gegeeven. Matth. XXV: 35.

U

dorst dan noch, myn Heer en Vorst,
Na dat gy eens de waterflesse
Verzocht van Sichars burgeresse,
Tot laaving van uw' drooge borst
U dorst, na dat men u ten leste
Van heeten dorst bijna versmacht,
Geen water tot verkoeling bragt,
Maar gal en edik gay ten beste!
0 ja, u dorst noch, als voorheen:
U dorst van vuurig hertsbegeeren,
Om allen nood van ons te weeren,
Waartoe gy in het vlees verscheen;
U dorst van hertelyk verlangen
Om ons in 't end te zien geleid
In 't ryk genot van zaligheid,
Waartoe gy u aan 't kruis liet hangen.
En wat vereist ge, ó Heer, van my,
Om 't vuur van uwen dorst te lessen ?
Geen sap van rype druive- bessen
Uit Ciprus of uit Engedi,
Geen' drank van ed'le speserijen;
Maar liefde en trouwe dienstbaarheên,
Naar macht getoond, daar we uwe leên
Aan laavenis gebrek zien lyen.
Welaan; 't zy uw' weldaadigheid
My hier slechts nooddruft toe laat komen,
Of mynen beker overstroomen,
't Is alles weêr voor u bereid.
En zoude ik niet? Gy wilt my geeven
Een' bron, die springt in 't eeuwig leven.

DE WERKEN DER BARMHERTIGHEID.

9

Die zelve het leevend water schenkt,
Word niet vergeefs van ons gedrenkt.

Zo wie eenen van deeze kleine te drinken geeft, alleenlyk
eenen beker koud water, in den naam eenes discipels,
voorwaar zeg ik u, by zal zynen loon geensins verliezen.
Matth. X: 42.

10

DE WERKEN DER BARMHERTIGHEID.

Ik was een Vreemdeling, en gy hebt my geherbergd.
Matth. XXV: 35.

Zoude ik voor eenen vreemdeling,
Gewoon op 't aardryk om te dwaalen,
Ontsluiten myne ruime zaalen,
Daar ik van hem nooit goed ontving,
Ja nooit met kennis hem beschouwde!
ó Neen, o neen; wat anders leert
Voorzichtigheid, die onheil weert;
Wie weet, hoe zeer my dat berouwde!
Zo spreekt de Vrek-aard in zyn geest.
Doch hy, die oogt op 't grootste voordeel,
Voert and're taal, en weet zyn oordeel
Te schoejen op een beter leest.
Daar de arme dwaalt, veracht, verschooven,
Ziet hy een Engel; of noch moer,
Daar ziet hy zelf den hoogsten Heer,
In zulken staat gedaald van boven,
En zal, dus spreekt hy met een zucht,
Daar een gemakkelyke woozling
My staat ten dienst, myn Heer en Koning
Verblyven in de ruime lucht!
't Zy verre: en naauw is 't woord vervloogen,
Of de arme word in huiz gebragt,
Verwelkomd, en onthaald naar macht.
Och! wierden we alle dus bewoogen!
Wat raad hiertoe? Koom, Heere, koom,
Eerst door uw geest in 't b erte binnen;
Sticht daar uw huiz en breng de zinnen
Als Koning onder uwen toom:
Zo zal geen inzicht ons beletten
Ook 't aardse huiz U op te zetten.

DE WERKEN DER BARMHERTIGHEID.
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Geen huiz zo vry van ramp en kwaad,

Als dat voor Jezus open staat.

Tracht naar de herbergzaamheid. Rom. XII: 13. Vergeet
de herbergzaamheid niet: want hier door hebben zommige
onweetende Engelen geherbergd. I3ebr. XIII: 2.

12

DE WERKEN DER BARMHERTIGHEID.

Ilk was naakt, en gy hebt my gekleed. Matth. XXV: 36.

