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VOORREDEN.
Blyf doch eens voor de wereld staan,
En ziet ze met verwond'ring aan,
Op 't voorwerp van het mens'lyk leven;
Hoe elk • zyn gantsen levenstyd
Besteed in onvermoeide vlyt,
Van lust en iver aangedreeven:
Hoe elk in zyn bedryf en stand,
Zo scherp van hoofd, en gaauw van hand,
Zyn geest en lichaam weet te roeren;
Hoe elk op zyne dingen let,
Om alles wel geschikt en net,
En naar behooren uit te voeren.
't Zy dat gy van den hoogsten graad
By trappen daalt ter laagste staat,
In 't geen zich 'mensen onderwinden,
Of door bestelling van 't verstand,
Of door bewerking van de hand,
Gy zult ze wel geoefend vinden.
Hoe elk zyn doen zo wel betracht,
En zich met vlyt voor fouten wacht,
Om dat het ding zyn tyd'lyk leven,
Of kost, of schat, of lust, of eer,
Aan deeze. min, aan geene meer,
Voor 't tegenwoordig deel moet geeven;
En dat die wereld van verstand,
Daar 't licht van onderscheid in brand,
In 't deel, daar 't meest in leit gelegen,
Zo plomp en onbedreven zy,
Of gaat het achteloos voorby,
Te slof om wys'lyk te overweegen:
Een ding, dat doch in iders staat
In waarde ver te boven - gaat

X

VOORREDEN.

De Dingen van zyn doen en laaten:
Ja ook zo ver, dat buiten dat,
Schoon hy de wereld zelfs bezat,
Hem alle dingen niet en baaten.
En deeze zaak is algemeen,
Raakt hoofd voor hoofd, en ieder een,
Die niemants welstand mag ontbeeren,
En onder veele die me 'er telt,
Is naauw'lyks eene die zich stelt
Om zyn gemoed daar toe te keeren.
En of voorzichtig onderscheid

Hen 't levens stuk voor oogen leit,
Om 't zelve recht en wel te maaken,
Dewyl daar in den hoogsten graad
Een grooten loon, of straf op staat,
Dat schynt het hert niet veel te raaken.
En, om dat slechts voorby te gaan,
Is 't woord; men denkt daar zo niet aan;
Wy zyn maar brosse en zwakke mensen.
Zo broddelt elk onachtzaam voort,
Maar 't aardse maakt hy zo het hoort,
Naar zyn, of die hy dient hun wensen.
Blyf doch eens voor de wereld staan,
En ziet ze met verwond'ring aan,
Dat zo veel harsenryke hoofden,
Daar de een voor de aêr de wakkerste is,
Het rechte spoor zo loopen mis,
Dat ons van ouds zo veel beloofde.
Beziet het, en word zo geraakt,
Dat gy uit dezen droom ontwaakt,
Om niet alleen een zaad te zaaien,
Wiens vrucht maar strekt in deezen tyd,
Maar dat gy de akker zo bereid,
Dat zy u 't eeuwig brood laat maajen.
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Dit is de Beeltenis van LUIKEN, om 's Mans groot
Vernuft en Vindingen, geteekent na zyn Doot:
Zyn Levenswyze was eenvoudig, ingetogen;
Hy deugdelyk, opregt en vol van mededogen,
En mededeelzaamheit, aan d'armen steeds betoont,
Waarom zyn Beeld verdient met eeuw'ge lof gekroont.
Zyn Zedezangster, 't hooft met mirten en laurieren
Gehult, ter regter zy om dit Tafreel te sieren,
Gemaatlt, wyst met de hand dees zedebeeltnis aan.
Gy ziet de Wakkerheit in noesten yver staan
Gebukt aan d' and're kant, om door bespiegelingen
Des waerelts ydelheid, en haar veranderingen
Door die beschouwingen te kennen, en de Jeugt
Alleen te sporen tot de nooit volpreze Deugt.
Dit kan 'ten Sinnebeeld verstrekken van 's mans leven,
Waar in hy proeven heeft van Heil'ge drift gegeven;
Als hy door de Etskonst, met vernuft en pen gepaart,
De waereltlingen heft van d'aarde hemelwaart,
Een Hemels liefde vuur ontsteekt in 's menschen harten;
De zaal'ge heirbaan wyst, door lyden, kruis, en smarten,
En hoe men wierook van gebeden off'ren moet,
Die door een Vaste Hoop, versmelten in den gloed
Van 's hemels Heilzon. Het gewoel der hemelingen
Vertoont zich, die weêrzyds, 's Mans beeltenis omringen.
J

A. HOUBRAKEN.

OP DE AFBEELDING
VAN

JOANNES LUIKEN.
Zo gaf ons LunKEN in den omtrek van zyn wezen
Godvruchtige aandacht, ernst, en zedigheid te leezen,
Oprechte ned'righeid, zachtmoedigheid van aard,
Met ongeveinsde liefde en minzaamheid gepaard.
Zo stemde zyn gelaat met printwerk, dicht, en leven,
Voor elk een baak en spoor om 't heilpad in te streeven.
Men kroon' zyn beeld met geen' verwelkb're lauwerblaên :
Hy zocht, en erfde een' kroon, die eeuwig zal bestaan.
ANDERS.

Dit is JAN LUIKEN. Neen; 't is maar de schets van 't wezen.
Zyn geest, op God verliefd, bestraald met hemels licht,
Door sterk geloof en hoop van de aarde om hoog gereezen,
Leeft in zyn heilzaam werk van printkunst, en gedicht.
Noch speelt zyn' zedigheid en aandacht in de trekken
Van dit gelaat, om elk -tot Godsvrucht op te wekken.
ANDERS.

Die Jezus omdroeg in de ziel, vol Liefde vonken,
Gezangen schreef tot nut, Barmhertigheid deed pronken
Met Lof, het Mens'lyk Doen Beschouwde, en 's Waerelds Rond,
Met haare Onwaardigheid, in Huisraad Leering vond,
't Gemoed een' Bykorf stichtte, af beelde 's Mensen Leven,
Geschiedenissen maalde in 't heilig woord beschreeven,
En 't aardse heeft, om God en 't eeuwig goed, versmaad,
JAN LUIKEN stichte dus ook elk met zyn gelaat.
ADR. SPINNIKER.
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Dus was JAN LUIKEN in zyn Leven . van gelaat.
's Mans deugd en konst en geest verbeeld men in geen
[Plaat.
Die Fenix- etser, vol geloove en mededogen,
En Christeliefde, heeft zyn zaligheid gewrogt.
Zulk Zielgewaad verdooft goud, purper, zegebogen,
En maakte hem Gods vriend, gereed ten hemeltogt,
Een stigtlyk Digter, en een Kruisheld, en een Heilig,
En geestlyke Adelaar in 't ligt der hoogte veilig.
SYLVIUS.
C13 ID CC XII.

ANDERS.
Zoo greep de Konst, en houd ons nog op dit papier,
De Bruine schaduw staan van LUIKENS leemen hutte:
Met hy daar uit (als hein niet langer meer ten nutte)
Gevaren was regt op ten Hemel in, van hier.
Het zédig wezen, (zoo hy al te spaarzaam sprak)
Word wel beantwoord van zyn Plaaten en Gedigten,
Die net en mals, nog veel Godvrugte Zielen stigten,
En dus vergoeden, wat aan tonge en mond ontbrak.
CORNELIS VAN EEKE.

KO R T VERHAAL
VAN HET

GODVRUCHTIG LEVEN EN ZALIG AFSTERVEN
VAN

JOANNES LUIKEN.
Hy was gebooren tot Amsteldam in 't Jaar 1649, den
16 April. Zyn Vader was den vroomen Kasper Luiken,
(by zyn Boekje: „Winst zonder Verlies" wel bekent,) en
zyn deugdelyke Moeder genaamt Rester Coores, van wiens
stille geest haar Zoon een goed deel had. Hy wierd in
zyn jongheid tot de Schilderkonst opgebragt en was van
natuure een Poëet, trouwden in 't 19. Jaar zyns ouderdoms
met Maria de Oude, een Dochter zeer vermaard door haar
uitmuntenden Zang; waar by by vyf kinderen heeft gewonnen, die alle jong zyn gestorven, behalven zyn Zoon
Kasper Luiken, die door de Ets -konst ook zeer wel bekend
is. In 't 26. Jaar zyns Ouderdoms, is hem de HEERE op een
krachtdaadige wys aan zyn herte verscheenen; hem met veel
overtuiginge en bestraffinge nagaande, en toonende dat het
burgerlyke leven niet genoeg was om een Erfgenaam te
worden van een overderfelyke en onverwelkelyke erfenis,
die weg geleid is voor de geene die God lief hebben i), maar
1)

1 Petrus I: 4.
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dat 'er moet gestreeden worden 1 ) om in te gaan, dewyl
de poort eng en de weg smal is, die ten leven leid.
Waar op hy vuurig door de Liefde Gods ontsteeken zynde,
rezolveerde om een geheel andere manier van leven te
leiden, zyn oud en slecht gezelschap verlaatende, voegde
zich by de vroome van dien tyd, als Abraham Galenus,
Petrus Serarius en andere meer: en sloeg de weg van
verloochening met groote getrouwheid in, kloekmoedig afstervende al wat de natuur lief was, dezelve niet geevende,
als dat hy niet ontbeeren konde, nauwelyks bloote nooddruft neemende van spys, drank, slaap, kleeding, enz_
hoewel hy 't zelve rykelyk konde winnen; om dus zyn
Heer en Meesters voetstappen op 't beste na te volgen,
als zynde de veiligste weg 2 ), om de Goddelyke natuur
deelachtig te worden, die men ook bezonder in hem heeft
zien uitblinken, en waar door hy is geworden een aangenaam Instrument in de hand zyns Maakers; gelyk te zien is.
in zyn TIEN uitmuntende Tractaatjes, zo vol zielroerende
Verzen, en op Godverliefde uitdruksels, bequaam om alle
Godminnende zielen meerder te doen ontvonken in de Goddelyke liefde, waar in by ook noch lange zal leeven na dat
hy gestorven is, en die mogelyk door verscheide eeuwen
als onuitblusselyke lampen en brandende fakkels zullen
lichten, aan alle die den weg des levens zoeken te bewandelen.
Als zynde heel onpartydige Schriften, die niets zo zeer
in zich behelzen, als om ons te toonen de nietigheid van
't aardse, en de grootheid van 't Eeuwige; met duizenderly aanminnelyke uitdruksels lokkende, om, zo 't
mogelyk was, alle men schen te doen verlieven op de ongeschapen schoonheid, waar van hy menigmaal zo leevendig schryft, als of hy met den Apostel Paulus in den derden
Hemel had geweest.
1)

Mattheus VII: 14.

2)

2 Petrus I : 4.
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In zyn ommegang was hy stil, deftig en minzaam, doch
met weinige gemeenzaam. Die hem maar zag, kon zien
dat hy een ingetogen leven leide. Hy beminde de een
wandelingen buiten, om te meer het zoet genieten-zame
gewaar
te worden, dewyl hy zeide: „Dat hy de
Gods
„geschape dingen der natuur aanzag, als een brief, geschreven
„door de hand van zyn beminde, hetgeen hem op de oor » sprong aller dingen deed verlieven." Hy bezocht dikmaals

de Godvruchtige, maar meest de behoeftige en geringe,
en hielp haar nood met groote heimelykheid vervullen:
wierd veel in zyn huis bezocht, ook van lieden van andere
plaatsen; en schoon hy van weinig woorden was, ging
ider gesticht en overtuigt van hem, want hy drukte hooge
zaaleen met laage woorden uit.
De Heere bezocht hem in de laatste Jaaren met zeer

zware toevallen van kolyk, die hem met doodelyke pyne
aanquamen, doch hy verdroeg alles geduldig, en neet een
bezondere onderwerping en willeloosheid, zonder daar af te
klaagen als 't over was, of te vreezen tegen het toekomende.
In de Etz konst was hy zo verre gevordert, dat zyn
Mede konstenaars zelfs van hem getuigden dat zyns gelyken
weinig bekend was, doch hy zelfs mogt niet hooren dat men
tot zyn lof daar iets van sprak, zeggende: ,, Iet diend my

maar tot een staf, om door het land van deze tyd te reizen."
In al zyn handel en wandel was hy een voorbeeld van
ootmoedigheid, gelaatenheid, aandachtigheid en algemeene
liefde: nooit wierd hem aangenaamer tyding gebragt, dan
dat hy hoorde, dat in iemant van zyn goede bekende,
een lust tot rechte vreeze Gods ontstond: men hoorde hem
niets ophaalen tot zyns naastens nadeel, maar daar hy in
tegendeel iets goeds wist by te brengen, dat melde hy
gaarn, volgens den rechten aard der Christelyke Liefde,
die 't goede hoopt en geloofd 1
).

1)

1 Kor. XIII : 7
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Verder zag men hem in de tegenspoeden, die dikmaal
heel zwaar aanquamen, zeer standvastig en onbeweegelyk;
nooit met een versaagt of wankelbaar gemoed: maar heeft
alles stil van de hand des Heeren, die hy in alles erkende,
genomen. En in tegendeel heeft nooit de voorspoed zyn
herte verleid, om hem van de weg des Armen levens
van Christus te doen treeden, maar in alle getrouwheid
't geen boven zyn geringe nooddruft was, zyn behoeftige
naaste blymoedig mededeelende; zo dat het Grafschrift van
Atolus met recht ook het zyne mag zyn, 't welk aldus luidt:
Deze heeft zyne Goederen voor uit na den Hemel gezonden, en is nu heenen gegaan om daar van een bezit te neemen.

Hier in volharde hy tot aan zyn einde; zyn gantse
herte was uitgestrekt tot heiligheid en deugd, en om
Christus zyn Heere gelykvormig te worden: hier was zyn
gemoed altyd gewigtig van, en hierom verzaakte hy al
wat hy maar dacht dat hem in de weg stond, om met
zyn God te konnen vereenigen: hierom was hy ook
spaarzaam in woorden, zeggende dikwyls: „Daar is niet
„veel te zeggen, maar veel te doen. Ik zwyg menigmaal tot
„schaamens toe, als ik denk dat 'er geschreven staat 1 ), dat de
„mensch van ieder onnut woord reekenschap zal moeten geeven" :

doch die hy sprak en schreef, waaren leerzaam en krachtig,
en dewyl zyn wandel meest in den Hemel was, gelyk hy
in een van zyn Dichten zegt:
„ Onze Geest leefd al meest,
„Daar haar Oorsprong is geweest.

Zo was hem al wat op aarden was te laag, om daar
buiten noodzaak van te spreeken; maar het toekomende
1)

Mattheus XII: 36.
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had hem het herte geheel ingenomen; daar reikhalsde hy
na, en 't maakte hem in hoope zalig: nooit zag men
zyn aangezicht blymoediger, als dat hy daar van mogt
spreeken; dan was hy in zyn rechte element, als hy in
de ryké belofte Gods, en in de staat van het toekomende
leven inging; een bezondere wel gemoedheid daar by uitdrukkende met te zeggen: „Het is maar om een korten
» tyd te doen; hoe veel hebben wy 'er gekend, die haar heilig
„avond nu al af hebben; wy moeten maar aanhouden; wy
„hebben de Allerhoogste mede, en die heeft geen andere
»wil als om ons Zalig te maaleen; het leid nu maar aan ons
»komen tot Hem, en dat wy ons niet laatgin ophouden van
„de schoonschynende dingen des Werelds ". Dus waaren zyn
woorden, bevestigt met alle de daaden zyns levens..
Veel bezondere Gevallen zyns wandels zyn hier niet te
melden, wyl hy een stil afgescheiden leven geleid heeft,
't geen zyn beroep genoeg toe liet, en dat hy best oordeelde om den Heere wel aan te hangen.
Om zyn innerlyke stand recht te leeren kennen, en
wat zyn geestelyke honger en spyze was, heeft men
zyn Schriften te leezen, en inzonderheid het groote Werk
over den Bybel: daar ziet men hoe klaar hem bestraalde
de verlichtinge des Evangeliums der heerlykheid van Christus,
die het Beeld Gods is 1 ) ; in welks licht en klaarheid hy
zich zelfs en zyn vyanden bezonder had leeren kennen,
gelyk te zien is in dat uitmuntende Vers over de geestelyke Krygsman: en hoe Ridderlyk hy zich in deze
geestelyke stryd gequeeten heeft, konnen die met groote
lof melden, die hem veel jaargin van naby gekend hebben:
ja men mag met waarheid van hem zeggen, dat zyn leven
met zyn Schriften over een quam, en op hem toepassen,
'tgeen van Nathanaël staat: Ziet waarlyk een Israëliet in

welken geen bedrog is 2
') 2 Kor. Iv: 4.

2)

).

Joan. I: 48

XxiI

HET LEVEN VAN JOANNES LUIKEN.

Hier in volharde hy tot zyn einde, 't welk was in het
63 Jaar zyns ouderdoms, als 't de Heere behaagde deze
zyn getrouwe dienaar te verlossen uit al de wederwaardigheden dezes levens, en over te voeren tot de vryheid
der heerlykheid der kinderen Gods 1 ), om hem te beloonen
voor zyn 36 Jaarige getrouwheid, met een Eeuwige Zalige
belooning, waar toe de mensch geen woorden heeft om 't
zelve na waarde uit te drukken, dewyl het nooit in 't herte
des menschen is opgeklommen, 'tgeen de Heere bereid heeft
voor de geene die Hem liefhebben 2 ).
De

Ziekte quam hem aan den 30 Maart tegens den

avond, met een gemeene Koorts, die hem ook tot het laatste toe is by gebleeven, zo dat hy geduurig hot bedde moest
houden, het welk men van hem niet gewoon was. Gevraagd
zynde, hoe hem de ziekte voor quam, antwoorde hy: „Ik
„weet niet wat de Heere met my voor heeft, ik geef my over
„in zyne handen, ik voel dat ik zeer verzwak, anders heb ik
„geen ongemak, het is tot noch toe een heele genadige ziekte".
Dit duurde zo de vier eerste dagen; en wierd van dag
tot dag zwakker, konnende ook niet eeten noch slaapen in
al die tyd, zo dat men tegens hem zeide: Dat het wel
weezen kon dat de Heere een einde van dit zyn leven
maakte, en dat hy nu die heerlykheid ging bezitten, daar
hy zo lang na verlangd had, waar op hy antwoorde: „Dat
„touw een gewenste zaak zyn: wat zoude dat een schoone
„verandering weezen, in de andere Wereld te komen! och myn
„herte zucht na ruimer lucht: Ik heb de Wereld niet be„geerd, maar ik heb God gezocht". Weder gevraagd zynde,
of 't hem nu al wat na een sterfziekte geleek, zeide hy:
„Ja, my dunkt ik durf nu eenige hoop scheppen, dat de
„Heere my verlossen zal Als men hem van eenige Medicyne zeide, antwoorde hy: „Ik geef my over aan de
opperste Medicynmeester, aan deze aardse hut is niet veel
".

1)

Rom. VIII : 21.

2)

1 Kor. II:9.
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gelegen, ik verlange als een visje na 't water, om ontbonden en by den Heere te zyn.
Onderwylen nam de ziekte sterk toe, zo dat hy in de
natuur veel uitstond. Als men hem vroeg of hy zo
benauwd was, antwoorde hy: „Ja, doch 't is de uiterlyke
„mensch maar, die lyd, van binnen is het ruim, en ik hoop
„op noch ruimer; dit Pelgrims Padje moet doch ten einde zyn,
„en zal mogelyk korter veezen als gy denkt ". Als men hem
vroeg of hy niets bezonders van de voorsmaak van
't eeuwige leven gevoelde, zeide hy: „Daar kan ik niet
„van zeggen, maar ik ben gerust, en myn geloof word niet
„bestreeden : ik heb een tyd lang herwaarts de Heere in veel
„dorheid gediend: dat is wel een naare doch een veilige weg:
„houw ook maar zo uit: ik heb my altyd wel by 't duistere
„geloof bevonden. Ik hoop op een goede uitslag, en verlange
„om uit deze Egiptise dienstbaarheid verlost te zyn: tussen
„my en de Heere staat het wel; dank de Heer als ik dood ben".
De banden des Doods hem meer en meer drukkende,
lag hy veel in diepe verzuchtingen, en herhaalde menig
woord van: myn Jezus! dat scheen hem als een-malhet
geduurige verkwikking te zyn, en och heilige Heer, zeide
hy, „Zo ik wensen dorst, ik zoude wensen om ontbonden te
„zyn, ik verlange zeer ".
Hy nam ook met veel liefde afscheid van zyn gemeen
vrienden, haar hertelyk des Heeren zegen wensende,-zamste
voor alle liefde en goedgunstigheid aan hem beweezen, wensende met ontblootinge des hoofds en drukkinge der handen,
dat God alles weder wilde vergelden, en hoopte haar in 't andere
leven te ontmoeten, om daar in volmaakte vriendschap Eeuwig
met haar te leeven.
Ook ging zyn hertelyke en Christelyke liefde over zyns
Zoons kind: „De ziele van dat kind, zeide hy, is my zeer
„dierbaar, ik heb ook in myn tyd veel voor hem gebeden, ik
„hoop dat het de Heere verder zal zegenen": het wierd voor
zyn bedde gebragt, en hy leide beide zyn stervende handen
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op 't kinds bloote hoofd, en zeide: „De Heere zegene u, en
„geeve dat al de vrucht van Jezus dierbaare Offerhande u tot
„een Eeuwig erfdeel mooge worden, en dat gy door alle weder» waardigheden dezes levens behouden door mogt geraaken, door
„Jezus Christus. Amen".
Tegens de moeder zeide hy: Verlaat u op God en wenste
„haar ook zyn zegen toe, zeggende: „Ik heb veel voor u en
„uwe familie gebeden, tot uwe en haarer zaligheid, en ik hoop
„dat de Heere myne gebeden verhooren zal, gelyk hy myn
„gebeden, die ik dikmaals voor dit kinds Vader gedaan heb,
„verhoort heeft ". Verder verzocht hy op 't nedrigste begraaven te worden, zeggende: „Ik ben hoog genoeg, als ik
„maar dood ben".
Had anders geen uiterlyke bekommering over iets dat
in de wereld was, hebbende zich volkomen los gemaakt,
met alles den Heere op te draagen door een leevendig geloof,
waar mede hy zich zelfs en de geheele wereld overwonnen
had, en liet niets in zich overblyven als een onuitblusselyk verlangen na de Eeuwigheid: zyn sterke begeerte
en diepe verzuchtinge, scheenen zyn ziele wel met een van
de oude aldus aan te spreeken, en te zeggen: Gaat uit
myn ziele, gaat uit. Doch bleef buiten alle verwachtinge,
noch eenige uuren op dezelve wys leggen. Als men hem onderwylen vroeg, hoe 't hem nu voor quam, wegens de onder
standen en staat van 't andere leven, zeide hy:-scheid
„Daar bekommer ik my niet mede, ik zal in Gods handen
„komen, die zullen 't wel maakgin, ik geloof dat ik in de zalige
„rust zal verzinken".
Een weinig stil gelegen hebbende, door dien hem 't spreeken heel zwaar viel, verhefte hy zyn half gestorve krachten
weder, en zeide met een verheven stem, tot drie maal:
„Och Heere! help een arme Vreemdeling, help een Weduw
ende, zag
,,en een Weesje"; waar op zyn hoofd omdraaijende,
haar met groote ontferming aan. Ondertussen namen zyn
krachten geheel af, en begon stil te leggen. Kort daar na
„
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gaf dat groote voorbeeld van ongeveinsde Godvruchtigheid zyn geest aan Gode zyn Schepper over, ons na laatende de lieffelyke reuk van een heilige wandel, waar door
by noch lange in 't herte zyner vrienden zal leeven, na
dat by deze sterfelyke rok heeft uitgetrokken, op den
5. April 1712, des 's avonds tussen 6 en 7 uuren. In

Amsteldam.
PSALM CXVI: 15.

Kostelylc is in de oogen des Heerera de dood zyner G-unstgenooten.

OP HET LEVEN
VAN DEN ZEER OPREGTEN EN GODVRUGTIGEN

JOANNES LUIKEN,
EN TE GELYK OOK ZIN- EN KONSTRYKEN

POËET EN ETZER.

De Waereld blaast haar schelle Lof-trompetten,
Bouwd graf op graf, voor zulke, van albast,
Die 't léven voor hun land en vryheid zetten,
En leggen 't af, gewillig, als een last,
Op 't eeren-bedd': (gelyk men plagt te spreken)
Op dat dien roem van Stede-winste en Land,
In 't Na-zaad ook mogt zulk een lust ontstéken
Tot Helden-werk, voor de Uiterlyke stand.
Word dat met grond gedaan? wie zal 't mispryzen,
Dat wy nu elk, een ruim zoo dapp'ren held,
Hier tragten aan, en ook daar op te wyzen?
Een Held, die hier zig zelfs heeft met geweld,
Kloek aangetast, en zégen ryk verwonnen.
Die nog in bloey en kragten van zyn Jeugd,
In 't hert geraakt, man-moedig heeft begonnen,
En met de borst viel tellens op de deugd:
Met vleesch nog bloed nooit hier in ging te rade,
Maar walgde van zyn voorig wan-bedryf.

OP HET LEVEN VAN JOANNES LUIKEN.

XXVII

Zulx hy et all' in 's herten grond versmade,
Ja gansch versmeet, wat eer zoo digt en styf
Hem aankleefde, en te wonderlyk behaagde.
't Oud Makkerschap, dat hy te volgen plag,
Verliet hy, en zyn ernstig wézen jaagde
Dat weg, zoo als een Uil vlugt voor den dag.
All' die van GOD, van Jesus, van verzaken,
Van de enge poort, van 't smalle en eenig spoor
Ten Hémel, meest uit ondervinding spraken,
Daar stond zyn hert met open ooren voor.
By vrome kost hy met vermaak verkeeren,
Daar 's Hémels ligt een weder-glans uit gaf,
En dus door daad en woord hem konden leeren,
Den ouden Mensch weg delven in het graf.
Zyn lévens loop in 't rymeloos beschréven,

Zegt ons al iets van tot wat hoogte hy klam,
In 't boven-Maansche en GóDE lévend léven ;
In Néderigheid, hoe na by 't weerloos LAM.
En wis de penn' liep hier des waarheids palen
Heel niet verby, nog heeft te breed geweid.
Ja zy verzweeg, dat ze heel wel mogt verhalen,
En dat ze ligt veel nutter hadd' gezeid.
Edog de lof klinkt nog genoeg van LUIKEN,
Zyn deugden zyn by veel al wel bekend:
Al scheen hy meest in stilte weg te duiken,
Haar glans brak uit, met die van zyn talent.
Dat schoon talent! en 't welk hy niet in de aarde
Begraven heeft, maar lei 't op woeker aan,
Des tuigen zyn gedigten, die in waarde
Nog eeuwen lang, by vrome zullen staan.
Gedigten, daar een geur en geest, van kragten,
(Het Pinxster-vuur al iets gelyk) in leeft:
Op vlammende uit een Welle van gedagten,
Die haare sprong uit de eeuwige oorsprong heeft:
Ziel-roerig, zoete en korte en klaare lessen,
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Daar knibbel -zugt vast uitgebannen bleef,
Zin-beelden, die ter ware deugde pressen:
Dat was de stoff waar van hy etste en schreef.
Daar van was 't hert hem vol, en daar van vloeide
De mond hem ook staag over, als hy sprak.
Dat vuur, waar af de geest van binnen gloeide,
Trok ligt na stoff, die daar van ligt ontstak.
Gelyk bemind gelyk. Dat 's 't oude zeggen.
Hy dan leefde ook wel allermeest in GoD.
Van 't aardsch, (dat hy hadde onder voeten leggen)
Trok hy alleen maar lyfs behoeft-genot:
Dat hem zyn Kluis voor 't vallen onderstutte.
Gaf 's Heeren gunst iets meer: zyn hoogste wensch
Was, dat zulx maar ten eersten viel ten nutte
Van zyn' in-nood-verlegen, éven-mensch.
Zie zulk een Held is eerst een held te noemen,
Die door 't Geloof zig zelven overwon.
Daar mag m' in God en zyn genade op roemen!
Die 't werk in hem, gelyk hy dat begon,
Steef met zyn geest: alzoo dat hy 't volvoerde,
En bragt er dus de ziel af, als een buit.
Wes hem de geest in 't minste niet ontroerde,
Op de aanspraak van de DooD, of haar besluit.
Ontroeren? neen: heel anders was 't gelegen
Met dezen Held, en Christen Campioen.
Voor dit gewest, zoo aakelyk aller-wegen,
Zag hy een land, een lugt, een heugg'lyk groen,
Hem open gaan, zoo ruim, zoo óverschoone,
Zoo opgevuld van schatten, heil en vreugd,
Zag hy die Kroon, die onverwelkbre Kroone
Hem uit gená vergund, op zuivere deugd.
Of hy al zeer benaauwt lag, onder 't sloopen
Van 't Leemen -huis, dat heerlyk voor-gezigt,
En voor-smaak, door een vast geloove en hopen
Gaf ruimte; en heeft zyn smerten zeer verligt.

OP HET LEVEN VAN JOANNES LUIKEN.

XXIX

Hy zag met lust zyn teene kouwtje bréken:
Nadien hy, t' wyl hy dus gevangen zat,
't Land, waar na by zoo veel hadde uitgekeken,
Moest missen, met die Goude- en Paerle-stad.
Zyn geest liet zig bly van GOD héne leiden:
Te meer, vermits hy liever ging als niet.
Ja hadd (waar 't Zang-tuig klaar . geweest) gescheiden
Met galmen van een vrólyk Zwanen-lied.
Wat kon hy ook zig anders dan verblyden?
Die vast al zag het uurtje naderen, om
In zégen-praal ten Hémel in te ryden,
Zynde opgewagt van all' dat Geestendom.
Daar Jesus zelfs, gelyk als met verlangen
Van verre hem zag, en blydelyk te moet':
En ook gereed met de armen eens te omvangen,
Te kussen, tot een eeuwig wel-kom-groet.
0 Held! o Heil! wie kan 't geluk begrooten,
Waar toe gy (uit gena) gesteigerd, zit?
Die 't Hémels heir, tot méde- vreugd-genooten,
Nu hebt, en blinkt ook daar in 't eeuwig wit.
0 Heil! o Held! o LUIKEN! LUIKEN! LUIKEN!
Die trouw uw poosje op schildwagt hebt gestaan:
En 's waerelds list, en strikken, netten, fuiken,
Zoo wyslyk en gelukkig zyt ontgaan.
Wat Helden-aard kan u te regt beschouwen,
En branden niet met een van Jalouzy?
Die hadd ze plaats, waar in ze plaats mogt houwen,
't Was hier, daar ze al zoo noodig is , als vry.
Wat edel hert zal 't eer niet alles wagen,
Als iemand zien, van een beweeglykheid,
En hem gelyk, dien schoonen prys weg-dragen,
Die zoo wel hem als andren was bereid?
Dien prys te zien, en zelfs te moeten derven,
Slegts door verzuim! Og ! wie zou liever niet
Veel duizendmaal tien duizend dooden sterven,
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En 't all' versmáan wat hem de waereld biede,
Al eer by zig liet van die Kroon berooven.
0! die, wien ze ooit in de oogen helder straald,
En aan 't geley zig overgeeft, van boven,
Leeft veil in vreugd, wie ook hier droevig dwaald,
Wie dan zal zig nog meer aan 't aardsch vergapen ?
En schoppen 't niet al willig met de voet?
Om LUIKEN trouw te volgen in zyn wapen
En oorlogs veld, om 't eeuwig Hémels goed.
Gewis niet een van die wel by zyn zinnen,
GOD vast gelooft, en Jesus in zyn woord.
Te groot is 't heil! de gunste ons Heilands winnen,
Met all' 't geluk dat by dien zégen hoord.
Wy dan, die zoo verhelderd zyn van oogen,
En zulk een bake en kenbaar voorbeeld zien;
Wat past ons bet, als vlyt en tydig poogen,
Met LUIKEN 't al- gemeen verderf te ontvliên ?
Met LUIKEN ons aan Jesus heel te géven,
En aan zyn ligte en lieve last en Jok.
Met LUIKEN na die schoone Kroon te streven,
Waar na zyn herte en ziel geduurig trok.
Wat past ons bet? Wat is 'er van die zoetheid,
Zelfs hier voor ons, en námaals van die vrugt?
Als liefde en vrede ? en voorsmaak van GODS goedheid,
Volmaakt'lyk dan te wagten in die lugt ?
Voor zéker niets. Niets dan zoo zeer te wenschen,
Geen voorwerp meer alle onze liefde waard.

Wy nu, voor slot, als wyze en regte menschen,
Betoonen hier ook LUIKENS Helden-aard!
Want de Overwinnaar past eerst maar den naam van édel:
En heeft met hem de Kroon te wagten op den schédel.
CORNELIS VAN EEKE.

GRAFSCHRIFT.

Hier legt (gesloopt aan puin) het Leemen -huis van LuinEN,
Wat vel en been, 't oud kleed, niet langer te gebruiken,
Maar zyn vergode Ziel, zag door het sterren dak
Een Tyke ruimte opgaan, terwyl dit scheurde en brak,

Nu wacht ze ook die Kroon, waarom hy in dit leven,
Zo veel gedagt, gedigt, ge-etst heeft en geschreven,
Dog Lezer wagt gy niets, van onder deze Zerk,
Maar zoek en volg hem, daar hy nog leefd in zyn Werk.
CORNELIS

VAN EEKE.
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SPIEGEL VAN HET MENSELYK BEDRYF.

PSALM CIV : 14.

Hy doet het gras uitspruiten voor de beesten, en het
kruid tot dienst des mensen, doende 't brood uit de
aarde voortkomen.
JOANNES VI: 35.

En Jezus zeide tot hen, ik ben het brood des levens:
die tot my komt, zal geensins hongeren, en die in my

gelooft zal nimmermeer dorsten.
En vers 47, 48, 49, 50, 51.

Voorwaar, voorwaar zeg ik u, die in my gelooft, heeft
het eeuwige leven.
Ik ben het brood des leevens.
Uwe vaders hebben het Manna gegeeten in de woestyn,
en zy zyn gestorven.
Dit is het brood, dat uit den hemel nederdaalt, op dat
de mens daar van eete, en niet sterve.
Ik ben dat leevende brood, dat uit den hemel nedergedaald is: zo iemant van dit brood eet, die zal in der
eeuwigheid leeven. En het brood, dat ik geeven zal, is myn
vlees, het welk ik geeven zal voor het leven der wereld.

SPIEGEL VAN HET MENSELYK BEDRYF.

DE BAKKER.
Die 't lichaam voed, Is voor 't gemoed.

o Schepper van het lieve brood,
Tot voedsel van het tyd'lyk leven,
Hoe heeft uw mildheid ons genood,
Om ons u zelfs tot brood te geeven!
o Brood, dat uit den Hemel viel,
Verzadig gy dan onze ziel.
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SPIEGEL VAN HET MENSELYK BEDRYF.

JEZAIAS LXI: 10.

Ik ben zeer vrolyk in den HEERE, myna ziel verheugt
zich in mynen God, want hy heeft my bekleed met de
kleederen des heils, den mantel der gerechtigheid heeft
hy my omgedaan: gelyk een Bruidegom zich met priesterlyk
sieraad . versiert, en als een Bruid zich versiert met haar
gereedschap.
OPENBARING III: 18.

Ik raad u, dat gy van my koopt goud, beproefd komende
uit het vuur, op dat gy ryk moogt worden; en witte kleederen, op - dat gy moogt bekleed worden, en de schande
uwer naaktheid niet geopenbaard werde: en salft uwe
oogen met oogensalf, op dat gy zien moogt.
En Kap. XVI: 15.

Ziet, ik kom als een dief. Zalig is hy, die waakt, en
zyne kleederen bewaart, op dat hy niet naakt wandele, en
men zyne schaamte [niet] zie.

SPIEGEL VAN HET MENSELYK BEDRYF.

DE KLEERMAAKER.
ó Dens, besteed Uw beste kleed.

Het kleed is noodig in der tyd,
Maar beide, kleed en vlees, verslyt:
En daarom is 'er groote reden,
Om uit te zien met ons gemoed
Naar hemels stof en heilig goed,
Dat ons voor eeuwig mogt bekleeden.
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MATTHEUS VII: 24, 25, 26, 27.

Een iegelyk dan, die deze myne woorden hoort, en dezelve
doet, dien zal ik vergelyken by een voorzichtig man, die
zyn huis op een steenrots gebouwd heeft.
En daar is slagregen nedergevallen, en de waterstroomen
zyn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zyn tegen
't zelve huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het
was op een steenrots gegrond.
En een iegelyk, die deeze myne woorden hoort, en dezelve
niet doet, die zal by een dwaas 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
't zelve huis aangeslagen, en het is gevallen, en zyn val was
groot.
II KORINTHEN V: 1, 2, 3.

Want wy weeten, dat, zo ons aardse huis deezes tabernakels gebroken word, wy een gebouw van God hebben,
een huis niet met handen gemaakt, [maar] eeuwig, in de
hemelen.
Want ook in deezen zuchten wy, verlangende met onze
woonstede, die uit den hemel is, overkleed te worden:
Zo wy ook bekleed, [en] niet naakt zullen gevonden
worden.

SPIEGEL VAN HET MENSELYK BEDRYF.

DE TIMMERMAN.
Het minder word betracht, Het meerder niet bedacht.

Zo 't aardsche huis tot nut kan strekken,
Om ons voor ongeval te dekken,
Gelyk het zeer beminlyk doet:
Wat hoort men dan met vlyt te bouwen,
Daar 't leven eeuwig huis zal houwen,
Wanneer 't van hier verhuizen moet!
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SPREUKEN IV: 23.

Behoed uw hert boven al dat te bewaaren is; want daar uit
zyn de uitgangen des levens.
JEZAIAS XXVI: 1.

Te dien dage zal dit lied gezongen worden in het land
Juda: wy hebben een sterke stad, [God] stelt heil tot
muuren en voorschansen.
En Kap. LX: 18.
Daar zal geen geweld meer gehoord worden in uw land,
verstooring noch verbreeking in uwe landpaalen: maar uwe
muuren zult gy heil heeten, en uwe poorten lof.
II PETRUS III: 17.

Gy dan, geliefde, [zulks] te vooren weetende, wacht u,
dat gy niet door de verleiding der grouwelyke mensen
mede afgerukt werd, en uitvalt van uwe vastigheid.

SPIEGEL VAN HET MENSELYK BEDRYF.

DE METSELAAR.
De kwats gebuur Vereist een muur.

De mens bemuurt zyn tydlyk leven,
Om voor 't gevaar te zyn omgeeven,
En 't eeuwig deel ligt veeltyds bloot,
Gelyk een grensstad zonder wallen,
Ten roof van 's vyands overvallen,
En prykel 1 ) van een eeuw'ge dood.
1

) Gevaar.
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Psalm XCVII: 11.

Het licht is voor den rechtvaardigen gezaaid, en vrolykheid voor den oprechten van herte.
Jezaias LIV : 12.
En uwe glasvensters zal ik kristallynen maaken.
II Korinthen IV: 3, 4, 5, 6, 7.

Doch indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in de geene die verlooren gaan:
In welke de God deezer eeuw de zinnen verblind heeft,
[naamelyk] der ongelovigen, op dat hen niet bestraale de
verlichting van 't Evangelie van Christus heerlykheid, die
Gods beeld is.
Want wy prediken niet ons zelven, maar Christus Jezus
den Heere: en ons zelven, [dat wy] uwe dienaaren [zyn]
om - Jezus wil.
Want God, die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zoude ' schynen, is de geene, die in onze herten gescheenen heeft, om [te geeven] verlichting der kennis van
Gods heerlykheid in het aangezicht van Jezus Christus.
Maar wy hebben deezen schat in aarde vaten, op dat de
uitneemendheid der kracht zy Godes, en niet uit ons.

SPIEGEL VAN HET, MENSELYK BEDRYF.

DE GLAZEMAAKER.
Het leven zucht, Naar licht en lucht.

Om 't licht niet buiten 't huis te sluiten,
Is 't schoon gebruik van glaze ruiten,
Maar 't huis des herten bouwt men dicht,
Door idelheid en beuzelingen,
Met hout en steen der aardse dingen,
En stopt het toe voor 't Hemels licht.
-
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Jezaias XLV : 8.
Druipt, gy hemelen, van boven af, en dat de wolken
vloejen van gerechtigheid: en de aarde opene zich, en dat
allerlei heil uitwasse, en gerechtigheid te zamen uitspruite
Ik, de HEERE heb ze geschapen.
Ezechiel XXXIV: 26.
Want ik zal dezelve, en de plaatsen rondom mynen
heuvel, stellen [tot] een zegen: en ik zal den plasregen
doen nederdaalen in zynen tyd: plasregens van zegen zullen
'er zyn.
Hozeas X: 12.
Zaait u tot gerechtigheid, maait tot weldaadigheid; braakt
u een braakland: dewyl het tyd is den HEERE te zoeken,
tot dat Hy kome, en over u de gerechtigheid regene.
Mattheus V: 45.
Opdat gy moogt kinderen zyn uwes Vaders, die in de
hemelen is. Want hy doet zyn zon opgaan over boozen en
goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
Handelingen XIV: 17.
Hoewel hy nochtans zich zelven niet onbetuigd gelaaten
heeft, goed doende van den hemel, ons regen en vruchtbaare
tyden geevende, vervullende onze herten met spys en vrolykheid.

SPIEGEL VAN HET MENSELYK BEDRYF.

DE LOOTGIETER.
Leid het goed In 't gemoed.

De mens, om 't hemels nat te vangen,
Maakt aan zyn wooning watergangen,
Om dat hy gaaren nooddruft had:
't Is wyslyk, liet hy maar den regen
Van Gods genade, liefde, en zegen,
Niet vloejen buiten 't hertenvat.
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Spreuken VIII: 21.

Op dat ik myne liefhebbers doe beërven dat bestendig is:
en ik zal hunne schatkameren vervullen.
En Kap. XV : 16.
Beter is een weinig met de vreeze des HEEREN, dan een
groote schat, en onrust daar by.
Mattheus XII : 35.

De goede mens brengt goede dingen voort uit den
goeden schat des herten, en de booze mens brengt booze
dingen voort uit den boozen schat.
En Kap. XIII : 44.
Wederom is het Koningryk der Hemelen gelyk een
schat in den akker verborgen, welken een mens gevonden hebbende, verbergde [dien], en van blydschap over
denzelven gaat hy heen, verkoopt al wat hy heeft, en
koopt dien zelven akker.

II Korinthen IV: 7.
Maar wy hebben deezen schat in aarde vaten, op dat de
uitneemendheid der kracht zy Godes, en niet uit ons.

SPIEGEL VAN HET MENSELYK BEDRYF.

DE SCHRYN WERKER.
Best gekist, Minst gemist.

De kas besluit in zich den schat
Van 't winbaar en voorspoedig leven;
Maar waare wysheid heeft gevat,
Dat zy, en wy, elkaar begeeven,
En maakt een schatkist van het hert,
Daar eeuwig goed beslooten werd.
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Psalm LI: 12.