0

Heer! was 't niet genoeg gesmaad,
Dat eens de woedende soldaaten,
In dert'len moedwil uitgelaaten,
U plonderden van uw gewaad?
En moet men noch u zien ontbeeren,
Een eerlyk deksel, om de leên
Voor schande, en de ongestadigheên
Van lucht en weeder te verweeren?
Gewis, wy zien u in dien nood,
Zo menigmaal onz oog of ooren
't Gezicht of zuchten komt te vooren
Des armen broeders, die, ontbloot,
Alle ongemakken moet verduuren:
Dus zult gy wandelen, zo lang,
Tot eens 't heelal zyn ondergang
In 't end der dagen moet bezuuren.
Maar zullen wy, die openbaar
Uw' naam belyden, als uw' leden,
Het lyv met bont en zyde kleeden,
En laaten u in lyvsgevaar?
Neen, onz verbond zal anders spreken;
En uwe liefde, die u 't leed
Van schande en naaktheid draagen deed,
Om ons in reinheidskleed te steeken.
't Zy verr' dan, daar ons overvloed
Van keurgewaaden wierd geschonken,
Dat die in kist of kas zouw pronken:
De sterke zucht van onz gemoed
Wil vaardig 't eene kleed besteeden
Tot dekking van uw' naakte leden.

DE WERKEN DER BARMHERTIGHEID.
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Die Jezus dekt, bewaart zyn kleed,
Op 't allerbest voor mot en sleet.

En by antwoordende zeide tot hen: Die twee rokken
heeft, deele hem mede, die geen heeft,. Luk. III: 11.

14

DE WERKEN DER BARMHERTIGHEID.

Ik ben krank geweest en gy hebt my bezocht.
Matth. XXV: 36.

Op, op, myn' Ziel, naar 't klaaghuiz toe:
13w Heiland, die, om U te vryen
Van droeve ziekte en pynlyk lyen,
De slagen van zo menig roe,
De punten van zo menig dooren,
De nagelen door hand en voet,
Den steek der speere, zo verwoed,
Droeg zonder blyk van wraak of tooren,
Ligt krank, en eist uw onderstand.
Of acht gy 't vreemd, en dien Beminden
Op aarde nergens meer te vinden?
Of waant gy, dat uw' zwakke hand
Geen ligtenis in 't bange lyden
Kan geeven? Ach! van beiden geen.
Daar ge iemand van uw mede-leen
Van ziekte en smerte ziet bestryden,
Daar stryd uw Hoofd met ziekte en pyn:
En deeze in hun verschooven hoeken
Met troost en bystand te bezoeken,
Dat acht by de artzeny te zyn,
Die zyne kwaalen kan verlichten,
Tot welken eertop ryst uw staat,
Dat gy door zo geringen daad
Zelf uwen Koning kunt verplichten!
Wie dan zyn traagheid blyken doet,
Laat u een heilige iver noopen,
Om niet te wand'len, maar te loopen,
Daar ge uwen Heer in ziekte ontmoet:
Gy zult er voor uwe eigen' kwaalen
Den besten drank en balsem haalen.
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Bezoek den ziel-arts in zyn pyn,

Zyn krankbed is uw medisyn.

De zuivere en onbevlekte Godsdienst voor God en den
Vader is deeze, weezen en weduwen te bezoeken in hunne
verdrukking, en zich zelven onbesmet bewaaren van de
waereld. Jak. I: 27.
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Ili was in de gevangenis, en gy zyt tot my gekomen.
Matth. XXV: 36.

Ach! zie ik u van 't wreed geweld,
Myn trouwe Koning, noch gevangen,
De kluisters om uwe armen hangen,
Uw voeten in den stok gekneld,
Na dat gy eenmaal wierd gebonden,
Om ons te maaken eeuwig vry
Van de overharde slaaverny
Der wreede hel, en vuile zonden?
't Gaat vast; gy lyd dus vol gedult,
Zo dikmaal in uw trouwe knechten,
Die mann'lyk voor de waarheid vechten,
Uw bitter lyden word vervuld.
En zal ik hier angstvallig schroomen
U naar vermogen bij te staan ?
Ja, daar gy zit zo zwaar belaên,
Zelf in den kerker by te komen ?
Al ziet dit moordhol zwart en naar,
Noch treed ik toe, o Zon vol luister,
Nadien uw glans het dikste duister
Verdryft, en maakt het middagklaar.
En schoon ik, door myn zucht te ontdekken
Tot u, myn Vorst, in deeze daad,
Ook tegen my der boozen haat
Op 't allerfelste zouw verwekken,
Dat ons deez' kerker wierd gemeen,
Noch zal myn liefde niet vertraagen,
Nadien uw lydend beeld te draagen
Tot eer verstrekt voor uwe leen ;
En die met U dus word gebonden,
Te recht zyn' vryheid heeft gevonden.
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Die Jezus banden niet versmaad,
Klimt hier, en na, ten hoogsten staat.

Gedenkt den gevangenen, als of gy mede gevangen
waart: en der geenen, die kwaalyk gehandeld worden, als
of gy ook zelve in 't lichaam [kwaalyk gehandeld] - waart.
Hebr. XIII: 3.
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Ik ben hongerig geweest, en gy hebt my niet te eeten
gegeeven. Matth. XXV: 42.

Hoe mag het U, ontaarde vrek,
Hoe mag het U, helaas ! van 't herte
Gevoellooz voor eens anders smerte,
Uw Heer te zien in broods gebrek,
Terwyl uw zolder stikt van kooren,
Uw' dis en spinde ryk'lyk staan,
Met keur van spyzen overlaên !
Hoe stopt de gierigheid uwe ooren!
Zie toe, o wreedaard, en bedenk,
Aan wien ge ontzegt uw mededoogen:
't Is Jezus, van wiens alvermogen
Gy all' uw' voorraad hebt ter schenk,
Als aller scheps'len trouwen Hoeder;
't Is Jezus, dien ge uw' Koning noemt,
In wien gy vals'lyk u beroemt,
Als waar by noch uw Hoofd en Broeder.
Kan dit geen liefde in uw gemoed,
Ei laat het dan noch schaamte wekken,
Die u de handen uit doe strekken,
Om hulp te bieden aan uw bloed.
Of dunkt het echter u geraaden,
Uw overschot in ongeloov
Te spaaren, om met zulken roov
Het ongedierte te verzaaden,
Als Jakobs zondig zaad weleer,
Zo wacht een fellen worm in 't ende,
Die u, in honger en elende,
Niet slechts het vlees van 't lyv verteer',
Maar eeuwig, onverzaad van plaagen,
Het onmeêdoogend hert zal knaagen.
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Daar op zyn tyd niet is gezaaid,

Word geen gewenste vrucht gemaaid.

De arme zal niet ophouden uit het midden des Lands.
Daarom gebied ik u, zeggende: Gy zult uwe hand mildelyk
opdoen aan uwen broeder, aan uwen bedrukten en aan
uwen armen in uw land. Deut. XV: 11.
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Ik ben dorstig geweest, en gy hebt my niet te drinken
gegeeven. Matth. XXV: 42.

Is 't hert, o slemper, met een korst
Van staal of yzer overtoogen,
Dat ge uwen Heiland vqor uwe oogen
Kunt zien versmachten van den dorst,
En geen verkwikking laat genieten
Terwyl gy, vroolyk en gerust
Van frisse dranken, naar uw lust,
Doet uwen beker overvlieten?
Is dit vergelding voor het goed,
Door hem zo mild u toegekomen,
Toen by zyn hertebloed liet stroomen,
Tot laavenis van uw gemoed?
Neen, 't is op nieuw hem ingeschonken,
Den bittren kelk van eêk en gal,
Weleer, den Vader te geval,
Op 's waerelds heil by hem gedronken.
Zo stelt ge u zelv' in eenen staat
Met wreede Heidenen en Jooden,
Versmaad Gods heil, u aangebooden,
Terwyl ge uw' Heiland zelv' versmaad.
Maar ach! hoe wil het lot eens wenden,
Wanneer gy hem, verhoogd, zult zien
Den nieuwen wyn zyn vrienden biên,
En u ten diepen afgrond zenden,
Daar u een wranger beker wacht,
Dan gal en eêk, nooit uitgedronken,
Gods wraakkelk, telkens volgeschonken,
Terwyl uw' tong, van dorst versmacht,
Om eenen droppel vocht, in 't midden,
Des fellen gloeds, vergeefs zal bidden.
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Te veel verzuimt hy, die een' bron
Voor eenen droppel winnen kon.

Een dwaaz spreekt dwaasheid, en zyn hert doet ongerechtigheid, om huichelaary te pleegen en om dwaaling
te spreeken tegen den Heere, om de ziel des hongerigen
ledig te laaten en den dorstigen drank te doen ontbreeken.
Ezaï XXXII: 6.
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Ik was een vreemdeling, en gy hebt my niet geherbergd.
Matth. XXV: 43.