Schep in my een rein hert, o God: en vernieuw in 't
binnenste van my eenen vasten geest.
Mattheus XXIII: 25, 26 27, 28.
Wee u, gy Schriftgeleerden en Pharizeen, gy geveinsden:
want gy reinigt het buitenste des drinkbekers en des
schotels, maar van binnen zyn ze vol van roof en onmaatigheid.
Gy blinde Pharizeen, reinigt eerst dat binnen in den
drinkbeker en de schotel • is, op dat ook het buitenste
der zelver rein roerde.
Wee u, gy Schriftgeleerde en Pharizeen, gy geveinsde:
want gy zyt den witgeplaasterde graven gelyk, die van buiten wel schoon schynen, maar van binnen zyn ze vol
doodsbeenderen en alle onreinigheid.
Alzo ook schynt gy wel den mensen van buiten rechtvaardig, maar van binnen zyt gy vol geveinsdheid en ongerechtigheid.
Jakobus IV : 8.

Naakt tot God, en by zal tot u naaken. Reinigt -de handen, gy zondaars, en zuivert de herten, gy dubbelhertige.
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DE SCHUIERMAAKER,.
Een ider zoekt De onreine hoek.

De zinn'lykheid neemt vuil en stof
Van 't nette kleed en huisraad of;
Maar 't best van al word veel vergeeten,
Het eeuwig deel, de waarde zie],
Daar zo veel zondenstof op viel,
Bespat, beklad, en vuil bezoeten.
1.

2
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Lukas XV: 8, 9, 10.

Of wat vrouw, hebbende tien penningen, indien zy eenen
penning verliest, ontsteekt niet een kaars, en keert het
huis [met bezemen], en zoekt naarstiglyk, tot dat zy [dien]
vind ?
En als zy [dien] gevonden heeft, roept zy de vriendinnen
en de gebuurinnen te zaamen, zeggende: weest blyde met my,
want ik heb den penning gevonden, dien ik verlooren had.
Alzo (zeg ik u lieden) is daar blydschap voor de Engelen Gods over eenen zondaar, die zig bekeert.
I Korinthen VI: 19.
Of weet gy niet dat ulieder lichaam een tempel is van
den Heiligen Geest; die in u is, dien gy van God hebt,
en [dat] gy uws zelfs niet zyt ?
I Petrus I: 22.
Hebbende [dan] uwe ziel gereinigd in de gehoorzaamheid
der waarheid, door den geest, tot ongeveinsde broederlyke
liefde, zo hebt elkanderen vuuriglyk lief uit een rein hert.

SPIEGEL VAN HET MENSELYK BEDRYF.

DE BEZEMMAAKER.
Maakt schoon en vaagt, Daar 't God behaagt.

De bezem in Gods woord gevonden,
Door welbedachtheid t'zaam gebonden,
Behoorde in 't woonhuis van 't gemoed
Den drek der aarde weg te dryven;

Op dat daar Christus kwam verblyven,
Een waarde gast met eeuwig goed.
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Spreuken XI : 28.

1'1' ie op zynen rykdom vertrouwt, die zal Vallen: maar de
regtvaardigen zullen groenen als loof.
Mattheus XVI: 9, 10.
Verstaat gy noch niet? noch gedenkt gy niet aan de vyf
brooden der vyf duizend [mannen], en hoe veele korven gy
opnaamt ?
Noch aan de zeven brooden der vier duizend [mannen],
en hoe veele manden gy opnaamt?

I Joannes II: 15, 16, 17.
Hebt de waereld niet lief, noch 't geen in de waereld is:
zo iemant de waereld liefheeft, de liefde des Vaders is
niet in hem.
Want al dat in de waereld is, [namelyk] de begeerlykheid
des vlees, en de begeerlykheid der oogen, en de grootsheid des levens, is niet uit den Vader, maar is uit de

waereld.
En de waereld gaat voorby, en haare begeerlykheid: maar
die Gods wil doet blyft in der eeuwigheid.
Openbaaring XVIII: 14.
En de vrucht van de begeerlykheid uwer ziele is van u
weggegaan: en al dat lekker en dat heerlyk was is van
u weggegaan, en gy zult dat zelve niet meer vinden.

SPIEGEL VAN HET MENSELYK BEDRYF.

DE MANDEMAAKER.
't Ondichte vat Behoud geen nat.

Die water schepte met een mand,
Die scheen niet wel by zyn verstand:
Veel handen zoeken heil te grypen,
In 't gatig vat van deezen tyd,
Maar 't zal hen altemaal ontzypen:
Schep heil in 't vat der eeuwigheid.
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Lukas XXII: 31.

Fn de Heere zeide: Simon, Simon, zie de Satan heeft
ulieden zeer begeerd, om te ziften als de tarty.
I Korinthen XI: 27, 28, 29.
Zo dan, wie onwaardelyk dit brood eet, of den drinkbeker
des Heeren drinkt, die zal schuldig zyn aan het lichaam
en bloed des Heeren.
Maar de mens beproeve zich zelven, en eete alzo van
het brood, en drinke van den drinkbeker.
Want die onwaardelyk eet en drinkt, die eet en drinkt
zich zelven een oordeel, niet onderscheidende het lichaam
des Heeren.
II Korinthen VI: 17.
Daarom gaat uit het midden van hen, en scheid u
af, zegt de Heere, en raakt niet aan 't geen onrein is,
en ik zal ulieden aanneemen.
Hebreen V: 14.
Maar der volmaakten is de vaste spys, die door gewoonheid de zinnen geoefend hebben, tot onderscheiding beide
des goeds en des kwaads.
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DE ZEEVEMAAKER.
Gy die op 't kleine ziet, Verzuimt het groote niet.

0 Mens, 'zo schrander in het schiften,
Tot voordeel van het vlees en bloed!
Hoe noodig was 't .0 uit te ziften
Het kwaad van 't goed in uw gemoed,
Op dat gy 't beste mogt behouwen,
En u geen achteloosheid rouwen.
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Mattheus XI: 28, 29.
Komt herwaarts tot my, alle die vermoeid en belast zyt,
en ik zal u rust geeven:
Neemt myn jok op u, en leert van my, dat ik zachtmoedig ben, en nedrig van herte, en gy zult rust vinden
voor uwe zielen.
Lukas XVI: 22.
En het geschiedde dat de bedelaar stierf, en van de
Engelen gedraagen wierd in Abrahams schoot.
Openbaaring III: 21.
Die overwint, ik zal hem geeven met my te zitten in
mynen troon, gelyk als ik overwonnen heb, en ben gezeeten met mynen Vader in zynen troon.
En Kap. XIV: 13.
En ik hoorde een stem uit den hemel, die tot my zeide,
schryf: Zalig zyn de dooden, die in den Heere sterven,
van nu aan, ja zegt de Geest, op dat zy rusten mogen van
hun arbeid: en hunne werken volgen met hen.
,
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DE STOELEMAAKER.
Al was 't van goud, Het breekt als hout.

De stoel van zachtigheid en rust,
Staat in het eeuwig huis des Heeren,
Voor hen, die, op gemak belust,
Met hun gemoed by God verkeeren:
Hoe zacht een aardsche zetel zy,
Hy breekt ten laatste en gaat voorby.

2
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II Korinthen IV: 16, 17, 18.
Daarom vertraagen wy niet: maar hoewel onze uitwendige
mens verdorven word, zo word nochtans de inwendige ver
-nieuwdva
dag tot dag.
Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorby
[gaat], werkt ons een gants zeer uitneemend eeuwig ge.

wigt der heerlykheid.
Dewyl wy niet aanmerken de dingen, die men ziet,
maar de dingen, die men niet ziet. Want de dingen, die
men ziet, zyn tydelyk; maar de dingen, die men niet ziet,
zyn eeuwig.
Jakobus I: 2, 3, 4.
Acht het voor groote vreugd, myne Broeders, wanneer
gy in veelerlei verzoeking valt:
Weetende dat de beproeving 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 GARENTWYNDER.
Al scheen het haat, Het mag geen kwaad.

Gedraaid, geslingerd, en geslaagen,
Dat moet het draadjen al verdraagen,
Maar 't is het zelve nut en goed:
Zo moet de stryd en 't kruis den vroomen,
Door Gods bestier ten beste komen,
Tot een gedwee en zacht gemoed.
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Ezechiel XXVII: 16.

S

yrien dreef koophandel met u, van wegen de veelheid uwer
werken: met smaragden, purper, en gestikt werk, en zyde r
en ramoth, en cadkod, handelden zy op uwe merkten.
Lukas XVI: 19.
En daar was een zeker ryk mens, en was gekleed met
purper en zeer fyn lynwaat, léevende alle dagen vrolyk
en prachtig.
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DE ZYREEDER.
Men zoek en draag Dat God behaag.

Al was het bovenkleed satyn,
En 't onderkleed van oude lappen,
Het zouw voor elk veracht'lijk zijn:
Die 't spoor van deugd niet in gaat stappen,
Al blonk het lichaam van sieraad,
De ziel is voddig in der daad.
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Jezaias I: 16, 17, 18.
Wast u, reinigt u, doet de boosheid uwer handelingen
van voor myne oogen weg, laat af van kwaad te doen.
Leert goed doen, zoekt het recht, helpt den verdrukten:
doet den weezen recht, handelt de twistzaak der weduwen.
Komt dan, en laat ons t'zaamen rechten, zegt 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] wol."

I Korinthen VI : 11.
En dit waart gy zommige, maar gy zyt afgewassen,
maar gy zyt geheiligd, maar gy zyt gerechtvaardigd in
den naam des Heeren Jezus, en door den geest onzes
Gods.
Titus III: 4, 5.
Maar wanneer de goedertierenheid Gods onzes Zaligmaa kers, en zyne liefde tot de menschen verscheenen is, heeft
Hy ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wy gedaan hadden, maar naar zyne barmhertigheid, door het bad der wedergeboorte, en de vernieuwing
des Heiligen Geestes.
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DE WOLBEREIDER.
De nacht verdwynt, Als 't dagje schynt.

De maat der liefde Gods is vol:
Een ziel, die 't kwaade wil verzaaken,
Zyn schuld, als purper of scharlaken,
Zal zyn als sneeuw en witte wol:
o Mens! ó Mens! wil u bekeeren
Op zulk een vriend'lyk woord des Heeren.
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Job VII: 6.

iMl yne dagen zyn lichter geweest dan een weversspoel, en
zyn vergaan zonder verwachting.
Jezaias XXXVIII: 12.
Myn levenstyd is weggetoogen, en van my weggevoerd,
gelyk eens herders hut: ik heb myn leven afgesneeden,
gelyk een wever [zyn webbe]: Hy zal my afsnyden [als]

van den drom, van den dag tot den nacht zult gy my ten
einde gebragt hebben.

En Kap. LIX: 5, 6.
Zy broeden baziliskus eyeren uit, en zy weeven spinnewebben: die van hunne eyeren eet, moet sterven: en als
het in stukken gedrukt word, berst 'er een adder uit.
Hunne webben deugen niet tot kleederen, en zy zullen
zich zelven niet konnen dekken met hunne werken: hunne
werken zyn werken der ongerechtigheid, en een maaksel
des wrevels is in hunne handen.

Openbaaring XXII: 12.
En ziet, ik kom haastelyk: en myn loon is met my, om
een iegelyk te vergelden, gelyk zyn werk zal zyn.
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DE WEEVER.
Gy die wel op uw handwerk Iet,
Maak doch het stuk uws levens net.

Gelyk de weefspoel door 't gescheer,
Zo vluchtig zyn de levens dagen,
En komen eeuwiglyk niet weer:
Dat elk zich dan voorzichtig draage:
Is 't leefstuk recht of slecht gedaan,
Daar • zal goed of kwaad loon op staan.
1.

3
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Genesis III : 21.
En de Heere God maakte Adam en zyn wyf rokken van
vellen, en toogze hen aan.
Mattheus III: 4.
En , dezelve Joannes had zyne kleeding van kemelshair,
en Benen lederen gordel om zyne lendenen: en zyn voedsel was sprinkhaanen en wilden honig.
En Kap. VI: 28, 29.
En wat zyt gy bezorgd voor de kleeding? Aanmerkt de
lelien , des velds, hoe zy wassen; zy arbeiden niet, noch
spinnen niet.
En ik zeg u, dat ook Salomon in alle zyne heerlykheid
niet is bekleed geweest, als een van deezen.
En Kap. XI : 8.
Maar wat zyt gy uitgegaan te zien ? een mens met
zachte kleederen bekleed? Ziet, die zachte [kleederen] draagen zyn in der koningen huizen.
II Korinthen V: 4.
Want ook wy, die in deezen tabernakel zyn, zuchten,
bezwaart zynde: nademaal wy niet willen ontkleed, maar
overkleed worden, op dat het sterfelijke van het leven verslonden werde.
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DE DROOGSCHEERDER.
15 Ty 's wys,

die 't kleed bereid, Dat eeuwig niet verslyt.

De mens, die tyd en vlyt besteed,
Maakt van het beestenhair zyn kleed:
Zo kan by 't al voor 't vlees bereiden;
Was 't dan niet al te slecht gedaan,
Dat de arme ziel, in 't overgaan,
Gants naakt en bloot, van hier moest scheiden!

2ó
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Jezaias LXIII: 2.
Waarom zyt gy rood aan uw gewaad? en uwe kleederen
als eenes, die in de wynpers treed?
Joannes XVII: 21.
Op dat zy alle een zyn, gelyk gy Vader in my, en ik
in u, dat ook zy in ons een zyn: op dat de wereld geloove,
dat gy my gezonden hebt.

Handelingen XX: 28.
Zo hebt dan acht op u zelven, en op de geheele kudde,
over welke u de Heilige Geest tot opzienders gestéld'heeft,
om Gods gemeente te weiden, welke hy verkreegen heeft
door zyn eigen bloed.
Efezen II: 13.
Maar nu in Christus Jezus, gy die eertyds verre waart,
zyt naby geworden door het bloed van Christus.
Kolossensen I: 13, 14.
Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en
overgezet heeft in het koningrijk van den Zoon zyner liefde:
In den welken wy de verlossing hebben door zyn bloed,
[naamelijk] de vergeeving der zonden.
I Petrus I: 18, 19.
Weetende dat gy niet door vergankelyke dingen, zilver
of goud, verlost zyt uit uwe idele wandeling, die [u] van
de vaderen overgeleverd [is] :
Maar door het dierbaar bloed van Christus, als eens
onbestraffelyken en onbevlekten lams.
I Joannes I : 7.
Maar indien wy in het licht wandelen, gelijk hy in 't licht
is, zo hebben wy gemeenschap met elkanderen, en het
bloed van Jezus Christus zynen Zoon reinigt ons van alle
zonden.
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DE VERWER.
Gemeenheid Geeft eenheid.

Rood bloed van Jezus, schoone kleur,
Trek onze zielen deur en deur,
Op dat wy 't eeuwig oog behaagen:
Gelyk des lakenververs nat
Het bleeke wollenkleed doorvat,
Om, als herbooren, op te daagen.
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Psalm XXVI: 11, 12.

Maar ik wandel in myne oprechtigheid; verlos my [dan],
en zyt my genadig.
Myn voet staat op een effen baan; ik zal den HEERE
boven in de vergaderingen.
Psalm LXVI: 8, 9.

Looft, gy volkeren, onzen God: en laat hooren de stein
zynes roems.
Die onze ziel in 't leven stelt: en niet toelaat dat onze
voet wankele.
Psalm CXIX: 101.

Ik heb myne voeten geweerd van alle kwaade paden,
op dat ik uw woord zoude onderhouden.
Spreuken XII: 28.
In 't pad der gerechtigheid is het leven; en in [den]
weg [haares] voetpads is de dood niet.
Lukas III: 16.

Zo antwoordde Joannes aan allen, zeggende: ik doop
u wel met water; maar by komt, die sterker is dan ik,
wien ik niet waardig ben den riem van zyne schoenen te
ontbinden: deeze zal u doopen met den Heiligen Geest, en
niet vuur.
Efesen VI: 15.
En de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid
van het Evangelie des vredes.
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DE SCHOENMAKER..
Zie op het middel niet, Maar daar het om geschied.

De voet besluit zich in de schoen,
Doch 't is niet om de schoen te' doen;
Maar, om den weg daar meê te treeden:
De ziel woont wel in vlees en bloed,
Maar 't zy haar, als de schoen den voet,
Om meê te gaan naar 't land van vreden.
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Psalm XL : 12, 13, 14.
Gij, o HEERE, zult uwe barmhertigheden van my niet
onthouden: laat uwe weldaadigheid en uwe trouw my
geduuriglyk behoeden.
\Tant kwaaden tot zonder getal toe hebben my omgeeven, myne ongerechtigheden hebben my aangegreepen, dat
ik niet heb konnen zien; zy zyn menigvuldiger dan de
hairen mynes hoofds, en myn hert heeft my verlaaten.
Het behaage u, HEERE, my te verlossen: HEERE, haast
u tot myne hulp.

Mattheus X: 30.
En ook uwe hairen des hoofds zyn alle geteld.
Jakobus III: 16.
Want waar nyd en twistgierigheid is, aldaar is verwarring, en alle booze handel.
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DE KAMMEMAKER.
Kam uit de klis, Eer 't slimmer is.

Het hair des hoofds, verward by nacht,
Word 's morgens weér te recht gebragt:
De mens - is vol van gaauwe vonden;
Maar 't waare hoofdstuk in het hert
Zit veeltyds jaar op jaar verwerd,
En blyft een broeinest van de zonden.
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Mattheus XIII : 13, 14, 15, 16, 17.
Daarom spreek ik tot hen door gelykenissen, om dat zy
ziende niet zien, en hoorende niet hooren, noch ook verstaan.
En in hen word de prophetie van Jezaias vervuld, die
zegt: Met het gehoor zult gy hooren, en geensins verstaan : en ziende zult gy zien, en geensins bemerken.
Want het hert deezes volks is dik geworden, en zy
hebben met de ooren zwaarlijk gehoord, en hunne oogen
hebben zy toegedaan; op dat zij niet te eeniger tyd met
de oogen zouden zien, en met de ooren hooren, en met
het hert verstaan, en zich bekeeren, en ik hen geneeze.
Doch uwe oogen zyn zalig, om dat zy zien, en uwe
ooren, om dat zy hooren.
Want voorwaar ik zeg u, dat veele Propheeten en rechtvaardigen hebben begeert te zien de dingen, die gy ziet,
en hebben [ze] niet gezien; en te hooien die dingen, die
gy hoort, en hebben [ze] niet gehoord.
Joannes IX: 39, 40, 41.
En Jezus zeide: ik ben tot een oordeel in deeze wereld
gekomen, op dat de geene, die niet zien, zien mogen, en
die zien, blind werden.
En dit hoorden [eenige] uit de Farizeen, die by hein
waaren, en zeiden tot hem: zyn wy dan ook blind?
Jezus zeide tot hen: indien gij blind waart, zo zoud
gy geen zonde hebben: maar nu zegt gy: wy zien, zo
blyft dan uwe zonde.
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DE BRILLEMAAKER.
Niet hier en gunt, Maar op een punt.

Het middel brengt de zaak hervoor:
Die anders het gezicht Verloor:
Hield zo de geest het oog beslooten,
Door 't middel der vergank'lykheid,
Van alle wezens deezer tyd,
Dan zouw de eeuwigheid vergrooten.
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Mattheus VII: 13, 14.
Gaat in door de enge poort: want wyd is de poort, en
breed is de weg, die tot het verderf leid, en veele zyn
'er, die door dezelven ingaan.
Want de poort ' is eng, en de weg is naauw, die tot het
leven leid, en weinige zyn 'er, die denzelven vinden.

En Kap. XIX : 23, 24.
En Jezus zeide tot zyne discipelen: voorwaar ik zeg u,
dat een ryke zwaarlijk in 't koningryk der hemelen zal
ingaan.
En wederom zeg ik u, het is lichter dat een kemel gaa
door het oog van een naald, dan dat een ryke ingaa in
Gods koningrijk.
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DE NAALDEMAAKER.
Hoe meér bezet, Hoe eer belet.

Men heeft een hard en vreeslijk woord
Uit de allerzoetste mond gehoord;
o Naaldenoog, zo te overweegen!
Noch staat het onbedacht gemoed
Naar aardse rykdom, geld, en goed,
En noemt die hinderpaal een zegen.
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Markus IX: 43-48.
En indien uwe hand u ergert, houwze af: het is u beter
verminkt tot het leven in te gaan, dan, de twee handen
hebbende, heen te gaan in de hel, in dat onuitbiusselyk vuur:
Daar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust
word.
En indien uwe voet u ergert, houw hem af: het is u
beter kreupel tot het leven in te gaan, dan, de twee
voeten hebbende, geworpen te worden in de hel, in dat
onuitblusselyk vuur:
Daar hun worm niet sterft, en dat vuur niet uitgeblust
word.
En indien uw oog u ergert, werpze uit: het is u beter
maar een oog hebbende in Gods koningryk in te gaan,
dan, twee oogen hebbende, in het helse vuur geworpen
te worden:
Daar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust
word.
Lukas XII: 4, 5.
En ik zeg u, nlyne vrienden, vreest u niet voor de geene
die het lichaam dooden, en daarna niet moer konnen doen.
Maar ik zal u toonen wien gy vreezen zult: vreest
dien, die, na dat hij gedood heeft, [ook] macht heeft in de
hel te werpen: ja ik zeg u, vreest dien.
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DE SPELDEMAKER.
Een wys besluit Ziet ver voor uit.