De goede Jezus heeft geklopt
Aan 't huiz van die, door mededoogen
Met 's naasten nooden niet bewoogen,
Het oor voor zyne zuchten stopt:
Geklopt, in hoop en sterk verlangen,
Dat hem de huizvoogd kennen zal,
En, tot beschut voor ongeval,
Gulhertig onder dak ontvangen:

Geklopt, doch voor een doove poort,
Voor vrienden wel en staatgenooten,
Voor vreemde of arme nooit ontslooten.
Daar gaat die groote balling voort,
Om elders een verblyv te vinden.
ó Dwaaze mensen, zo gy wist,
Hoe gy uw eigen heil verkwist,
Gy liet zo slecht u niet verblinden,
Maar riept den vreemdeling weerom,
Nu weet gy niet, of wilt niet weeten,
Van snoode gierigheid bezeeten,
Dat hier het Hoofd van 't Engeldom,
Niet om van 't uwe te genieten,
Uw huiz bezocht, zo slecht in 't oog,
Maar om op u van 't hoogste hoog
Een stroom van zegen te doen vlieten.
Des zult gy 't namaals eens verstaan;
Verstaan, helaas! doch al te spade,
Wanneer, de deur van zyn' genade
Voor u, als vreemde toegedaan,
Geen kloppen noch geroep zal baaten,
Om ooit te worden ingelaaten.
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Die 't huiz voor waare liefde sluit,
Keert onbedacht zyn heil daaruit.

Hy heeft den vreemdeling lief, dat by hem brood en
kleeding geeve. Daarom zult gy den vreemdeling liefhebben.
Deut. X:18, 19.

Is

't niet dat gy den hongerigen uw brood mededeelt,

en de arme verdreevene in huiz brengt? Ezaï LVIII: 7.
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Ik was naakt en gy hebt my niet gekleed.
Matth. XXV: 43.

De vrek, ofschoon hy Jezus ziet,
Erbarmelyk met naakte leden,
Verstyfd van kouw, daar heenen treeden,
Gevoelt zyn hert in 't minste niet
Van medelyden aangedreeven,
Terwyl hy duikt in zacht gewaad,
En menig kleed bederven laat,
De graage mot ten prooi gegeeven.
Noch vleit hem, in dien snooden stand,
De hoop van eens in 's hemels zaalen
In 't hagelwitte kleed te praalen,
Hem aangedaan door Jezus hand,
Niet denkende, dat liefdedaaden
Verschaffen de allerschoonste stof,
Waarvan in 't eeuwig zalig hov
Die pracht van dierbre feestgewaaden
Voor elk getrouwen word bereid,
Nadat ze in de uitgestorte plassen
Van 't bloed des Lams zyn afgewassen,
Gevaagd van alle onzuiverheid.
© Mens, doe eens uwe oogen open,
Om heden, wel bedacht en wyz,
Terwyl gy kunt, voor kleinen pryz,
Een eeuwigduurend kleed te koopen,
Eer dat gy 't al te laat beschreit,
Wanneer uw kleed'ren in 't gerichte
U werpen in het aangezichte
De schuld van onbarmhertigheid,
En eeuwig dienen om de gloeden
Van uwe pyniging te voeden.
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Dwaaz is hy, die zyn slecht gewaad,
Niet om een beter vaaren laat.

Indien nu een broeder of zuster naakt zoude zyn, en
gebrek zoude hebben van dagelyks voedsel en iemand van
u tot hen zoude zeggen: Gaat heenen in vrede, word
warm en word verzaadigd, en gyliedeñ zoud hen niet
geeven de nooddruftigheden des lichaams, wat nuttigheid
is dat? Jak. II: 15, 16.
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Ilk

was krank

en gy hebt my niet bezocht.

Matth. XXV: 43.