De mens vreest geensins voor de hel,
Op dat by dat gevaar mogt myden;
Maar steekt hem een oneffe spel,
Dat mag zyn teêr gevoel niet lyden:
Of dit dan wyslyk is gedaan,
Dat laat ik vo or een ider - staan.
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Spreuken VIII: 10.
N eemt myne tucht aan, en niet zilver, en weetenschap,
meer dan het uitgeleezen uitgegraaven goud.

En vers 19.
Myne vrucht is beter dan uitgegraaven goud, en dan
dicht goud, en myn inkomen, dan uitgeleezen zilver.
En Kap. XVI: 16.
Hoeveel beter is 't, wysheid te bekomen, dan uitgegraaven goud! en uitneemender, verstand te bekomen, dan
zilver!

I Petrus IV: 17, 18, 19.
Want het is de tyd, dat het oordeel beginne van Gods
Huis: en indien het eerst van ons [begint], welk zal het
einde zyn der geener, die Gods Evangelie ongehoorzaam zyn?
En indien de rechtvaardige naauwelyks zalig word, waar
zal de godlooze en zondaar verschynen?
Zo dan ook die lyden naar Gods wil, dat zy hunne
zielen [hem], als den getrouwen Schepper, beveelen met
weldoen.
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DE GOUDDRAADTREKKER.
Deugd houd jeugd.

't Vergulde zilverdraad, getogen
Door de enge poort van yzere oogen,
Verliest zyn gouds gedaante niet:
De vroome gaat door naauwe wegen,
En houd zyn luister, eerst verkreegen,
Tot door den dood en al 't verdriet.
-

Q
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Lukas XII : 19, 20, 21.
En ik zal tot myne ziel zeggen: Ziel, gy hebt veele goederen, die opgelegd zyn voor veele jaren, neem rust, eet,
drink, zyt vrolyk.
Maar God zeide tot hem: gy dwaas, in deezen nacht zal
men uwe ziel van u - afeisen: en het geen gy bereid hebt,
wiens zal het zyn?
Alzo [is 't met dien], die zich zelven schatten vergadert, en niet ryk is in God.
I Korinthen XIII: 1.
Alwaar 't dat ik de taalen der mensen en der engelen
sprak en de liefde niet had, zo waar ik een klinkend
metaal, of luidende schel geworden.

Jakobus I: 10, 11.
En de ryke in zyne vernedering: want by zal als een
bloem des gras voorby gaan.
Want de zon is opgegaan met de hitte, en heeft het
gras dor gemaakt, en zyn bloem is afgevallen, en de
schoone gedaante haares aanschyns is vergaan: alzo zal
ook de ryke in zyne wegen verwelkeren.
I Petrus I: 24, 25.
Want alle vlees is als gras, en alle heerlykheid des
mensen is als een bloem des gras. Het gras is verdord,
en zyne bloem is afgevallen:
Maar het woord des Heeren blyft in der eeuwigheid:
en dit is het woord dat onder u verkondigd is.

SPIEGEL VAN HET MENSELYK BEDRYF.

DE GEELGIETER.
Alle schyn Is geen zyn.

Al heeft de geelglans gouds gelyken,
Zo moet by in de. proef bezwyken;
Al blinkt het heil des werelds groots,
En word voor waar geluk bezeten;
Het is geen goud, doch zo geheeten,
Maar koper, in de proef des doods.
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II Timotheus II: 20, 21.

Doch in een groot huis zyn niet alleen goudene en zilvere
vaten, maar ook houten en aarden [vaten] : en zommige
ter eere, maar zommige ter oneere.
Indien dan iemant zich zelven van deeze reinigt, die zal
een vat zyn ter eere, geheiligd en bekwaam tot het gebruik des Heeren, tot alle goed werk toebereid.
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DE .MINNEGIETER.
Zoekt in u zelfs den schat, Van 't allerschoonste vat.

Den aardsen berg van vlees en bloed,
Heeft schoonen glans in zyn gemoed,
Indien de mens daar naar wouw mynen;
Gelyk by anders is gezind,
En blinkende metaalen vind,
Die uit den nacht in 't licht verschynen.
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Levitikus XIX: 36.

Gy zult een rechte waage hebben, rechte weegsteenen,
een rechte epha, en een rechte hin: ik ben de HEERE UW
God, die u uyt Egyptenland heb uitgevoerd.
Spreuken IV: 26.
Weegt den gang uwes voets, en laat alle uwe wegen
wel bevestigd zyn.
En Kap. V:21, 22.
Want eens iegelyks wegen zyn voor de oogen des
en hy weegt alle zyne gangen.
Den godloozen zullen zyne ongerechtigheden vangen; en
met de banden zyner zonde zal hy vastgehouden worden.
HREREN:

En Kap. XI: 1.

Een bedriegelyke weegschaal is den HEERE een grouwel:
maar een volkomen weegsteen is zyn welgevallen.
En Kap. XXI : 2, 3.

Alle weg des mensen is recht in zyne oogen: maar de
weegt de herten.
Gerechtigheid en recht doen, is by den HEERE uitgelee
-zenr
dan offer.

HEERE

Micha VI: 11.
Zouw ik rein zyn met een godlooze weegschaal? en
.roet een zak van bedriegelyke weegsteenen?

SPIEGEL VAN HET MENSELYK BEDRYF.

DE BALANSEMAAKER.
Houd goed gewigt Voor 't naauw gezicht.

o, Evenaar van ons Gemoed,
Hoe noodig is 't ons te overweegen
Een tyd'lyk en een eeuwig goed,
Waar ons het meest aan legt gelegen.
Zo 't eeuwig deel niet overslaat,
Dan is de schaal vervalst en kwaad.
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Spreuken III : 29.

S meed geen kwaad tegen uwen naasten, aangezien hy

met vertrouwen by u woont.

En Kap. VI : 14.
In zyn hert zyn verkeerdheden, hy smeed t'aller tyd
kwaad; hy werpt twisten in.
En Vers 18.
Een hert, dat ondeugdzaame gedachten smeed: voeten,
die zich haasten om tot kwaad te loopen.

En Kap. XII: 20.
Bedrog is in het hert der geener, die kwaad smeeden:
maar de geene, die vrede raaden, hebben blydsehap.

Jezaias LIV: 16.
Zie ik heb den smit geschapen, die de kooien in 't vuur
opblaast, en die 't instrument voortbrengt tot zyn werk.

Ezechiel XXI: 31.
En ik zal over u myne gramschap uitgieten; ik zal tegen
• door het vuur myner verbolgentheid blaazen : en ik zal
u overgeeven in de hand van brandende mensen, smeeders
des verderfs.
Hebreen III: 7, 8.
Daarom, gelyk de Heilige Geest zegt: Heden indien gy
zyne stem hoort,
Zo verhard uwe herten niet, gelyk [het geschied is] in
de verbittering, ten dage der verzoeking in de woestyn.
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DE SMIT.
Besteed uw vlyt Ter rechter tyd.

Het yzer, gants doorgloeid met vuur,
Is nu bewerkzaam van natuur;
Dan is het tyd van fatsoeneeren:
ó Mens, bewerk zo uw gemoed,
Ter goeder tyd van 's levens gloed,
Dat u geen naberouw turbeere.
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II Korinthen IV: 8, 9, 10, 11.
[Als] die in alles verdrukt worden, doch niet benaauwd:
twyfelmoedig, doch niet mismoedig:
Vervolgd, doch niet [daar] in verlaaten: nedergeworpen,

doch niet verdorven:

Altyd de dooding van den Heere Jezus in het lichaam
omdraagende, op dat ook het leven van Jezus in ons
lichaam zouw geopenbaard worden.
Want wy, die leeven, worden altyd in den dood overgegeeven om Jezus wil: op dat ook het leven van Jezus
in ons sterflyk vlees zouw geopenbaard worden.
En Kap. VIII: 2.
Dat in veele beproeving der verdrukking de overvloed
hunner blydschap, en hun zeer diepe armoede overvloedig
geweest is tot den rykdom hunner goeddaadigheid.

Jakobus I : 12.
Zalig is de man die verzoeking verdraagt: want als hy
beproefd zal geweest zyn, zo zal hy de kroon des levens
ontfangen, welke de Heere belooft heeft den geenen die
hem liefhebben.
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DE KOPERSLAAGER.
Als 't zal bereid zyn, Zal 't eind der stryd zyn.

Daar zyn veel slagen toe van doen,
Eer 't werkstuk komt tot zyn fatsoen:
Zo treft een hamer op de vroomen,
Van wederwaardigheid, op dat
Het eeuwig menslyk zielenvat
Tot een bekwaamen stand mogt komen.
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Psalm XXVII: 1.

De HEERE is myn licht, en myn heil, voor wien zouw ik
vreezen ? de HEERE is myn levenskracht, voor wien zouw
ik vervaard zyn ?
Psalm CXIX : 105.
Uw woord is een lamp voor mynen voet, en een licht
voor myn pad.
Joannes I : 9.
[Dit] was het waarachtige licht, 't welk verlicht een
iegelyk mens, komende in de wereld.
En Kap. VIII: 12.
Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: ik
ben het licht der wereld: die my volgt, zal in de duisternis
niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.
I Joannis I: 5, 6, 7.
En dit is de verkondiging, die wy van hem gehoord
hebben, en wy u verkondigen, dat God een licht is, en
gants geen duisternis in hem is.
Indien wy zeggen, dat wy gemeenschap met hem hebben:
en wy in de duisternis wandelen, zo liegen wy, en doen
de waarheid niet.
Maar indien wy in het licht wandelen, gelyk by in
't licht is; zo hebben wy gemeenschap met elkanderen,
en het bloed van Jezus Christus zynen Zoon reinigt ons
van alle zonden.
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DE LANTAARNMAAKER.
Wilt gy niet dwaalera, Volg Jezus straalyen.

Het woord des Heeren licht ons voor,
Als een lantaaren voor de voeten,
In 's werelds nacht, op 't duister spoor,
Daar 't leven staat gevaar te ontmoeten;
Men houd' zich by die leidstar dicht,
Tot by ons brengt in 't eeuwig licht.
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Spreuken I: 29, 30, 31, 32, 33.
Daarom dat zy de wetenschap gehaat hebben, en de vreeze
des HEEREN niet hebben verkooren;
Zy hebben in mynen raad niet bewilligd: alle myne
bestraffing hebben zy versmaad:
Zo zullen zy eeten van de vrucht hunnes wegs, en zich
verzaadigen met hunne raadslagen.
Want de afkeering der slechten zal ze dooden, en de
voorspoed der zotten zal ze verderven.
Maar die naar my hoort zal zeker woonen ; en by zal

gerust zyn van de vreeze des kwaads.

Galaten V: 13, 14, 15.
Want gy zyt tot vryheid geroepen, Broeders: alleenlyk
[gebruikt] de vryheid niet tot een oorzaak voor het vlees:
maar dient elkanderen door de liefde.
Want de geheele wet word in een woord vervuld, [naamelyk] in dit: gy zult uwen naasten lief hebben, gelyk u
zelven.
Maar indien gy elkanderen byt en vereet, ziet toe dat
gy van elkanderen niet verteert word.

Filippensen III: 3.
Want wy zyn de besnyding, wy, die God in den geest
dienen, en in Christus Jezus roemen, en niet in het vlees
betrouwen.

Kolossensen II : 11.
In welken gy ook besneden zyt met een besnydenis die
zonder handen geschied, in de uittrekking van het lichaam
der zonden des vlees, door de besnydenis van Christus.
I Petrus II : 16.
Als vrye, en niet de vryheid hebbende als een deksel
der boosheid, maar als dienstknechten Gods.
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DE MESSEMAKER.
Daar lachen zy, Woont weereen by.

Het mes in een verkeerde hand,
Maakt een gevaarelyken stand,
Dies word het kind dat spel ontnoomen:
Zo is het geen, wat gaat naar wens,
In 's werelds welzyn voor den mens,
Om tot groot ongeluk te komen.
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Mattheus V: 38, 39.

Gy hebt gehoord dat gezegd is: Oog om oog, en tand om tand.
Maar ik zeg u: dat gy den boozen niet wederstaat: maar
zo wie u op de rechter wang slaat, keert hem ook de
andere toe.
En vers 43, 44, 45.
Gy hebt gehoord dat 'er gezegd is: Gy zult uwen
naasten liefhebben, en uwen vyand zult gy haaten.

Maar ik zeg u: hebt uwe vyanden lief, zegent ze die u
vervloeken, doet wel den geenen die u haaten, en bid voor
de geene die u geweld doen, en die u vervolgen.
Op dat gy moogt kinderen zyn uwes Vaders die in de
hemelen is. Want by doet zyn zon opgaan over boozen
en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrecht
-vardigen.
Hebreen IV: 12.
Want Gods woord is leevendig en krachtig, en scherp
dan eenig tweesnydend zwaard, en gaat door-snyder
tot de verdeeling der ziele en des geests en der t'zaamenvoegselen, en -des mergs, en is een oordeeler van de
gedachten en de overleggingen des herten.
-
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DE ZWAARDVEEGER.
Een schaapje dat nooit bloed vergoot
En draagt geen wolfsklaauw aan zyn poot.

Die 't lam wil volgen op zyn treeden,
Komt in dees kraam geen geld besteeden,
Want zyne vyand vreest geen kling:
En and'ren die zich vyand toonen,
Moet by met lydzaamheid beloonen,
Zo als de Meester voor hem ging.
I.

5
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Mattheus V: 5.
Zalig [zyn] de zachtmoedige: want zy zullen het aardryk
beërven.
En vers 9.

Zalig [zyn] de vreedzaame: want zy zullen Gods kinderen genoemd worden.
Romeinen VI: 13.
Noch stelt uwe leden niet der zonde tot wapenen der
ongerechtigheid: maar stelt u zelven Gode, als uit den
dooden levendig [geworden] zynde, en [stelt] uwe leden
Gode tot. wapenen der gerechtigheid.
Kolossensen III : 12, 13, 14, 15.

Zo doet dan aan, als uitverkoorene Gods, heilige, en
beminde, de innerlyke beweegingen der barmhertigheid,
goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoe
-dighe.
Verdraagende elkanderen, en vergeevende de een den
anderen, zo iemant tegen iemant [eenige] klagten heeft:
gelykerwys als Christus u vergeeven heeft, [doet] ook gy alzo.
En boven dit alles [doet aan] de liefde, dewelke is de
band der volmaaktheid.
En de vrede Gods heerse in uwe herten, tot welken gy
ook geroepen zyt in een lichaam: en weest dankbaar.
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DE ROEREMAAKER.
Het deugdgeweer is goed, Voor 't kwaad dat u ontmoet.

Of iemant zo zeker schiet,
Hij raakt den rechten vyand niet:
Maar zuchten, die van 't herte dringen,
Gedreeven door godtvruchtigheid,
Zyn rechte wapens in den stryd,
Om helse vyandschap te dwingen,
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Job XXXVII: 10.
Door [zyn] geblaas geeft God de vorst, zo dat de breede
wateren verstyfd worden.
Psalm CXLVII: 17.
Hy werpt zyn ys heenen als stukken: wie zouw bestaan
voor zyne koude?

Spreuken IX: 18.
Maar by weet niet, dat aldaar dooden zyn, hunne genoode
zyn in de diepten der hellen.
En Kap. XI: 27.

Wie het goede vroeg nazoekt, zoekt welgevalligheid:
maar wie het kwaade natracht, dien zal 't overkomen.
En Kap. XXVII: 12.
De kloekzinnige ziet het kwaad, [en] verbergt zich: de
slechte gaan heenen door, [en] worden gestraft.

Prediker XI: 9, 10.
Verblyd u, ó jongeling, in uwe jeugd, en laat uwe
herte u vermaken in de dagen uwer jongelingschap, en
wandelt in de wegen uwes herten, en in de aanschouwing
uwer oogen: maar weet dat God, om alle deeze dingen,
u zal doen komen voor 't gerichte.
Zo doet dan de toornigheid wyken van uw herte, en
doet het kwaade weg van uw vlees, want de jeugd en de
jongheid is idelheid.
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DE SCHAATSEMAAKER.
Om ligt behaagen, Een wigtig waagen.

De idelheid om vreugd te raapen
Wyl 's werelds hert naar uitvlucht dorst,
Begeeft zich op de waterkorst,
En laat de dood van onder gaapen:
Zo speelt de mens op 't aardse wel,
Als over 't gaapen van de hel.

s9
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Ezechiel XXVII: 3 tot 8.

-En zegt tot Tyrus, die daar woont aan de ingangen der
zee, handelende met de volkeren in veele eilanden: Zo
zegt de Heere HEERE: o Tyrus, gy zegt, ik ben volmaakt
in schoonheid.
Uwe landpaalen zyn in 't herte der zeëen: uwe bouwers
hebben uwe schoonheid volkomen gemaakt.
Zy hebben alle uwe denningen [uit] dennen boomen van
Senir gebouwd: zy hebben cederen van den Libanon gehaald, om masten voor u te maaken.
Zy hebben uwe riemen [uit] eiken van Bazan gemaakt:
uwe berderen hebben zy gemaakt [van] welbetreeden
elpenbeen, uit de eilanden der Chittiten.
Fyn linnen met stiksel uit Egipte was uw uitbreidsel
dat het u tot een zeil waar: hemelsblaauw en purper, uit
de eilanden van Eliza, was uw deksel.
De inwoonders van Sidon en Arvad waaren uwe roeiers:
uwe wyzen, ó Tyrus, [die] in u waaren, die waaren uwe
schippers.
En vers 26.
?

Die u roeien, hebben u in groóte wateren gevoerd: de
ooste wind heeft. u verbroken in 't herte van de zeëen.
Mattheus X : 39.

Die zyne ziel vind, zal [de] zelve verliezen: en die zyne
ziel zal verlooren hebben om mynent wil, zal dezelve vinden.
Lukas XVIII: 29, 30.
En by zeide tot hen: Voorwaar zeg ik u lieden, dat
'er niemant is, die verlaaten heeft huis, of ouders, of
broeders, of wyf, of kinderen, om Gods Koningryk,
Die niet zal veelvoudig weder ontfangen in deezen tyd,
en in de toekomende eeuw het eeuwige leven.
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DE BOOMMAAKER.
Dryft vloed u neer, Stelt u te weer.

De man die werkzaam is met boomen,
Die maakt vast gang op gang naar 't west,
En tracht daar door in 't oost te komen:
Zo doet een ziel, die staat na 't best;
Die keert van weelden en vermaaken,
Om zoo aan weeldens bron te raaken.
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Ezechiel XXVII: 25.
De schepen van Tharzis zongen van u, [van] wegen den
onderlingen koophandel met u: en gy waart vervuld, en
zeer verheerlykt in 't herte der zeeën.
En vers 27, 28.
Uw goed, en uwe merktwaaren, uw onderlinge koophandel, uwe zeelieden, en uwe schippers: die uwe breuken
verbeteren, en die onderlingen handel met u dryven, en
alle uwe krygslieden, die in u zyn, zelf met de gantse
gemeente die in 't midden van u is, zullen vallen in
't herte van de zeeën, ten dage uwes vals.
Van 't geluid des geschreeuws uwer schippers, zullen
de voorsteden beeven.
Romeinen XIII: 12.
De nacht is voorby gegaan, en de dag is naby gekomen.
Laat ons dan afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapenen des lichts.
Jakobus I: 21.
Daarom, afgelegt hebbende alle vuiligheid en overvloed
van boosheid, ontfangt met zachtmoedigheid het woord dat
in [u] geplant word, 't welk uwe zielen kan zalig maaken.
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DE POMPEMAKER.
Die niet te grond wil gaan,
Dient hand aan 't werk te slaan.

Gelyk de pomp weer overgeeft,
't Geen 't schip door 't lek gekreegen heeft,
Zo moet de mens, in 't schip van 't leven,
Op 's werelds zee, naar God gestrekt,
De idelheid, die in hem lekt,
Geduurig aan weêr overgeeven.
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Ezechiel XXVII: 34.
Ter tyd, dat gy uit de zeeën verbroken zyt in de diepte
der wateren; zyn — uwe onderlinge koophandel, en uwe
gantse gemeente in 't midden van u gevallen.
Jakobus III: 4, 5.
Ziet ook de schepen, hoewel ze zo groot zyn, en van
harde winden gedreeven, zy worden omgewend van een
zeer klein roer, waar heen ook de begeerte des stierders wil:
Alzo ook de tong is een klein lid, en roemt [nochtans]
groote dingen.

Openbaaring XVIII: 17, 18, 19.
En alle stierlieden, en al het volk op de schepen, en
bootsgezellen, en alle die ter zee handelen, stonden van verre:
En riepen, . ziende den rook van hunnen brand, [en] zeggende, wat [stad] was deeze groote stad gelyk ?
En zy wierpen stof op hunne hoofden, en riepen, weenende, en rouw bedryvende, zeggende: Wee, wee, de groote
stad, in dewelke alle, die schepen in de zee hadden, van
hunne kostelykheid ryk geworden zyn, want zy is in een
uur verwoest geworden.
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DE SCHEEFS TIMMERMAN.
Myd

zand en klip Met 's levens schip.

De vlyt ontziet geen lyfsgevaaren
In 't houte hol, op wilde baaren,
Daar de afgrond naar het leven gaapt:
Maar zegt men van het eeuwig leven,

En hoe men daar naar toe moet streeven,
't Is of de vlyt des mensen slaapt.
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I Korinthen I: 18 tot 25.

Want het woord des kruises is wel den geenen die verboren gaan dwaasheid: maar ons die behouden worden is
het een kracht Gods.
Want daar is geschreeven: Ik zal de wysheid der wyzen
doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal ik te
niete maaken.
Waar is de wyze? waar is de Schriftgeleerde? waar is
de onderzoeker deezer eeuw? heeft God de wysheid deezer

wereld niet dwaas gemaakt?
Want nademaal in de wysheid Gods de wereld God niet
heeft gekend door de wysheid, zo heeft het God behaagt
door de dwaasheid der prediking zalig te maaken die gelooven:
Overmits de Jooden een teken begeeren, en de Grieken
wysheid zoeken:
Doch wy prediken Christus den gekruisigden, den Jooden
wel een ergernis, en den Grieken een dwaasheid:
Maar hen die geroepen zyn, beide Jooden en Grieken,
[prediken wy] Christus de kracht Gods, en de wysheid Gods.
Want het dwaaze Gods is wyzer dan de mensen: en
het zwakke Gods is sterker dan de mensen.
En Kap. II : 14.

Maar de natuurlyke mens begrijpt niet de dingen van
Gods Geest. Want zy zyn hem dwaasheid, en by kan ze
niet verstaan, om dat ze geestelyk onderscheiden worden.
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DE LYNDRAAJER.
De

gang

is slecht, Maar 't werk is recht.

Des vroomen mans verkeerden wandel,
In 't oog van hem, die 't niet verstaat,
Bedryft nochtans een goeden handel,
Die in het onweer komt te baat;
Dan blyft het levensschip behouwen
Aan zyn gevlochte kabeltouwen.
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Psalm OPT: 3.
Die zyne opperzaalen zoldert in de wateren: die van de
wolken zynen wagen maakt: die op de vleugelen des winds
wandelt.
Psalm CXXXV: 7.
Hy doet dampen opklimmen van het einde der aarde:
hy maakt de bliksemen met den regen: hy brengt de
wind

uit zyne schatkameren voort.
Ezechiel XXXVI: 27.

En ik zal mynen geest geeven in het binnenste van u:
en ik zal maaken dat gy in myne inzettingen zult wandelen, en myne rechten zult bewaaren en doen:
Lukas XI: 13.

Indien dan gy, die boos zyt, weet uwe kinderen goede
gaven te geeven, hoe veel te . meer zal de hemelse Vader
den Heiligen Geest geeven den geenen die hem bidden?
Galaten V: 16.
En ik zeg, wandelt door den geest, en volbreng de
begeerlykheid van het vlees niet.

SPIEGEL VAN HET MENSELYK BEDRYF.

DE ZEILEMAAKER.
De vlugge wind, Vat daar by 't vind.

Het zeil aan ree en mast gespannen,
Gaat over zee met schip en mannen:
ó Mens, span uit, span uit het zeil,
Van hert'lyk willen en begeeren,
Zo voert de Heil'ge Geest des Heeren
U naar de goudkust aller heil.
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Lukas V: 37, 38, 39.

En niemant doet nieuwen wyn in oude [leder] zakken:
anders zo zal de nieuwe wyn de [leder] zakken doen
bersten, en de iwyn] zal uitgestort worden, en de [leder]
zakken zullen verderven.
Maar nieuwen wyn moet men in nieuwe [leder] zakken
doen, en zy worden beide te zaamen behouden.
En niemant die ouden drinkt, begeert terstont nieuwen:
want hij zegt: De oude is beter.
Joannes XIV : 21.
Die myne geboden heeft, en dezelve bewaart, die is
't die my lief heeft: en die my lief heeft, zal van mynen
Vader geliefd worden: en ik zal hem liefhebben, en ik
zal my zelven aan hem openbaaren.
En vers 23.
Jezus antwoordde en zeide tot hem, Zo iemant my lief
heeft, die zal myn woord bewaaren: en myn Vader zal
hem liefhebben, en wy zullen tot hem komen, en zullen
wooning by hem maaken.
Openbaaring III: 1.
Zie, ik kom haastelyk: houd dat gy hebt, op dat niemant uwe kroon neeme.
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DE KUIPER.
Zo 't niet en sluit, Het lekt 'er uit.

De banden van aandachtig leven,
En 't heilig woord van God gegeeven,
Die moeten 't edel zielennat,
In 't mens'lyk herte dicht besluiten,
Of anders droop 'er 't wyntje buiten,
En liet den mens een ledig vat.
I.
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Mattheus XX V : 1 tot 12.
Alsdan zal het koningryk der hemelen gelyk zyn tien
maagden, welke hunne lampen namen, en gingen uit, den
Bruidegom te gemoet.
En vyf van hun waaren wyze, en vyf waaren dwaaze.
Die dwaas ' [waaren] hunne lampen neemende, namen
geen oli met zich.
Maar de wyze namen oli in hunne vaten met hunne lampen.
Als nu de Bruidegom vertoefde, wierden zy alle slui-

merig, en vielen in slaap.
En te middernacht geschiedde een geroep: Ziet de
Bruidegom komt, gaat uit hem te gemoet.
Toen stonden al die maagden op, en bereidden hunne
lampen.
En de dwaazen zeiden tot de wyzen: Geeft ons van
uwe olie, want onze lampen gaan uit.
Doch de wyzen antwoordden, zeggende: [Geensins,] op
dat 'er misschien voor ons en voor u niet genoeg zy:
maar gaat liever tot de verkoopers, en koopt voor u zelven.
Als zy nu heen gingen om te koopen, kwam de Bruidegom, en die gereed [waaren] gingen met hem in tot de
Bruiloft, en de deur wierd geslooten.
Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende:
Heere, Heere, doe ons open.
En by antwoordende zeide: Voorwaar zeg ik u, ik ken
u niet.
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DE OLISLAAGER.
Perst oli van 't gemoed, Die 't licht der vroomheid voed.

De olyfboom van het eeuwig leven,
Heeft in den doodelyken druk
Een schoonen oli uitgegeeven,
Den lamp der zielen tot geluk;
Op dat zyn vuur dien balsem drinke,
En eeuwig voor Gods aanschyn blinke.
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Lukas XI: 33, 34, 35, 36.
En niemant die een kaars ontsteekt, zet [die] in 't verborgen, noch onder een koornmaat: maar op een kandelaar,
op dat de geene, die inkomen, het licht zien mogen.
De kaars des lichaams is het oog. Wanneer dan uw
oog eenvoudig is, zo is ook uw geheele lichaam verlicht:
maar zo zy boos is, zo is ook uw [geheele] lichaam duister.
Ziet dan toe, dat niet het licht, 't welk in u is, duisternis zy.
Indien dan uw lichaam geheel verlicht is, niet hebbende
eenig deel dat duister is, zo zal 't geheel verlicht zyn,
gelyk wanneer de kaars met het sclhynsel u verlicht.
En Kap. XII :35, 36.
Laat uwe lendenen omgord zyn, en de kaarsen brandende.
En zyt gy de mensen gelyk, die op hunnen Heer wachten,
wanneer hy wederkomen zal van de bruiloft, op dat, als
hy komt en klopt, zy hem terstont mogen open doen.
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DE KAARSEMAAKER.
Verliest het minst, Om groote winst.

Terwyl het vuur de kaars verteert,
Zo word het huis met licht vereerd;
Dat was het doelwit in het maaken:
o Aardse mens van vlees en bloed,
God wil het licht uit uw gemoed,
Door 's lichaams sterven en verzaaken.
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Spreuken VII: 22.
lily ging haar straks achter naar, gelyk een os ter slachting
gaat; en gelyk een dwaas tot de tuchting der boejen.
II Petrus II: 12, 13, 14.
Maar deeze, als onredelyke dieren, die de natuur volgen,
en voortgebragt zyn om gevangen en gedood te worden,
dewyl zy lasteren het geen zy niet verstaan, zullen in
hunne verdorvenheid verdorven worden:
En zullen verkrygen den loon der ongerechtigheid, als
die de dagelykse weelde [hun] vermaak achten; zynde
vlekken en smetten, en zyn weeldrig in hunne bedriegeryen,
als zy in de maaltyden met u zyn:
Hebbende de oogen vol overspel, en die niet ophouden
van zondigen: verlokkende de onvaste zielen, hebbende het
hert geoefend in gierigheid, kinderen der vervloeking.
Judas vers 10, 11.
Maar deeze, 't geen zy niet weeten, dat lasteren zy:
en 't geen zy natuurlyk, als de onredelyke dieren, weeten,
in 't zelve verderven zy zich.
Wee hen, want zy zyn den weg van Kain ingegaan, en
door de verleiding van Balaams loon zyn zy heenen gestort,
en zyn door de tegenspreeking van Core vergaan.
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DE VLEESHOUWER.
Onbedacht, Slaat geen acht.

Het beest treed in zyn makkers bloed,
En weet van schrikken noch van myden;
Gelyk het onbedacht gemoed,
Al sterft zyn naasten aan zyn zyde,
En dat het ziet een kwaade vrucht,
Noch geeft het zich niet op de vlucht.
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Amos VI: 6, 7.
Die wyn uit schaalen drinken, en zich zalven met de
voortreffelykste oh: maar bekommeren zich niet over de
verbreeking van Jozeph.
Daarom zullen zy nu gevangelyk heen gaan onder de
voorste die in gevangenis gaan: en het banket der geener,
die weeldig zyn, zal wegwyken.
Mattheus XXII: 2, 3, 4, 5.
Het koningryk dcr hemelen is gelyk een zeker koning,
die zynen zoon een bruiloft bereid had.
En - zond zyne dienstknechten uit, om de genooden ter
bruiloft te roepen, en zy wilden niet komen.
Wederom zond by andere dienstknechten uit, zeggende:
Zegt den genooden: Ziet ik heb myn middagmaal bereid,
myne ossen, en de gemeste [beesten] zyn geslacht, en alle
dingen zyn gereet, komt tot de bruiloft.
Maar zy [zulks] niet achtende, zyn heenen gegaan, deeze
tot zynen akker, geene tot zyne koopmanschap.
Openbaaring XVIII: 23.
En het licht der kaarse zal in u niet meer schynen: en
de stem eens Bruidegoms en eener Bruid zal in u niet
meer gehoord - worden: want uwe kooplieden waren de
grooten der aarde, want door uwe tovery zijn alle volkeren
verleid geweest.
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DE PASTEIBAKKER.
Heden mooi, Morgen hooi.

De bruiloftskost word vast bereid,
Tot voedsel van de idelheid
Doch morgen is de vreugd verdweenen:
Maar had gy ooren aan 't gemoed,
Men weet een feest van eeuwig goed,
Daar nood de liefde Gods ons heenen.
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Spreuken XVI: 24.
Lieflyke reden zyn een honigraat; zoet voor de ziel, en
medicyn voor het gebeente.
Romeinen V: 6.

Want Christus, als wy noch krachteloos waaren, is te
zyner tyd voor de godloozen gestorven.
En Kap. XII: 14.
Zegent ze die u vervolgen: zegent en vervloekt niet.

En Vers 21.
Word van het kwaad niet overwonnen, maar overwint
het kwaad door het goed.
En Kap. XIII: 10.
De liefde doet den naasten geen kwaad. Zo is dan de
liefde de vervulling der wet.
I Petrus II : 21, 22, 23.
Want hier too zyt gy geroepen, dewyl ook Christus voor
ons geleeden heeft, ons een voorbeeld nalaatende, op dat
gy zyne voetstappen zoud navolgen.
Die geen zonde gedaan heeft, noch daar is geen bedrog
in zynen mond gevonden.
Die, als hy gescholden wierd, niet weder schold, en als
hy leed, niet dreigde; maar ' gaf het over aan dien, die
rechtvaardig oordeelt.
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DE SUIKERBAKKER.
In Christus bloed Lag god'lyk zoet.

Die 't wrange zuur wil overwinnen,
Moet met sterkwater niet beginnen,
Maar suiker is het rechte zwaard:
o God! hoe hebt gy 't zuure leven
Uw hoogste zoetheid ingegeeven,
En zo den grooten val herbaard.
,
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Psalm CIII: 2, 3, 4, 5.
HEERE myne ziel, en vergeet geene van zyne
weldaaden.
Die alle uwe ongerechtigheid vergeeft, die alle uwe
krankheden geneest.
Die uw leven verlost van 't verderf: die u kroont met
goedertierenheid en barmhertigheden.
Die uwen mond verzadigt met het goede: uwe jeugd
vernieuwt als eenes arends.

Loof den

Romeinen V: 8, 9.
Maar God bevestigt zyne liefde tegen ons, dat Christus
voor ons gestorven is, als wy noch zondaars waaren.
Veel meer dan, zynde nu gerechtvaardigd door zyn bloed,
zullen wy door hem behouden worden van den toorn.

En Kap. XV : 4.
Want al wat te vooren geschreeven is, dat is tot onze
leering te vooren geschreeven: op dat wy door lydzaamheid
en vertroosting der Schriften , hoop hebben zouden.
I Joannes II: 20.
Doch gy hebt de zalving van den Heiligen, en gy weet
alle dingen.
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DE APOTHEKER.
De drank van Christus bloed Is kost'lyk voor 't gemoed.

Gelyk het huis der artseny
Voor 's lichaams kwaal en krankheid zy,
Zo is, voor al die heil begeeren,
Terwyl hun 't leed der ziele kwelt,
Een winkel ryk'lyk toegesteld,
Die word genoemd het Woord des Heeren.
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Genesis II: 8.
Ook had de HEERE God een hof geplant in Eden, tegen
't oosten; en hy stelde aldaar den mens: dien hy geformeerd had.
Mattheus VII: 16, 17, 18, 19, 20.
Aan hunne vruchten zult gy ze kennen. Leest men ook
een druif van doornen, of vygen van distelen?
Alzo een ieder goede boom, brengt goede vruchten voort,
en een kwaade boom brengt kwaade vruchten voort.
Een goede boom kan geen kwaade vruchten voortbrengen,
noch een kwaade boom goede vruchten voortbrengen.
Een ider boom, die geen goede vrucht voortbrengt, word
uitgehouwen, en in 't vuur geworpen.
Zo zult gy dan dezelve aan hunne vruchten kennen.

Lukas XXIII: 43.
En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult
gy met my in 't paradys zyn.
Openbaring II: 7.

Die ooren heeft, die hoore wat de Geest tot de gemeenten
zegt: Die overwint, ik zal hem geeven te eeten van den
boom des levens, die in het midden van het paradys
Gods is.
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DE HOVENIER.
De rechte gaarde is niet op aarde.

Het hof is van den mens bemind,
Die daar zyn lust en uitvlucht vind;
Doch in het fleurtje moet by scheiden:
Hy is dan welbedacht en wys,
Die zaait en plant in 't páradys,
Daar 't leven eeuwig zal vermeiden.
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Jezaias XLV: 22.
Wend u naar my toe, word behouden, alle gy einden der
aarde: want ik ben God, en niemant meer.
Jeremias II: 27.
Want zy keeren my den nek toe, en niet het aangezicht; maar ten tyd hunner kwaads zeggen zy, Staa op
en verlos ons.
Zacharias I: 3.
Daarom zegt tot hen: Alzo zegt de HEERE der heir
schaaren: Keert weder tot my, spreekt de HEERE der
heirschaaren, zo zal ik weder tot ulieden keeren, zegt de
-

HEERE

der heirschaaren.
Maleachi III: 7.

Van uwer vaderen dagen af zyt gy afgeweeken van
myne inzettingen, en hebtze niet bewaard: keert weder
tot my, en ik zal tot u wederkeeren, zegt de HEERE der
heirschaaren: maar gy zegt, waar in zullen wy wederkeeren?
Jakobus IV: 8.
Genaakt tot God, en by zal tot u genaaken. Reinigt de
handen, gy zondaars, en zuivert de herten, gy dubbel
,

-hertign.
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DE MOLENAAR.
De hemel geeft, Wie vangt die heeft.

Staat iemants molen wel gedraaid,
Zyn wieken worden wel bewaaid,
En 't werk van nooddruft word bedreeven.
Wie deeld er aan genade mis,
Die toegekeerd van herten is,
Naar 't eeuwig onophoud'lyk geeven.
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Psalm XLII: 2, 3.
Gelyk een hert schreeuwt naar de waterstroomen; alzo
schreeuwt myne ziel tot u, o God.
Myne ziel dorst naar God, naar den leevendigen God:
wanneer zal ik ingaan, en voor Gods aangezicht verschynen ?

Joannes IV: 13, 14.
Jezus antwoordde en zeide tot haar, een ider die van
dit water drinkt, zal wederom dorsten:
Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat
ik hein geeven zal, dien zal in eeuwigheit niet dorsten ;
maar het water, dat ik hem zal geeven, zal in hem worden
een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven.

En Kap. VII: 37.
En op den laatsten dag, [zynde] den grooten [dag] des
feests, stond Jezus en riep, zeggende: Zo iemant dorst,
die kome tot my, en drinke.
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DE BROUWER.
.De laaving staat gereed, Waar is het dorsten leed ?'

Als dorst en drank elkaer ontmoet,
Is 't bitter de oorsprong van het zoet:
o Ziel! 't begeeren en het geeven,
Uw dorst, en 's levens springfontein,
Zal eeuwige verkwikking zyn;
Dien weelde lust, zoek' zulk een leven.
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Mattheus XIII: 33.
Een andere gelykenis sprak by tot hen, [zeggende] : Het
koningryk der hemelen is gelyk een zuurdeegsem, welkeil
een , vrouw nam, en verbergde dien - in drie maaten meels,
tot dat het geheel gezuurd was.

En Kap. XXIV : 41.
Daar zullen twee [vrouwen] naalen in de molen, de
eene zal aangenoomen, en de andere zal verlaaten worden.

Lukas VI: 38.
Geeft, en u zal gegeeven worden: een goede, neêrgedrukte, en geschudde, en overloopende maat zal men
in uwen schoot geeven: want met dezelve maat, daar
mede gy lieden meet, zal u lieden weder genieeten worden.

Joannes VI: 57.
Gelykerwys my de leevende Vader gezonden heeft, en
ik leef door den Vader, [alzo] die my eet, dezelve zal
leeven door Zny.
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DE GRUTTER.
Dat binnen zit Is 't rechte pit.

Het zaad, van 't buitendeel ontbloot:
Wort eerst te recht tot eetbaar brood:
Zo steekt de kern van 't mens'lyk leven
In de aardse bast van vlees en bloed,
Waar uit zy heerlyk word ontheven:
Als God een goede scheiding doet.
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II Koningen VI: 15, 16, 17.
En de dienaar van de man Gods stond zeer vroeg op, en
ging uit, en ziet, een heir omringde de stad met paarden,
-en wagenen: toen zeide zyn jongen tot hem; ach myn
heer! wat zullen wy doen?
En hy zeide: Vrees niet; want die by ons zyn, zyn
meer, dan die by hen zyn.
En Eliza bad, en zeide: HEERE, open doch zyne oogen,
dat hy zie: en de HEERS opende de oogen van de jongen
dat hy zag; en ziet, de berg was vol vuurige paarden, en
wagenén rondom Eliza.
Mattheus VI: 24, 25.

Niemant kan twee heeren dienen, want of hy zal den
eenen haaien, en den anderen lief hebben, of hy zal den
eenen aanhangen, en den anderen verachten. Gy kont niet
God dienen en den Mammon.
Daarom zeg ik U: Zyt niet bezorgd voor uw leven, wat
gy eeten, en wat gy drinken zult: noch voor uw lichaam,
waar mede gy u kleeden zult. Is het leven niet meer dan
het voedsel, en het lichaam dan de kleeding?
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DE WAGENMAAKER.
Zyt gy belust op zoet gemak,
Laad op den Heer uw lastig pak.

De uitvinding van het wagenwiel
Kan zwaare lasten licht vervoeren:
Wat torst en sleept 'er menig ziel,
In 't stof van kommer en rumoeren,
Daar 's hemels wagen staat gereed,
Om op te neemen al zyn leed!
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Psalm XX: 8.
Deeze [vermelden] van wagens, en die van paarden; maar
wy zullen vermelden van den naam des HEEREN onzes Gods.
Prediker X: 7.
Ik heb knechten te paard gezien: en Vorsten, gaande,
als knechten op de aarde.

Jezaias XXX: 15, 16.
Want alzo zegt de Heere HEERE, de heilige Israëls:
Door wederkeering en rust zoud gylieden behouden worden;
in stilheid en vertrouwen zouw uwe sterkte zyn, doch gy
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.
Jakobus III: 3.
Ziet, wy leggen den paarden toomen in de monden, op
dat zy ons zouden gehoorzaamen, en wy leiden [daar
mede] hun geheele lichaam om.
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DE ZADELMAAKER.
Uw eigen dier Vereist bestier.

't Geweldig, trots, en weelig paard
Word nochtans van den man bereeden,
Betoomd, bezadeld, en bedaard:
Zo moest de geest, door hooge reden,
Zyn wilde dier van vlees en bloed
Betemmen. om een eeuwig goed.
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Psalm LI: 13.
Verwerp my niet van uw aangezicht: en neem uwen
Heiligen Geest niet van my.

Jeremias VI: 29.
De blaasbalk is verbrand, het loot is van 't vuur ver
teerd: te vergeefs heeft [de smelter] zo vlytiglyk gesmolten,
dewyl de booze niet afgetrokken zyn.
-

Joannes III: 8.
De wind blaast waar heen hy wil, en gy hoort zyn
geluit, maar gy weet niet van waar hy komt, on waar
hy heen gaat: alzo is een iegelyk, die uit den geest
gebooren is.
Romeinen VIII: 14, 15.

Want zo veele als 'er door Gods Geest geleid worden,
die zyn kinderen Gods.
Want gy hebt niet ontfangen den geest der dienstbaarheid wederom tot vreeze : maar gy hebt ontfangen den
geest der aanneeming tot kinderen, door welken wy roepen,
Abba, Vader.
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DE BLAASBALKMAAKER.
Haal, door uw zucht, Uit God uw lucht.

De lucht, ter blaasbalk uitgedreeven,
Geeft aan het vuur een luchtig leven:
o Heil'ge lucht uit Gods natuur!
Die 't Pinksterfeest zo schoon bewaaide,
En vuur'ge tongen nederzaaide,
Blaas eeuwig in ons zielenvuur.