Wat heeft de mens een teder hert,
Als 't lichaam kwynt door ziekte en kwaalen;
Hoe vlytig laat hy zaamenhaalen
Wat baat doet hoopen in de smert !
Of treft dit lot zyn' ryke vrinden,
Hoe deelt hy in hun pyn en leed !
Hoe vaardig weet hy en gereed
Zich tot hun dienst te laaten vinden t
Maar of, in dergelyken nood,
Zyne arme broeders, fel geslaagen,
Van koorts of pyn, elendig klaagen,
Daar hen, van alle hulp ontbloot,
Op 't schraale leger neêrgezeegen,
Noch artzeny, noch heilzaam vocht,
Tot hun verkwikking word gebrogt,
Dat kan den vrek-aard niet beweegen.
Maar was uw herten oog niet blind,
Gy zaagt, o dwaaze, van dit lyden,
Meer dan een nietig mens bestryden;
Gy zaagt hier zelf dien waardsten vrind,
Gods Zoon, uw Heer, en trouwen Koning,
Die arm en slecht op aarde kwam,
En uwe krankheên op zich nam.
Nog geeft onkunde geen' verschooning.
Dat word ge in 't hoog gericht gewaar,
Wanneer ge, uw heil in zyne wonden
Met angst gezocht, maar niet gevonden,
In 't eeuwig duister, droev en naar,
Gedoemd tot ongeneesb're pynen,
Oneindig kermen zult en kwynen.
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Geneezingr krygt de kranke niet,
Die voor den arts onwaardig vlied.

Alle dingen dan, die gy wilt dat u de mensen zouden
doen, doet gy hen ook alzo : want dat is de Wet en de
Profeeten. Matth. VII : 12.
Weent met den weenenden. Rom. XII: 15.
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Ik was in de gevangenis en gy hebt my niet bezocht.
Matth. XXV: 43.

Beweegt u niets, o waerelds hert,
Om Jezus, daar hy ligt in banden,
Gekneld aan voeten, en aan handen,
Te gaan bezoeken in zyn smert?
Of wilt ge u liefst in weelde baaden,
Ter plaatse, daar men springt en danst,
En zingt, en speelt, het hoofd bekranst,
Met rooz, en palm, en mirtebladen;
Of daar men alle zorg en leed
Door nieuwe tydingen en kluchten
En tydverdryven verr' doet vluchten,
Terwyl men lekker drinkt en eet?
0 ja, dit kan u meer behaagen,
Schoon dat gy dus 't verslaafd gemoed
In erger boejen vallen doet,
Als die uw Heiland heeft te draagen.
Waar wil, helaas, waar wil dit heen!
Of waant gy, dat dit niet zal hind'ren
Om eens in vryheid met Gods kind'ren
Ter blyde heerlykheid te treên ?
Dat 's wel het wit van Jezus lyden:
Maar hem alleen, die in zyn leed
Dien Heer verzelt, is 't lot gereed
Van 't zalig eindeloos verblyden.
Dus staat voor u, die Jezus naam
Hier dorst versmaaden en verachten,
Hierna geen ander deel te wachten,
Als dat hy zich ook uwer schaam',
En u verwyze in helse banden
Tot onherstelb're smaad en schanden.
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Die Jezus niet in banden dient,
Erkent hy nimmer voor zyn vriend.

Zo wie zich myns en myner woorden zal geschaamd
hebben, diens zal de Zoon des mensen zich schaamen,
wanneer hy komen zal in zyne heerlykheid, en in do
heerlykheid des Vaders en der heilige Engelen. Luk. IX: 26.
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Deeze zullen gaan in de eeuwige pyn: maar de rechtvaardige in dat eeuwige leven. Matth. XXV: 46.

Al dekt uw nedrigheid het goede, dat gy deed,
Rechtvaardig volk, gewoon u innerlyk te ontfermen,
Als gy uw naasten hoorde in droeve nooden kermen,
De Rechter kent uw liefde, en acht ze aan zich besteed.
Des doet by uwe trouw het rykste loon behaalen,
En schenkt voor 't aardse brood, de vrucht van Edens boom;
Voor aardsen drank, 't genot van 's levens vreugdestroom ;
Voor 't aards verblyv, een plaats in 's hemels goude zaaien ;
Voor 't aardse kleed, een kleed van glans en majesteit;
Voor dienstbewyz in ziekte en banden, 't vroolyk zingen
En zoet gezelschap van de zalige Hemelingen
In 't vrye Salem, vol van pracht en heerlykheid.
Maar onbarmhertige, die niets voor uwen Koning
Ten besten had, u maakt zyn vloekstem, naar van klank,
De knaaging tot uw spyz', de traanen tot uw drank,
Den yselyken poel des afgronds tot uw wooning,
De dikke duisternis tot kleeding, die u dekt,
Daar booze geesten, die u eeuwig vergezellen,
Met duldelooze pyn u zonder einde kwellen,
En 't eene wee gestaag het andre wee verwekt.
O machtig onderscheid, wat stelt gy klaar voor de oogen,
Hoe waare broedermin, die, als de naasten treurt,
Hem hulp bewyst, op 't hoogst by Jezus word gekeurd,
En de onmeêdoogendheid op 't allerzwaarst gewoogen!
Verheugt u, die uw pligt volvoert met trouwe vlyt,
In 't heug'lyk voorgezicht van 't lot, u toebeschooren;
Maar gy, die 't zuchten der elendigen kunt hooren,
En sluit uw herten toe, waakt eenmaal op, 't is tyd;
Laat de overdenking van dit eind het middel weezen,
Om u van deeze kwaal gelukkig te geneezen.
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Hoe veel er zyn, de Rechter weet
Wat elk, en loont naar dat by deed.