107

108

SPIEGEL VAN HET MENSELYK BEDRYF.

Lukas XVI: 8.
En de Heere prees den onrechtvaardigen rentmeester, om
dat by voorzichtelyk gedaan had: want de kinderen deezer
wereld zyn voorzichtiger, dan de kinderen des lichts in
hun geslacht.
Romeinen II: 29.
Maar die is een Jood, die het in 't verborgen is, en de
besnydenis des herten, in den geest, niet [in de] letter [is
de besnydenis:] wiens lof niet is uit de mensen, maar
uit God.

En Kap. XII : 1.
Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat
gy uwe lichaamen stelt tot een leevende, heilige, [en]
God welbehaagelyke offerhande, [welke is] uwe redelyke
godsdienst.

I Thessalonisensen IV: 3, 4, 5.
Want dit is Gods wil, uwe heiligmaaking: dat gy u
onthoud van de hoerery:
Dat een iegelyk van u weete zyn vat te bezitten in
heiligmaaking en eer:
Niet in [kwaade] beweeging der begeerlykheid, gelyk
als de Heidenen, die God niet kennen.
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DE DRAAJER.
De uitvindingen zyn veel, Doch min voor 't eeuwig deel.

De mens, met schranderheid begaafd,
Weet alle ding zyn eis te geeven;
En zelver blyft hy onbeschaafd
In 't blok van 't onbehouwen leven:
't Was loflyk, deed hy zyn gemoed,
Het geen dat hy zyn handwerk doet.
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Genesis VI: 21.

Fn de naam zyns broeders was Jubal: deeze was de
vader van alle die harpen en orgelen handelen.
Psalm CXXXVII: 1, 2, 3, 4.
Aan de rivieren van Babel zaten wy, ook weenden wy,
als wy gedachten aan Sion.
Wy hebben onze harpen gehangen aan de wilgen die
daar in zyn.
Als aldaar die ons gevangen hielden, de woorden eenes
lieds van ons begeerden: en zy, die ons overhoop geworpen
hadden, vreugd: [zeggende], Zingt ons [een] van de liederen Sions.
[Wy zeiden:] Hoe zouden wy een lied des HEEREN zingen
in een vreemd land ?

Jezaias XXXVIII: 20.
De THEERE was [gereed] om my te verlossen: daarom
zullen wy op myn snarenspel speelen, alle de dagen onzes
levens, in het huis des HEEREN.
Klaagliederen van Jeremias V: 14, 15.

De oude houden op van de poort, de jongelingen van
hun snaarenspel.
Onzes herten vreugd houd op, onze rei is in treurigheid
veranderd.
Amos VI: 5.
Die op het geklank der luite kwinkeleeren: [en] bedenken
zich zelven instrumenten der muzyk, gelyk David.
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DE INSTRUMENTMAAKER.
't Is goed of kwaad, Naar 't oogwit staat.

Het snaarenspel, een spys der ooren,
Hoe aangenaam en uitverkooren
Dat van de speelkunst werd bereid,
Zo 't uw gemoed niet dient tot trappen,
Om tot den oorsprong op te stappen,
Dan is 't, als alles, ideiheid.
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Jezaias I: 4, 5, 6.
Wee het zondige volk, het volk van zwaere ongerechtigheid, het zaad der boosdoenderen, den verdervenden kinderen: zy hebben den HEERE verlaaten, zy . hebben den
heiligen Israëls gelasterd, zy hebben zich vervreemd,
[wykende] achterwaarts.
Waar toe zoud gy meer geslaagen worden? gy zoud
des afvals des te meer maaken: het ganse hoofd is krank,
en 't gantse hert is mat.
Van de voetzool af tot het hoofd toe, is 'er niet geheels
aan het zelve, [maar] wonden, en striemen, en etterbuilen,
[die] niet uitgedrukt, noch verbonden zyn, noch geen derzelve met oli vQrzacht is.
Lukas IV: 18, 19.
De geest des Heeren [is] op my, daarom heeft hy my
gezalfd: hy heeft my gezonden, om den armen het Evangeli . te verkondigen, om te geneezen die gebrooken zyn
van herten.
Om den gevangenen te prediken loslaating, en den blinden
het gezicht, om de verslaagenen heen te zenden in vryheid:
om te prediken het aangenaam jaar des Heeren.
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DE CHIRURGYN.
't Hert eist te

zyn verbonden Van doodelyke wonden.

Zo eenig lid verbróoken zy,
De meester moet 'er haastig by,
Op dat het wys'lyk word geneezen:
Maar of de reukelooze ziel
In spies en zwaard, van zonden viel,
Daar schynt geen zwaarigheid te veezen.
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Jezaias III : 24.

En het zal geschieden, dat 'er voor specery stank zal
zyn, en lossigheid voor eenen gordel, en kaalheid in plaats
van hairvlechten, en omgording eenes zaks in plaats van
eenen wyden rok: en verbranding in plaats van schoonheid.
I Korinthen XI: 14, 15.
Of leert u ook de natuur zelve niet, dat, zo een man
lang hair draagt, het hem een oneer is?

Maar zo een vrouw lang hair draagt, dat het haar een
eer is ? om dat het lang hair voor een deksel haar is

gegeeven.
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DE PRUIKEMAAKER.
Behaag de wereld niet, Maar 't oog dat alles ziet.

't Hair, dat natuur aan ider gaf,
Zo 't hem niet haagt, het moet 'er af;
Maar schoor men zo de kwaa manieren,
Die 't leven voortbragt van der jeugd,
En plaatste daar de schoone deugd,
Dat louw den mens veel meer versieren.
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Psalm XCI: 4.

Hy zal u dekken met zyne vlerken, en onder zyne vleugelen zult gy betrouwen: zyn waarheid is een rondas en
beukelaar.
Psalm CXXI: 5, 6, 7, 8.
De HEERE is uw bewaarder, de HEERE is uwe schaduw,
aan uwe rechterhand.
De zon zal u des . daags niet steeken, noch de maan
des nachts.
De HEERE zal u bewaaren van alle kwaad: uwe ziel zal
by bewaaren.
De HEERE zal uwen uitgang en uwen ingang bewaaren,
van nu aan tot in der eeuwigheid.
Klaagliederen van Jeremias V: 16.
De kroon van ons hoofd is afgevallen, o wee nu onzer,
dat wy [zo] gezondigd hebben!
II Timotheus 1V: 7, 8.
Ik heb den goeden stryd gestreeden, ik heb den loop
geëindigd, ik heb het geloof behouden.
Voorts is my weggelegd de kroon der rechtvaardigheid,
welke my de Heere, de rechtvaardige Rechter, in dien dag
geeven zal: en niet alleen my, maar ook allen, die zyne
verschyning lief gehad hebben.
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DE HOEDEMAAKER.
De hoed der deugd is schoon, Meer dan een goude kroon.

De hoed is om het hoofd te hoeden
Voor zonneschyn, en regenvloeden :
Verzag men ook zo 't bloot gemoed,
Het hoofddeel van het mens'lyk leven,
Met deugd, om 't kwaad te wederstreeven,
Dan was men koninglyk behoed.

118

SPIEGEL VAN HET MENSELYK BEDRYF.

Handelingen X: 1 tot 6.

En daar was een zeker man te Cezareen, met naame Kornelius, een hoofdman over honderd, uit de bende genoemt
de Italiaanse:
Godzalig en vreezende God met geheel zyn huis, en
doende veele aalmoesen aan het volk, en God geduuriglyk
biddende.

[Deeze] zag in een gezicht klaarlyk omtrent de negende
uur des dags eenen engel Gods tot hem inkomen en tot
hem zeggende: Kornelius !
En hy de oogen op hem houdende, en zeer bevreesd
geworden zynde, zeide: Wat is 't Heere? en hy zeide tot
hem: uwe gebeden en uwe aalmoesen zyn tot gedachtenis
opgekomen voor God.
En nu, zend mannen naar Joppe, en ontbied Simon, die
toegenaamt wordt Petrus.
Deeze ligt t'huis by eenen Simon den lederbereider, die
[zyn] huis heeft by de zee: deze zal u zeggen wat gy
doen moet.
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DE LEDERBEREIDER.
Wat helpt de slaaverny, Daar 't best vergeeten zy.

Al is het vel niet goed om te eeten,
't Is daarom niet onwaard versmeeten:
't Word al door vlyt tot nut gebragt.
Behalven 't groot profyt der zielen;
Dat laat iaen sling'ren en vernielen
Als vodden, die men gants niet acht.

119

120

SPIEGEL VAN HET MENSELYK BEDRYF.

Spreuken III : 3.
Dat de goedertierenheid, en de trouwen u niet verlaaten;
bindze aan uwen hals, schryfze op de tafel uwes herten.
Ezechiel XVIII: 31, 32.
Werpt van u weg alle uwe overtreedingen, waar door
gy overtreeden hebt, en maakt u een nieuw hert, en eenen
nieuwen geest: want waarom zoud gy sterven, ó huis
Izraëls?
Want ik heb geen lust aan den dood des stervenden,
spreekt de Heere HEERE: daarom bekeert u, en leeft.
Romeinen XII : 2.
En word deeze wereld niet gelykformig, maar word
veranderd door de vernieuwing uwes gemoeds, op dat gy
moogt beproeven, welke Gods goede, en welbehaagende,
en volmaakte wil zy.
Hebreen VIII: 10.
Want dit is het verbond, dat ik met het huis Izraëls
maakgin zal na die dagen, zegt de Heere. Ik zal myne
wetten in hun verstand geven, en in hunne herten zal ik
die inschryven: en ik zal hen tot een God zyn, en zy
zullen my tot een volk zyn.
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DE PAPIERMAAKER.
Al is het slecht, Het komt te recht.

Dus word zelf de oude vod, door vlyt,
Tot nut van nieuw gebruik bereid:
Zo moest de mens het voddig leven,
Door werking . van een goê manier,
Bereiden tot een wit papier,
Daar 's Heeren wil op wierd geschreeven.
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Psalm XC : 15, 16, 17.
`

V erblyd ons na de dagen, [in dewelke] gy ons gedrukt
hebt: [na] de jaaren, [in dewelke] wy 't kwaad gezien
hebben.
Laat uw werk aan uwe knechten gezien worden en
uwe heerlykheid over hunne kinderen.
En de lieflykheid des HEEREN onzes Gods zy over ons:
en bevestig gy het werk onzer handen over ons: ja het
werk onzer handen bevestig dat.

Maleachi III: 16.
Alsdan spreeken die den HEERE vreezen, een ider tot
zynen naasten: de HEERE merkt 'er doch op, en hoort, en
daar is een gedenkboek voor zyn aangezicht geschreeven,
voor de geene die den HEERE vreezen, en voor de geene
die aan zynen naam gedenken.

II Petrus I: 16.
En wy hebben het propheetis woord, dat zeer vast is:
en gy doet wel, dat gy daar op acht hebt, als op een
licht schynende in een duistere plaats, tot dat de dag
aanlichte, en de morgenster opgaa in uwe herten.
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DE- BOEKDRUKKER.
Schep uw geluk Uit pers en druk.

Druk uw gemoed op 't woord des Heeren,
Zo dat de heil'ge letter net
In 't herte over word gezet,
Waar naar gy u moogt reguleeren,
En dat gy 't geen dat God behaagt,
Geduurig in uw boezem draagt.
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II Korinthen III : 18.

En wy alle, met ongedekten aangezichte de heerlykheid
des Heeren [als] in eenen spiegel aanschouwende, worden
[naar] het zelve beeld in gedaante veranderd, van b eer
-lykheidtor,
als van des Heeren geest.
Kolossensen I: 15, 16, 17.

Dewelke is het beeld des onzienlyken Gods, de eerst
-gebornva
alle schepsel.
Want door hem zyn alle dingen geschapen, die in de
hemelen en die op de aarde zyn, die zienlyk en die onzienlyk
zyn, het zy troonen, het zy heerschappyen, het zy overheden, het zy machten: alle dingen zyn door hem en tot
hem geschapen:
En hy is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te
zaamen door hem.
Hebreen I: 3.

Dewelke, alzo hy is het afschynsel [zyner] heerlykheid,
en het uitgedrukte beeld zyner zelfstandigheid, en alle
dingen draagt door 't woord zyner kracht, na dat by de
reinigmaaking onzer zonden door zich zelven te weeg
gebragt heeft, is gezeten aan de rechter [hand] der Majesteit
in de hoogste [hemelen].
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DE PLAATDRUKKER.
't Geen 't hert in zich besluit, Dat drukt het van zich uit.

't Papier, gelegen op de plaat,
Mits dat het door de persing gaat,
Ontfangt een afdruk van haar wezen:
De ziel, gedrukt op 't eeuwig goed,
Outfangt Gods beeld in zyn gemoed,
Waar door by eeuwig word gepreezen.
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II Timotheus III: 16, 17.
Alle de Schrift is van God ingegeeven, en is nuttig tot
leering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwyzing,
die in de rechtvaardigheid is.
Op dat de mens Gods volmaakt zy, tot alle goed werk
volmaaktelyk toegerust.

Openbaaring III: 5.
Die overwint, die zal bekleed worden met witte klee
en ik zal zynen naam geensins uitdoen uit het-dern:
boek des levens, en ik zal zynen naam belyden voor mynen
Vader, en voor zyne engelen.

En Kap. XX: 12.
En ik zag de dooden, klein en groot, staande voor God:
en de boeken wierden geopend: en een ander boek wierd
geopend dat des levens is, en de dooden wierden geoordeeld uit het geen in de boeken geschreeven was, naar
hunne werken.
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DE BOEKBINDER.
Het oog van 't eeuwig wezen
Kan 't boek uws herten leezen.

Lag 't weeten heim'lyk in de hoeken,
Waar dat de weg ten hemel leid,
't Was waard de wereld door te zoeken:
Maar nu 't den mens word klaar gezeid
In 't heilig boek, van God gegeeven,
Steekt hem de walg van 't heilig leven.

127

128

SPIEGEL VAN HET MENSELYK BEDRYF.

Job XXVIII: 28.
Maar tot den mens heeft by gezegd: Zie, de vreeze des
Heeren is wysheid; en van het kwaad te wyken, is verstand.
Spreuken VIII: 32, 33, 34, 35, 36.
Nu dan, kinderen, hoort naar my: want welgelukzalig
zynze, [die] myne wegen bewaaren.
Hoort de tucht, en word wys, en verwerpt [die] niet.
Welgelukzalig is de mens, die naar my hoort, dagelyks
waakende aan myne poorten, waarneemende de posten
van myne deuren.
Want die my vind, vind het leven, en trekt een welgevallen van den HEERE.
Maar die [tegen] my zondigt, doet zyne ziel geweld aan:
alle die my haaten hebben de dood lief.
II Timotheus III: 14, 15.
Maar blyf gy in 't geen gy geleerd hebt, en [waarvan]
u verzekering gedaan is, weetende van wien gy het geleerd hebt:
En dat gy van kinds af de heilige Schriften geweeten
hebt, die u wys konnen maaken tot zaligheid, door het
geloof, 't welk in Christus Jezus is.
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DE SCHOOLMEESTER.
Maak medicyn Niet tot fenyn.

Door letterkonst, zo hoog verheeven,
Is ons veel nut en heil gegeeven,
Dat ons de weg ten hemel toont:
Maer, om het schuim van 't goud te scheiden,
Is 't misbruik deezer konst te myden,
Op dat de wysb eid ons bekroont.
1.

9
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Psalm CXLIII: 4.

De mens is de idelheid gelyk: zyne dagen zyn als een
voorbygaande schaduw.
II Korinthen VI: 1, 2.
En wy [als] medearbeidende, bidden [u] ook, dat gy de
genade Gods niet te vergeefs moogt ontfangen hebben.
Want by zegt, In den aangenaamen tyd heb ik u verhoord, en in den dag der zaligheid heb ik u geholpen:
ziet, nu is 't de welaangenaame tyd, ziet, nu is 't de
dag der zaligheid.
Efezen V: 15, 16, 17.

Ziet dan hoe gy voorzichtelyk wandelt; niet als onwyze,
maar als wyze:
Den tijd uitkoopende, dewyl de dagen boos zyn.
Daarom zyt niet onverstandig, maar verstaat welke do
wil des Heeren zy.
Openbaaring X: 5, 6.
En de engel, dien ik zag staan op de zee, en op de
aarde, hief zyne hand op naar den hemel,
En by zwoer by dien, die leeft in alle eeuwigheid, die
den hemel geschapen heeft en 't geen daar in is, en de
aarde en 't geen daar in is, en de zee en 't geen daar in
is, dat daar geen tyd meer zal zyn.
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DE HOROLOGIEMAAKER.
Dat men bereid is Terwyl het tyd is.

o Mens, beschik uw zielenstaat,
Terwyl des levens uurwerk gaat;
Want als 't gewigt is afgeloopen
Van deezen korten leevenstyd,
Daar is geen ophaal weêr te koopen,
Voor konst, noch geld, noch achtbaarheid.
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Romeinen I: 20.
Want zyne onzienlyke dingen worden van de schepping
der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien,
beide zyne eeuwige kracht en godlykheid, op dat zy niet
te verontschuldigen zouden zyn.
I Korinthen XIII: 12.
Want wy zien nu door een spiegel in een duistere reden,
maar als dan [zullen wy zien] aangezicht tot aangezicht:
nu ken ik ten deele, maar als dan zal ik kennen gelyk
ook ik gekend ben.
Jakobus I: 23, 24, 25.
Want zo iemant is een hoorder des Woords, en niet een
daader, die is een man gelyk, welke zyn aangebooren aangezicht bemerkt in een spiegel.
Want hy heeft zich zelven bemerkt, en is weggegaan,
en heeft terstond vergeeten hoedaanig hy was.
Maar die inziet in de volmaakte wet, die der vryheid is,
en daar by blyft, deeze, geen vergeetelyk hoorder geworden
zynde, maar een daader des werks, deeze, [zeg ik,] zal
geluksalig zyn in dit zyn doen.
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DE SPIEGELMAAKER.
Gelykenis hangt af Van 't wezen, dat zulks gaf.

In 't spiegelglas van deezen tyd
Vertoont zich 't beeld der eeuwigheid;
Dit is een schaduw van het wezen:
Dat elk dan uit zyne oogen ziet,

Want aan een schaduw heeft men niet
Die de oorzaak zoekt, zal vruchten leezen.
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I Korinthen XV: 53.
Want dit verderfelyke moet onverderfelykheid aandoen,
en dit sterfelyke [moet] onsterfelykheid aandoen.
Openbaaring IV: 6.
En voor den troon was een glazen zee, kristal gelyk.
En in het midden van den troon, en rondom den troon,
vier dieren, zynde vol oogen van vooren en van achteren.
En Kap. XV: 2.
En ik zag als een glazen zee met vuur gemengd; en
die de overwinning hadden van het beest, en van zyn
beeld, en van zyn merkteken, [en] van het getal zynes
naams, welke stonden aan de glazen zee, hebbende de
cithers Gods.
En Kap. XXI: 18.
En het gebouw haares muurs was jaspis: en de stad
was zuiver goud, zynde zuiver glas gelyk.
En vers 21.
En de twaalf poorten waeren twaalf paarlen: een iegelyke
poort was elk uit eene paarl: en de straat der stad was
zuiver goud, gelyk doorluchtig glas.
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DE GLASBLAAZER.
Een Tyner stof Ligt onder 't grof.

Behaag'lyk vat, kristalla glas,
Doorluchtig, of 't geen lichaam was:
Zo zal het wezen van de vroomen,
Na dat het eind'lyk is bereid,
Uit de oven deezer tyd' en stryd
In 't eeuwig licht te voorschyn komen.
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Openbaaring VII : 13, 14, 15, 16, 17.
En een uit de Ouderlingen antwoordde, zeggende tot my;
Deeze, die bekleed zyn met de lange witte kleederen, wie
zyn zy, en van waar zyn ze gekomen ?
En ik sprak tot hem: Heere, gy weet het. En by zeide
tot my: Deeze zyn 't die , uit de groote verdrukking komen:
en zy hebben hunne lange kleederen gewassen, en hebben
hunne lange kleederen wit gemaakt in het bloed des Lams.
Daarom zyn zy voor Gods troon, en dienen hem nacht
en dag in zynen tempel: en die op den troon zit zal hen
overschaduwen.
Zy zullen niet meer hongeren, noch zullen niet - meer
dorsten, noch de zon zal op hen niet vallen, noch eenige hitte.
Want het Lam, dat in 't midden des troons is, zal ze
weiden, en zal hen een leidsman zyn tot levende fonteinen
der wateren: en God zal alle traanen van hunne oogen
afwissen.
En Kap. XIX: 8.
En hen is gegeeven, dat zy bekleed werden met rein
en blinkend fyn lynwaat: want dit fyn lynwaat zyn de
rechtvaardigmaakingen der heiligen.
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DE BLEEKER.
Wat pocht gy op uw zind'lykheid,
Die 't kleed der ziele vuil verslyt!

Is 't linnenkleed nu vuil geraakt,
Het word weêr zuiver wit gemaakt;
Maar 't binnenkleed, dat God zouw haagen
Ontbreekt het water en de zeep,
En word tot stinkens toe gedraagen,
Met vlak by vlak, en streep by streep.

137

138

SPIEGEL VAN HET MENSELYK BEDRYF.

Job VII: 1, 2, 3.
Heeft niet de mens eenen stryd op der aarde? en zyn
zyne dagen niet als de dagen des daglooners?
Gelyk een dienstknecht hygt naar de schaduw: en gelyk
den daglooner verwacht zyn werkloon.
Alzo zyn my maanden der idelheid ten erve geworden,
en nachten der moeite zyn my voorbereid.