Zalig zyn de barmhertige: want hen zal barmhertigheid
geschieden. Matth. V.
Een onbarmhertig oordeel zal gaan over den geenen, die
geene barmhertigheid gedaan heeft: en de barmhertigheid
roemt tegen het oordeel. Jak. II: 13.

SLOTZANG.
Op de wijze van den XXIVsten Psalm.

1.

O Jezus, o getrouwe Heer,
Die u, uit zucht tot ons, weleer
Gewaardigd hebt van 's hemels zaaien,
Opdat gy door uw leer en dood
Ons redden zoud uit allen nood,
Op aarde in laagheid neêr te daalen:

2.
Die, na 't volbrengen van dat werk,
Zyt opgesteegen boven 't zwerk,
Daar Engelen en Cherubynen,
Een tallooz tal, voor uwen troon,

SLOTZANG.

Voor U, des Vaders waardsten Zoon,
Met diep ontzach en eer verschijnen.

3.

Het klaar bericht van uwe stem
Heeft ons, met woorden vol van klem
Van 't wigtig hoofdpunt onderweezen,
Daar in 't gerichte boven al
Het groot verschil op draajen zal,
Van loon te hoopen, straf te vreezen.

4.

Gy leert ons, hoe barmhertigheid,
Als aan u zely' te kost geleid,

Den pryz van eeuwig heil zal draagen;
Hoe onbarmhertigheid, gehaat,
Wyl ze in den naasten U versmaad,
Verzinken zal in naare plaagen.

5.

Een heilige angst en vreeze treft
Onz hert, wanneer het dit beseft:
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Dat voelt en voed een sterk verlangeti,

Om 't yselyk verdery te ontgaan,
En in uw gunst zo diep te staan
Van 't zalig erfdeel meê te ontvangen.

6.
Maar liefde tot het aardse goed
Bekruipt zo lichtlyk onz gemoed,

En doet de ziel, daar ze aan een keten
Van idle zorg gekluisterd ligt,
Het oefenen der liefdepligt
Te menigmaal, helaas! vergeeten.

7.
Getrouwe Heiland, staa ons by,
Onttrek ons eens de slaaverny

Van de idelheên der booze waereld.
Doe ons bedenken, dat het al
Te niet gaan en verdwynen zal,

Hoe schoon in 't oog, hoe ryk bepaereld.

SLOTZANG.

8.

Bestraal ons duister zielgezicht
Met glans van uw doorluchtig licht,

Opdat wy met verhelderde oogen
Gestadig, door de nevels heen
Van kleinheid, in uwe arme leên

Uw hoogheid klaar beschouwen mogen.

9.
Leer ons geduurig wel bevroên,
Hoe groot het zy, u wel te doen;
U, die ons alles hebt gegeeven;
U, die om onz zo willig leed;
U, die aan onz zo veel besteed;
U, boven alles hoog verheven.

10.

Druk ons in 't hert, en in 't verstand,
Als met een stift van diamant
Het strydig eind, dat, op 't betrachten,
Of achtelooz verzuim van pligt,
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In uw ontzacchelyk gericht,
Maar eens voor al, ons staat te wachten.

11.
Ontsteek hier door een sterken gloed

Van waare liefde in onz gemoed,
Opdat we ons hier getrouw bewyzen

In 's naastens nooden; en hierna
Uw dierbre gunst ons koom te staê,

Om u in 't eeuwig licht te pryzen.