Jezaias LIV: 11, 12.
Gy verdrukte, door onweder voortgedreevene, ongetrooste:
ziet, ik zal uwe steenen gants sierlyk leggen, en ik zal u
op saffyren grondvesten.
En uwe glasvensters zal ik kristallynen maaken en uwe
poorten van robynsteenen: en uwe gantse landpaalen van
aangenaame steenen.

SPIEGEL VAN HET MENSELYK BEDRYF.

DE STEENZAAGER.
Al met 'er tyd Aan 't end der stryd.

Patiensiwerk, gestadig aan,
Komt eind'lyk noch wel eens gedaan:
o Zwaare steen van 's levens tyden
De dag en nacht haalt heen en weêr,
De zaag des tyds zinkt stadig neêr,
Tot dat zich ziel en lichaam scheiden.

139

140

SPIEGEL VAN HET MENSELYK BEDRYF.

Efezen II: 19, 20, 21, 22.

Zo zyt gy dan niet meer vreemdelingen en bywooners,
maar medeburgers der heiligen, en huisgenooten Gods:
Gebouwd op het fondament der Apostelen en Profeeten,
waar van Jezus Christus is de uiterste hoeksteen:
Op welken het geheele gebouw, bekwaamelyk t'zaamen
gevoegd zynde, opwast tot eenen heiligen tempel in den
Heere.
Op welken ook gy mede gebouwd word tot een woonstede Gods in den geest.
I Petrus II: 5, 6.
Zo word gy ook zelve, als leevende steenen, gebouwd
[tot] een geestelyk huis, [tot] een heilig Priesterdom, om
geestelyke offerhanden op te offeren, die Gode aangenaam
zyn door Jezus Christus.
Daarom is ook vervat in de Schrift: Ziet, ik leg in
Sion eenen uitersten hoeksteen, die uitverkooren [en] dier
gelooft zal niet beschaamd worden.-baris:en,dhm
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DE STEENHOUWER.
Hoewel verspreid, Nochtans bereid.

De steenen worden vast behouwen,
Om 't machtig huis mede op te bouwen;
Gelyk des Heeren Jezus werk,
De steenen, hier en daar gelegen,
Bereid, en vlyt, en schikt ter degen,
Tot opstal van zyn eeuw'ge kerk.
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Exodus 1:13, 14.
En de Egiptenaars deeden de kinderen Izraëls dienen, met
hardigheid.
Zo dat zy hen 't leven bitter maakten met harden dienst,
in leem, en in tichelsteenen, en met allen dienst op het
veld; met allen hunnen dienst, dien zy hen deeden dienen
met hardigheid.
Romeinen VI: 20, 21, 22, 23.
Want toen gy dienstknechten waart der zonde, zo
waart gy vry van de gerechtigheid.
Wat vrucht dan had gy toen van die dingen, waar over
gy u nu schaamt? want het einde derzelver is de dood.
Maar nu, van de zonde vry gemaakt zynde, en Gode
dienstbaar gemaakt zynde, hebt gy uwe vrucht tot heilig
-making,eht
einde het eeuwige leven.
Want de - bezolding der zonde is de dood, maar de genadengiften Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus
onzen Heere.
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DE TICHELAAR.
De godsdienst maakt ons vey. Van Satans slaaverny.

Gelyk als Izr'ël van te vooren
Den tichel bouwde in dienstbaarheid,
Zo word de mens ook slaafs gebooren:
En wurmt in 't leem van deezen tyd:
Maar al die 't lust dien word van Gode
Genade en vryheid aangebooden.
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Jeremias XVIII : 1 tot 10.
r

Het woord, dat tot Jeremias geschied is van den HEERE,
zeggende:
Maak u op, en gaa af [in] des pottebakkers huis: en
aldaar zal ik u myne woorden doen hooren.
Zo ging ik af [in] des pottebakkers huis: en ziet, hy
maakte een werk op de schyven.
En het vat, dat hy maakte, wierd verdorven, als leem,
in de hand des pottebakkers.: toen maakte hy daar van
weder een ander vat, gelyk als het recht was in de oogen
des pottebakkers te maaken.
Toen geschiedde des HEERE woord tot my, zeggende:
En zal ik u lieden niet konnen doen, gelyk deeze pottebakker, o huis Izraëls ? spreekt de HEERE: ziet, gelyk
leem in de hand des pottebakkers, alzo zyt gylieden in
myne hand, ó huis Izraëls !
[In] een oogenblik zal ik spreeken over een volk en
over een koningryk, dat ik het zal uitrukken, en af breeken,
en verdoen.
Maar [indien] dat zelve volk, over het welke ik [zulks]
gesprooken heb, zich van zyne boosheid bekeert; zo zal
ik berouw hebben over 't kwaad, dat ik het zelve dacht
te doen.
Ook zal ik [in] een oogenblik spreeken over een volk,
en over een koningryk, dat ik het zal bouwen en planten.
Maar [indien] het doet dat kwaad is in myne oogen,
dat het naar myne stem niet hoort; zo zal ik berouw
hebben over 't goede, [met] het welke ik gezegd had het
zelve te zullen weldoen.
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DE POTTEBAKKER.
Draag in uw vat van aarde
Een schat van meerder waarde.

Het aarde vat, van leem gemaakt,
Gaat heen en weêr, om dienst te geeven,
Zo lange tot het stukken raakt:
Gelyk het brosse mens'lyk leven,

Een aarde vat, naar 't zien'lyk deel,
Is 't anders wel, de breuk word heel.
I.10
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Psalm LXIII : 9.
Ayne ziel kleeft u achter aan: uwe rechterhand onder
-

-steunmy.
Romeinen XII: 9.

De liefde zy ongeveinsd. Hebt eenen afkeer van het
booze, en hangt het goede aan.
I Korinthen VI: 17.
Maar die den Heere aanhangt, is een geest [met hem.]

En Kap. VII: 35.
En dit zeg ik tot uw eigen voordeel: niet op dat ik
Benen strik over u zoude werpen, maar [om u te leiden]
tot het geene wel voegt, en bekwaam is om den Heere
wel aan te hangen, zonder herwaarts en derwaarts getrokken te worden.
Kolossensen 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.
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DE LYMMAKER.
Hecht uw gemoed Aan 't eeuwig goed.

De slym, uit de afgrond opgegeeven,
Doet ons als lym aan de aarde kleeven,
Die wigtig zinkt ter hellevaart :
't Is iders tyd om los te scheuren,
En de aanhang Gods voor goed te keuren,
Dat 's een verheven hemelvaart.

147

148

SPIEGEL VAN HET MENSELYK BEDRYF.

Mattheus V: 3, 4.
Zalig [zyn] de arme van geest: want hunner is het koning
-rykde
hemelen.
Zalig [zyn] die treuren: want zy zullen vertroost worden.
En vers 10, 11, 12.
Zalig [zyn] die vervolgd worden om der gerechtigheid
wil: want hunner is het koningryk der hemelen.
Zalig zyt gy, als u [de mensen] smaaden, en vervolgen,
en liegende alle kwaad tegen u spreken, om mynent wil;
Verblyd en verheugt [u], want uw loon [is] groot in de
hemelen: want alzo hebben zy vervolgd de Profeeten, die
voor u [geweest zyn.]
Hebreen XII: 11.
En alle kastyding, als die tegenwoordig is, schynt geen
[zaak] van vreugde, maar van droefheid te zyn: doch daar
na geeft zy van zich een vreedzaame vrucht der gerechtigheid den geenen die door dezelve geoefend zyn.

SPIEGEL VAN HET MENSELYK BEDRYF.

DE VEENDEI,.
't Is ongezien, Doch 't kan geschien.

Van onder 't water word geheven
Een stof, om vuur en vlam te geeven,
Tot nut en tegenweer der kouw:
Zo moest de mens maten i vissen
Van onder 's levens kommernissen,
Tot vreugd, die eeuwig gloriën zouw.
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Spreuken III: 13, 14.
Welgelukzalig is de mens [die] wysheid vind; en de
mens [die] verstandigheid voortbrengt.
Want hun koophandel is beter dan de koophandel van
zilver; en hun inkomst dan het uitgegraaven goud.
Maleachi III: 2, 3.

Maar wie zal den dag zyner toekomst verdraagen? en
wie zal bestaan als hy verschynt? want hy zal zyn als
het vuur eenes goudsmits, en als zeep der vollers.
En hy zal zitten, louterende, en het zilver reinigende,
en hy zal de kinderen Levi reinigen, en hy zal ze doorlouteren als goud, en als zilver: dan zullen zy den HEERE
spysoffer toebrengen in gerechtigheid.
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DE BERGWERKER.
Hoe hoog van waarde, 't Is stof der aarde.

Al ligt het diep verdekt voor de oogen,
Noch zoekt de menselyke vlyt:
Zouw welbedachtheid dan niet poogen,
In deezen berg der zichtbaarheid,
Te graaven naar 't onzichtbaar wezen,
Een goud, en zilver, nooit volpreezen!
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Markus XII: 15, 16, 17.
Fin hy, weetende hunne geveinsheid, zeide tot hen, Wat
verzoekt gy my? brengt my eenen penning, dat ik [hem] zie.
En zy bragten [eenen.] En hy zeide tot hen: Wiens is
dit beeld, en het opschrift? en zy zeiden tot hem: Des
keizers.
En Jezus antwoordende zeide tot hen, Geeft dan den
keizer dat des keizers is, en Gode dat Godes is. En zy
verwonderden zich over hem.
I Timotheus VI: 6, 7, 8, 9, 10.
Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging.
Want wy hebben niets in de wereld gebragt, het is
openbaar dat wy ook niet konnen iet daar uit draagen.
Maar als wy voedsel en deksel hebben, wy zullen daar
mede vergenoegd zyn.
Doch die ryk willen worden, vallen in verzoeking en
[in] den strik en [in] veele dwaaze en schadelyke begeer
welke de mensen doen verzinken in verderf en-lykhedn,
ondergang.
Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad,
tot welke zommige lust hebbende zyn afgedwaald van
het geloof, en hebben zich zelven met veele smerten doorsteeken.
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DE MUNTER.
Het hert, verlicht met hemelschyn,
Begeert geen, zak van geld te zyn.

o Munt van zilver, en van goud!
Wat zyt gy tot verderf van veelen,
Daar 't idel leven op vertrouwt,
Dat zich door uwe zucht laat steelen;
Maar 't hert, dat op zyn Schepper ziet,
En dient de vreemde Goden niet.
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Lukas XVI : 19 tot 31.
En daar was een zeker ryk mens, en was gekleed met purper
en zeer fyn lynwaat, leevende alle dagen vrolyk en prachtig.
En daar was een zeker bedelaar, met naame Lazarus,
welke lag voor zyne poort, vol zweeren.
En begeerde verzadigd te worden van de kruimkens,
die van de tafel des ryken vielen: maar ook de honden
kwamen en lekten zyne zweeren.
En het geschiede dat de bedelaar stierf, en van de
engelen gedragen wierd in Abrahams schoot.
En de ryke stierf ook, en wierd begraaven. En als hy
in de hel zyne oogen ophief, zynde in de pyn, zag hy
Abraham van verre, en Lazarus in zynen schoot.
En hy riep, en zeide: Vader Abraham, ontfermt u myner,
en zend Lazarus, dat hy het uiterste zyns vingers in het
water doope, en verkoele myne tong: want ik lyde smerte
in deeze vlam.
Maar Abraham zeide: kind, gedenk dat gy uw goed
ontfangen hebt in uw leven, en Lazarus desgelyks het
kwaade: en nu word hy vertroost, en gy lydt snerten.
En boven dit alles, tussen ons en u lieden is een groote
kloof gevestigd, zo dat de geene, die van hier tot u willen
overgaan, niet zouden konnen, noch ook die [daar zyn,]
van daar tot ons overkomen.
En hy zeide: Ik bid u dan, vader, dat gy hem zend tot
myns vaders huis.
Want ik heb vyf broeders; dat hy hen [dit] betuige, op
dat ook zy niet komen in deeze plaats der pyniging.
Abraham zeide tot hem: Zy hebben Mozes en de Profeeten: dat ze die hooren.
En hy zeide: Neen, vader Abraham: maar zo iemant van
de dooden tot hen heen ging, zy zouden zich bekeeren.
Doch [Abraham] zeide tot hem: Indien zy Mozes en de
Profeeten niet hooren, zo zullen zy ook, alwaar 't dat iemant
nit den dooden opstond, zich niet laaten gezeggen.
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DE GOUDSLAAGER.
Onder 't VIies Zit verlies.

't Verguld sieraad, in schyn van goud,
Is in zich zelf onwaardig hout:
o Gaauwe mens, waar zyn uwe oogen?
Des waerelds glans is maar een schyn,
Inwendig zal 't veracht'lyk zyn,
Een konstenaar heeft u bedroogen.
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Spreuken XVII: 3.

De smeltkroes is voor het zilver, en de oven -voor het
goud: maar de HEERE proeft de herten.
Jezaias XXXI: 7.
Want te dien dage zullen zy verwerpen een ider zyne
zilvere afgoden, en zyne goudene afgoden, welke u uwe
handen [ter] zonden gemaakt hadden.
Ezechiel VII: 19.
Zy zullen hun zilver op de straaten werpen, en hun
goud zal tot onreinigheid zyn; hun zilver, en \ hun goud
zal hen niet konnen uithelpen ten dage van des HEEREN
verbolgenheid; hunne zielen zullen zy niet verzadigen, en
hunne ingewanden zullen zy niet vullen: want het zal de
aanstoot hunner ongerechtigheid zyn.
Zacharias XIII: 9.
En ik zal dat derde deel in 't vuur brengen, en ik zal
het louteren, gelyk men zilver loutert, en ik zal het
beproeven, gelyk men goud beproeft: het zal mynen naam
aanroepen, en ik zal het verhooren, ik zal zeggen, Het is
myn volk, en het zal zeggen, De HEERE is myn God.
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DE SILVERSMIT.
Hoe eël van stof, Noch veel te grof.

Blank zilver, al te veel bemind
Van 't hert, dat werelds is gezind,
Gy kont den honger niet verzaaden
Den weldoorziende en keur'ge ziel,
Wiens lust op uwen oorsprong viel,
Om zich met rykdoin te overlaaden.
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Psalm XIX: 10, 11.
De vreeze des HEEREN is rein, bestaande tot in eeuwigheid:
de rechten des HEEREN zyn waarheid, te zaamen zyn ze
rechtvaardig.

Zy zyn begeerlyker dan goud, ja dan veel fyn goud; en
zoeter dan honig, en honigzeem.
Psalm CXIX: 72.
De wet uwes monds is my beter, dan duizenden van
goud of zilver.

I Petrus I: 7.
Op dat de beproeving uwes geloofs, die veel kostelyker
is dan des gouds, 't welk vergaat en door het vuur
beproefd word, bevonden roerde te zyn tot lof, en eer, en
heerlykheid, in de openbaaring van Jezus Christus.
En Kap. III : 3, 4.
Welker versiersel zy, niet het geen uiterlyk is, [bestaande]
in het vlechten des hairs, en omhangen van goud, of van
kleederen aan te trekken:
Maar de verborgen mens des herten, in het onverderfelyk
[versiersel] van eenen zachtmoedigen en stillen geest, die
kostelyk is voor God.
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DE GOUDSMIT.
Tast naar den grond, Daar 't uit ontstond.

Een goud sieraadjen, of wat meer,
Is veel te weinig voor de wyzen,
Die naar het schoon Jeruz'lem reizen,
Hun oog op kost'lykheid gaat veer;
Getorst te zyn van goude straaten
Is waardig 't aardse goud te laaten.
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Spreuken VIII: 11, 12, 13,
Want wysheid is beter dan robynen; en al wat men
begeeren mag is met haar niet te vergelyken.
Ik wysheid woon [by] de kloekzinnigheid; en vind de
kennis aller bedachtzaamheid.
De vreeze des HEEREN is, te haaten het kwaad, de
hovaardigheid, en den hoogmoed, en den kwaaden weg:
ik haat ook den mond der verkeerdheden.
Openbaaring XXI: 19, 20.
En de fondamenten van de muur der stad waaren met
allerlei kostelyk gesteente versierd. Het eerste fondament
was jaspis: het tweede, saffyrus: het derde, chalcedon:
het vierde, smaragdus:
Het vyfde, sardonix: het zesde, sardius: het zevende,
chrisolithus: het achtste, beryllus: het negende, topazion:
het tiende, chrysoprasus: het elfde, hyacinthus: het twaalfde,
amethystus.
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DE DIAMANTSLYPER.
't Zyn dropjes uit een bron, Die eindigt noch begon.

De mens wil gaaren sierlyk zyn
Door diamantsteen of robyn,
Op dat zyn rykdom zy gepreezen:
't Was beter dat by 't recht begon,
Om eens te blinken als de zon,
Dat zal een and're schoonheid veezen.
I.
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Mattheus VII: 6.
Geeft het heilige den honden niet, noch werpt uwe paarlen
niet voor de zwijnen: op dat zy niet t'eeniger tyd dezelve
met hunne voeten vertreeden, en [zkh] omkeerende u
verscheuren.

En Kap. XIII: 45, 46.
Wederom is het koningryk der hemelen gelyk een koopman, die schoone paarlen zoekt:
Dewelke, hebbende een paarl van groote waarde gevonden,
ging heen, en verkocht al wat by had, en kocht dezelve.

Openbaaring XXI: 21.
En de twaalf poorten waaren twaalf paarlen, een iegelyke
poort was elk uit eene paarl: en de straat der stad was
zuiver goud, gelyk doorluchtig glas.
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DE PAARLGATER.
o

Gaauwe koopman, zoek en bied
Naar 't paareltje, dat Jezus piet.

Een schat van onwaardeerlyk goed
Ligt onder 't slecht godvruchtig leven,
Gelyk de schoone paarel doet,
Die met een oester is omgeeven:
Als 't buitenste afvalt door de dood,
Dan word by in Gods licht ontbloot.
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Psalm XLV: 14.
Des konings dochter is geheel verheerlykt inwendig; haare
kleeding is van gouden borduursel.
Jezaias LXIII : 1.

Wie is deeze, die van Edom komt met besprenkelde
kleederen, van Bozra? deeze, die versierd is in zyn gewaad?
die voorttrekt in zyne groote kracht? Ik ben het, die in
gerechtigheid spreek, die machtig ben te verlossen.
I Timotheus II : 9, 10.
Desgelyks ook dat de vrouwen in een eerbaar gewaad,
met schaamte en maatigheid zich zelven versieren, niet in
vlechtingen [des hairs], of goud, of paarlen, of kostelyke
kleeding:
Maar ('t welk den vrouwen betaamt, die de godvruchtigheid belyden.) door goede werken.
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DE BORDUURDER.
Doorstik uw hert met konst der deugd
Dat gar voor edel gelden meugt.

Al is 't ook dat men 't vorst'lyk heet,
Met goud en zilver overtoogen,
Noch is 't te slecht voor 't bruilofts kleed.
Dat gelden moet voor de eeuwige oogen:
't Sieraad, dat God en de eng'len haagt,
Is 't geen de mens van binnen draagt.
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Spreuken XXIII : 5.
Zult gy uwe oogen laaten vliegen op 't geen dat niet is?
want het zal zich gewisselyk vleugelen maaken, gelyk een
arend, die naar den hemel vliegt.
Philippensen III: 19, 20, 21.
Welker einde is het verderf, welker God is de buik, en
[welker] heerlykheid is in hunne schanden, dewelke aardse

dingen bedenken.
Maar onze wandel is in de hemelen, waar uit wy ook
den Zaligmaaker verwachten, [naamelyk] den Heere Jezus
Christus:
Die ons vernederd lichaam veranderen zal, op dat het
zelve gelykformig roerde zyn heerlyk lichaam, naar de
werking, waardoor by ook alle dingen zich zelven kan
onderwerpen.
I Joannes II: 15, 16, 17.

Hebt de wereld niet lief, noch 't geen in de wereld is:
zo iemant de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is
niet in hem.
Want al dat in de wereld is, [naamelyk] de begeerlykheid
des vlees, en de begeerlykheid der oogen, en de grootsheid
des levens, is niet uit den Vader, maar is uit de wereld.
En de wereld gaat voorby, en haare begeerlykheid: maar
die Gods wil doet blyft in der eeuwigheid.

SPIEGEL VAN HET MENSELYK BEDRYF.

DE TAPYTWERKER.
Hoe schoon bereid, De dood die scheid.

De marm're zaal, hoe schoon ze zy,
Vermaak'lyk door tapytsery,
Is slechts een hut van stof en aarde:
Maar 't huis, met handen niet gemaakt
Voor hem, die naar het hemels haakt,
Is een verblyf van hooger waarde.
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Jezaias II : 16.

En tegen alle schepen van Tharzis, en tegen alle gewenste schilderyen.
Filippensen III : 17, 18.
Weest mede myne navolgers, Broeders, en merkt op
de geene die alzo wandelen, gelyk gy ons tot een voorbeeld hebt.

Want veele wandelen [anders] : van de welke ik u dikmaals gezegd heb, en nu ook weenende zeg, dat ze vyanden
van Christus kruis zyn.
Kolossensen II: 17.
Welke zyn een schaduw der toekomende dingen, maar
het lichaam is Christus.
Hebreen VIII: 5.
Welke tot voorbeeld -en de schaduw der hemelse dingen
dienen, gelyk Mozes door godlyke aanspraak vermaand
was, als hy den tabernakel volmaaken zoude. Want zie,
zegt hy, dat gy het alles maakt naar de afbeelding, die
u op den, berg getoond is.
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DE SCHILDER.
Al wat het oog beziet, Is 't prinsipaal noch niet.

De konst stelt ons een schyn te vooren,
Hoe 't in het wezen staat beschooren;
Gelyk de groote schildery
Van 't Al der zienelyke dingen,
Die door de wysheid stand ontfingen,
Vertoont wat in den oorsprong zy.

169°

170

SPIEGEL VAN HET MENSELYK BEDRYF.

Romeinen V: 17, 18, 19.

Want indien door de misdaad van eenen de dood geheerst
.heeft door dien eenen, veel meer zullen de geene, die den
overvloed van de genade en de gaaven der rechtvaardigheid
ontfangen, in het leven heersen door dien eenen, [namelyk]
Jezus Christus.
Zo dan, gelyk door eene misdaad [de schuld gekomen
is] over alle mensen, tot verdoemenis: alzo ook door eene
rechtvaardigheid [komt de genade] over alle mensen, tot

rechtvaardigmaking des levens.
Want gelyk door de ongehoorzaamheid van dien eenen
mens veele [tot] zondaars gesteld zyn geworden, alzo
zullen ook door de gehoorzaamheid van eenen veele [tot]
rechtvaardigen gesteld worden.

I Korinthen XV: 49.
En gelykerwys wy het beeld des aardsen gedraagen
hebben, [alzo] zullen wy ook het beeld des hemelsen
draagen.
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DE PLAATSNYDER.
't Herstellen als 't vervallen, Dat komt van een op allen.

Een beeld, gewerkt in 't koper stof,
Geeft duizend beelden van zich of:
o Jezus Christus, hoog gepreezen!
Gy allerschoonste hemels beeld,
Gy hebt 'er duizenden geteeld,
Door afdruk van uw heilig wezen.
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Romeinen XIII: 14.
Maar doet aan den Heere Jezus Christus, en verzorgt het
vlees niet tot begeerlykheden.
Efesen IV: 22, 23, 24.
[Te weeten,] dat gy zoud afleggen, aangaande de voorige
wandeling, den ouden mens, die verdorven word door de
begeerlykheden der verleiding:
En dat gy zoud vernieuwd worden in den geest uwes
gemoeds,
En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen
is in waare rechtvaardigheid en heiligheid.
Kolossensen III : 8, 9, 10.
Maar nu legt ook gy dit alles af, [namelyk] gramschap,
toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreeken uit uwen
mond.
En liegt niet tegen elkanderen, dewyl gy uitgedaan hebt
den ouden mens met zyne werken.
En aangedaan hebt den nieuwen [mens], die vernieuwd
word tot kennis, naar het evenbeeld des geenen, die hem
geschapen heeft.
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DE BEELDHOUWER.
ó Mens verkies Winst uit verlies.

Gelyk als uit den rouwen steen
Het sierlyk beeld door konst verscheen,
Daar slechts 't onnutte gaat verlooren;
Zo haalt de wysheid Gods, naar wens,
Het Christus beeld uit Adams mens,
Tot een sieraad in 's hemels kooren.
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Psalm XXXIII: 1, 2, 3, 4, 5.

Gy rechtvaardigen, zingt vrolyk in den HEERE ; lof betaamt
den oprechten.
Looft den HEERE met de harp; Psalmzingt hem met de
luit, [en] het tiensnaarig instrument.
Zingt hem een nieuw lied; speelt wel met vrolyk geschal.
Want des HEEREN woord is recht, en al zyn werk
getrouw.
Hy heeft gerechtigheid en gerichte lief; de aarde is vol
van de , goedertierenheid des

HEEREN.

Efesen V: 18, 19.
En word niet dronken in wyn, waar in overdaad is,
maar word vervuld met den geest:
Spreekende onder elkanderen met psalmen en lofzangen,
en geestelyke liedekens: zingende, en psalmende den Heere
in uw hert.
Openbaaring XIV: 2.
En ik hoorde een stem uit den hemel, als een stem
veeler wateren, en als een stem van een grooten donder
ik hoorde een stem van veele citherspeelders.-slag.En
speelende op hunne cithers.
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DE MUZIKANT.
Is 't dropje zoet, Staa naar den vloed.

Het maatgezang en spel der mensen,
Zo lieflyk als men ooit kon wensen,
Is maar een staaltje van 't geluit,
Dat opgaat uit der eng'len kooren,
Voor de eeuwige Oorsprong van het hoorgin,
Daar nooit een eind de vreugde sluit.
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II Petrus 111:9 tot 14.
De Heere vertraagt de belofte niet, gelyk eenige [dat]
traagheid achten maar is langmoedig over ons niet willende
dat eenige verlooren gaan, maar dat ze alle tot bekeering
komen.
Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den
nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voor
elementen branden zullen en vergaan, en-bygan,ed
de aarde, en de werken die daar in zyn, zullen verbranden.
Dewyl dan deeze dingen alle vergaan, hoedanige behoort
gy te zyn in heiligen wandel en godzaligheid:
Verwachtende en haastende tot de toekomst van den
dag Gods, in welken de hemelen, door vuur ontsteeken
zynde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen
versmelten!
Maar wy verwachten, naar zyne belofte, nieuwe hemelen
en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woond.
Daarom, geliefde, verwachtende deeze dingen, benaarstigt
u dat gy onbevlekt en onbestraffelyk van hem bevonden
moogt worden in vrede.
-
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DE ASTROLOGIST.
Daar 't meest aan is gelegen, Staat meest te overwegen.

Zo laag in 't stof te zyn gezeten,
En 's hoogen hemels loop te meeten,
Schynt veel: maar 't is van veel meer nut,
Den loop des levens naar te speuren,
En wat 'er eind'lyk staat te beuren,
Op dat men 't eeuwig onheil schutt'.
I.
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Mattheus V: 40.
-En zo iemant met u rechten wil, en uwen rok neemen l
laat hem ook den mantel.
Lukas VI: 2 9, 30.
,

Den geene, die u aan de wang slaat, bied ook de andere:
en den genen, die u den mantel neemt, verhinder ook den
rok . niet [te neemen.]

Maar geef een iegelyk, die van u begeert, en van den
geenen, die het uwe neemt, eis niet weder.
I Korinthen VI : 7.
Zo is 'er dan nu gantselyk gebrek onder u, dat gy met
elkanderen rechtzaaken hebt. Waarom .lydt gy niet liever
ongelyk? waarom lydt gy niet liever schade?
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DE ADVOKAAT.
Het stof en slyk der aard, En is den twist niet waard.

Wierd Jezus Christus recht geëerd
Van die hem met den mond belyden,
En welbetracht het geen by leert,
Van laatgin, derven, ende myden,
Naar willekeur van 't hoogste Recht,
De Rechtsgeleerdheid had het slecht.

180

SPIEGEL VAN HET MENSELYK BEDRYF.

Romeinen VI: 6, 7.

Dit weetende, dat onze oude mens met [hem] gekruist is,
op dat het lichaam der zonde te niet gedaan werde, op
dat wy niet meer de zonde dienen.
Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde.
En Kap. VII: 24, 25.
Ik elendig mensch, wie zal my verlossen uit het lichaam
deezes doods?
Ik dank God, door Jezus Christus onzen Heere.

En Kap. VIII : 8, 9, 10.
En die in het vlees zyn, konnen God niet behagen.
Doch gylieden zyt niet in het vlees, maar in den geest,
zo anders Gods geest in u woont. Maar zo iemant Christus
geest niet heeft, die komt hem niet toe.
En indien Christus in u lieden is, zo is wel het lichaam
dood om der zonden wil: maar de geest is leven om der
gerechtigheids wil.
I Petrus IV: 6.
Want daar toe is ook den dooden het Evangelie verkondigd geworden, op dat zy wel zouden geoordeeld worden
naar den mens, in het vlees, maar leeven zouden naar
God, in den geest.
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DE SCHEIDER.
Die u ontbind, Dat is uw vrind.

Het grove wezen op den test
Geeft zynen geest, of alderbest,
Zo zoekt de Wysheid door het lyden,
Naar liefdens eigenschap en wens,
Het geest'lyk wezen uit den mens,
Van 't grove deel, tot haar te scheiden.
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Mattheus VIII: 16, 17.

En als het laat geworden was, hebben zy veelen, van den
duivel bezeten, tot hem gebragt, en hy wierp de [booze]
geesten uit met een woord, en hy genas alle die kwaalyk
gesteld waaren.
Op dat vervuld zouw worden, dat gesprooken was door
Jezaias den Profeet, zeggende: Hy heeft onze krankheden
[op zich] genomen, en [onze] ziekten gedraagen.
En Kap. IX : 12, 13.
Maar Jezus [zulks] hoorende, zeide tot lien: Die gezond
zyn, hebben den Medicynmeester niet van nooden, maar
die ziek zyn.
Doch gaat heen, en leert wat het zy: Ik wil barmhertigheid, en niet offerhande. Want ik ben niet gekomen om
te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekeering.

I Petrus II: 24.
Die zelve onze zonden in zyn lichaam gedraagen heeft
op het hout: op dat wy, de zonden afgestorven zynde,
der gerechtigheid leeven zouden: door wiens striemen gy
geneezen zyt.
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DE DOKTER.
God is de medicyn Voor dood'lyk hels fenyn.

Is 't leven machteloos en krank,
Men neemt een vieze of bitt're drank,
Of 't lichaam weder mogt geneezen:
Waarom dan voor een korten tyd
Niet aangevaard wat bitterheid,
Om eeuwiglyk gezond te weezen?

183

184

SPIEGEL VAN HET MENSELYK BEDRYF.

Prediker XII : 13, 14.

an alles dat gehoord is, is het eind van de zaak: Vreest
God, en houd zyne geboden; want dit [betaamt] alle
mensen.

Want God zal ider werk in 't gericht brengen, met al
dat verborgen is, 't zy goed, of, 't zy kwaad.
I Korinthen IX: 27.
Maar ik bedwing myn lichaam, en breng het tot dienstbaarheid, op dat ik niet eenigsins, daar ik anderen gepredikt,
heb, zelf verworpelyk werde.

Jakobus I: 22.
En zyt daaders des woords, en niet alleen hoorders,
zelven met valse overlegging bedriegende.

Lu

II Joannes vers 9.
Een iegelyk die overtreed, en niet blyft in de leer van
Christus, die heeft God niet: die in de leer van Christus
blyft, deeze heeft beide, den Vader en den Zoon.
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DE LEERAAR..
Die gaaren eeuw'ge welvaart zag,
Die preek' zich zelf den gantsen dag.

Die 't volk ter hemelwaart zal leiden,
Moet zelf van 't stof der aarde scheiden,
Dat leer en leeven t'zaamen gaa:
En elk is hier de wacht bevoolen,
Om door kwaá voorgang niet te dooien
Men volg 'et spoor van Christus na.
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Psalm LXV: 10 tot 14.
(y bezoekt het land, en hebbende het begeerig gemaakt,
verrykt gy het grootelyks; de rivier Gods is vol waters:
wanneer gy het alzoo bereid hebt, maakt gy hen lieder
koorn gereed.
Gy maakt zyne opgeploegde aarde dronken; gy doet ze
dwalen [in] zyne vooren: gy maakt het week door de
droppelen, gy zegent zyn uitspruitsel.
Gy kroont het jaar uwer goedheid: en uwe voetstappen
druipen van vettigheid.
Zy bedruipen de weiden der woestyn: en de heuvelen
zyn aangegord met verheuging.
De velden zyn bekleed met kudden, en de dalen zyn
bedekt met koorn: zy juichen, ook zingen ze.
II Timotheus II: 6.
De landman, als by arbeid, moet alzo eerst de vruchten
genieten.
I Petrus II : 2.
En als nieuwgebooren kinderkens, zyt zeer begeerig naar
de redelyke onvervalste melk, op dat gy door dezelve
mnoogt opwassen.
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DE LANDMAN.
Eerst gezaaid,

Dan

gemaaid.

Door landbouw, by des Heeren zegen,
Word voor den mens veel nuts verkreegen:
Maar die een ryken oogst begeert,
Getroost zich hier een weinig slooven,
Op 't veld van hoopen en gelooven;
Zyn vrucht word eeuwig niet verteerd.
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Psalm CVII: 23 tot 32.
Die met schepen ter zee afvaaren, handel doende op groote

wateren.
Die zien de werken des HEEREN, en zyne wonderwerken,
in de diepten.
Als hy spreekt, zo doet hy eenen stormwind opstaan,
die haare golven om hoog verheft.
Zy ryzen op naar den hemel, zy daalen neder tot in de
afgronden: hunne ziel versmelt van angst.
Zy dansen en waggelen, als een dronken man, en al
hun wysheid wordt verslonden.
Doch roepende tot den HEERE in de benaaudheid die zy
hadden: zo, voerde hy ze uit hunne angsten.
Hy doet den storm stil staan, zo dat hunne golven
stilzwygen.
Dan zyn ze verblyd, om dat ze gestild zyn, en dat hy
ze tot de haven hunner begeerte geleid heeft.
Laat ze voor den HEERE zyne goedertierenheid boven,
en zyne wonderwerken voor de kinderen der mensen,
En hem verhoogen in de gemeente des volks, en in
't gestoelte - der oudsten hem roemen.

SPIEGEL VAN HET MENSELYK BEDRYF.

189

DE ZEEMAN.
Die 'Oosten wil bereiken, Moet van het Westen wyken.

o Zeeman, die de woeste baaren,
Op goede hoop, zo ver doorploegt,
Die zich op reis naar 't heilland voegt,
Moet ook een wilde zee bevaaren;
Maar houd by streek, daar 's geen geval,
Dat hem goê reis beletten zal.
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Mattheus IV: 18 tot 22.
En Jezus wandelende aan de zee van Galilea, zag twee
broeders, [naamelyk] Simon, gezegd Petrus, en Andreas,.
zynen broeder, het net in de zee werpende: (want zy
waaren vissers.)
En hy zeide tot hen, Volgt my na, en ik zal u vissers,
der mensen maaken.
Zy dan terstond, de netten verlaatende, zyn hem nagevolgd.
En hy, van daar voortgegaan zynde, zag twee andere
broeders, [n aameiyk] Jakobus, den [zoon] van Zebedeus,
en Joannes zynen broeder, in het schip met hunnen vader
Zebedeus, hunne netten vermaakende, en heeft hen geroepen.
Zy dan terstond, verlaatende het schip, en hunnen vader,
zyn hem nagevolgd.
En Kap. XIII: 47, 48, 49.
Wederom is het koningryk der hemelen gelyk een net,
geworpen in de zee, en dat allerlei zoorten van vissen te
zaamen brengt:
Het welk, wanneer het vol geworden is, [de vissers]
aan den oever optrekken, en nederzettende, leezen het
goede uit in [hunne] vaten, maar het kwaade werpen
zy weg.
Alzo zal het in de voleinding der eeuwen weezen: de
engelen zullen uitgaan, en de boozen uit het midden der
rechtvaardigen afscheiden.
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DE VISSER.
Gy al, die zwemt in 's waerelds stroomen,
't Groot visnet kont gy niet ontkomen.

Gelyk een visnet aan het strand,
Zo, zegt de Wysheid, zal 't ook veezen,
Wanneer des grooten Vissers hand,
Den vangst der mensen uit zal leezen;
Het goede in een hemels vat,
En 't kwaade in een lelyk gat.

191

192

SPIEGEL VAN HET MENSELYK BEDRYF.

Spreuken VI: 5.
Red u als een rhee uit de hand [des jaagers:] en als een
vogel uit de hand des vogelvangefs.
En Kap. XI : 19.

Alzo is de gerechtigheid ten leven; gelyk die die het
kwaade najaagt, naar zynen dood [jaagt.]
Micha VII: 2.
De goedertierene is vergaan uit het land; en daar is
niemant oprecht onder de mensen: zy loeren altemaal op
bloed; zy jaagen een iegelyk zynen broeder [met] een
jachtgaren.
I Timotheus VI: 11.

.Maar gy, o mens Gods, vlied deeze dingen: en jaag
naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lydzaamheid,
zachtmoedigheid.
II Timotheus II: 26.
En zy wederom ontwaaken mogten 'uit den strik des
duivels, onder welken zy gevangen waaren tot zynen wil.
Hebreen XII: 14.

Jaagt den vrede na met allen, en de heiligmaaking,
zonder welke niemant den Heere zien zal.
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DE JAAGER.
De lusten der zonden, Zyn bytende honden.

Het wilde woud, dat waereld hiet,
Dekt ook een jaager met zyn boomen,
Die fel en snel op wildbraad ziet;
Elk pass' zyn jacht en strik te ontkomen.
Vraagt iemant, wie die jaager is,
Men noemt hem Vorst der duisternis.
I.
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Mattheus VI: 19, 20, 21.
Vergadert u geen schatten op der aarde, daar ze de mot
en roest verderft, en daar de dieven doorgraaven en steelen.
Maar vergadert u schatten in den hemel, daar ze noch
mot, noch roest verderft, en daar de dieven niet doorgraaven, noch steelen.
Want waar uwen schat is, daar zal ook uw hert zyn.

En Kap. XVI: 26, 27.
Want wat baat het een mens, zoo hy de geheele waereld
wint, en lyd schade aan zyne ziel ? of wat zal een mens
geeven, tot lossing zyner ziel ?
Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlykheid
zynes Vaders, met zyne engelen, en alsdan zal hy een
iegelyk vergelden naar zyn doen.
Openbaaring XVIII: 11.
En de kooplieden der aarde zullen weenen, en rouw
maaken over haar, om dat niemant haare waaren meer koopt.
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DE KOOPMAN.
Zie ver, en wroet Om eeuwig goed.

De koopman schiet zyn penningen uit,
En waagt zyn goed uit oog en handen,
Op hoop van winst, naar zyn besluit:
Zo doen ook de edele verstanden,
Die schieten 't wezen deezer tyd,
Om 't groote goed der eeuwigheid.
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Efezen VI: 11 tot 17.

Doet aan de geheele wapenrusting Gods, op dat gy kont
staan tegens de listige omleidingen des duivels.
Want wy hebben den stryd niet tegen vlees en bloed,
maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de
geweldhebbers der waereld, der duisternis deezer eeuw,
tegen de geestelyke boosheden in de lucht.
Daarom neemt aan de geheele wapenrusting Gods, op
dat gy kont wederstaan in den boozen dag, en, alles verricht hebbende, staande blyven.
Staat dan, uwe lendenen omgegord hebbende met de
waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der
gerechtigheid;
En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van
het Evangelie des vredes;
En boven al aangenomen hebbende het schild des geloofs,
met het welk gy alle de vuurige pylen des boozen zult
konnen uitblussen:
En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des
geests, 't welk is Gods woord.
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DE KRYGSMAN.
Verdraagen en lyden, is Christelyk stryden.

Die 't krygen lust, trekke Oost noch West,
Maar blyv' slechts in zyn eigen nest,
Dat word belaagd, tot aan 't verdoemen,
De vyand, die het dichtste zy,
Die loopt men onbedacht voorby;
Maar wie dien slaat, dien zal men roemen.
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I Petrus II: 9 tot 17.
Maar gy zyt een uitverkooren geslacht, een koninglyk
priesterdom, een heilig volk, een verkreegen volk: op dat
gy zoud verkondigen de deugden des geenen, die u uit de
duisternis geroepen heeft tot zyn wonderbaar licht.
Die gy eertyts geen volk waart, maar nu Gods volk zyt:
die [eertyts] niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zyt
geworden.
Geliefde, ik vermaan [u] als inwooners en vreemdelingen,
dat gy u onthoud van de vleeselyke begeerlykheden, welke
kryg voeren tegen de ziel:
En houd uwen wandel eerlyk onder de Heidenen: op
dat, in 't geen zy kwaalyk van u spreeken, als van kwaad
uit de goede werken, die zy in [u] zien, God-doenrs,zy
verheerlyken mogen in den dag der bezoeking.
Zyt dan alle menselyke ordening onderdaanig, om des
Heeren wil: het zy den koning, als de opperste macht
hebbende:
Het zy den stadhouderen, als die van hem gezonden
worden, tot straf wel der kwaaddoenders, maar [tot] prys
der geenen, die goed doen.
Want alzo is 't Gods wil, dat gy weldoende den mond
stopt aan de onweetenheid der dwaaze mensen:
Als vrye, en niet de vryheid hebbende als een deksel
der boosheid, maar als dienstknechten Gods.
Eert een iegelyk: hebt de broederschap lief: vreest God:
eert den Koning.
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DE HEERSCHER.
Heerst over de rebellen, Die 't hertenryk ontstellen.

Wierd een geringe in zyn leven
Tot koninglyke staat verheven,
Hoe kreet men die geluksland uit!
Nochtans zyn dit maar slechte leuren
By 't heil, dat ider mag gebeuren,
Die deugd in zyn gemoed besluit.
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Psalm XC: 3.
Gij doet den mens wederkeeren tot verbryzeling: en zegt,
Keert weder, gij mensen kinderen.

Joannes V: 28, 29.
Verwondert u daar niet over: want de uure komt, in
welke alle, die in de graven zyn, zyne stem zullen hooren.
En zullen uitgaan: die het goede gedaan hebben, tot de
opstanding des levens: en die het kwaade gedaan hebben,
tot de opstanding der verdoemenis.

En Kap. XI: 25, 26.
Jezus zeide tot hen: Ik ben de opstanding en het leven:
die in my gelooft, zal leeven, al waar by ook gestorven:
En een iegelyk die leeft, en in my gelooft, zal niet
sterven in der eeuwigheid. Gelooft gy dat?

Hebreen IX: 27.
En gelyk het den mensen gezet is eenmaal te sterven,
en daar na het oordeel.
I Petrus I: 24, 25.
Want alle vlees is als gras, en alle heerlykheid des
mensen is als een bloem des gras. Het gras is verdord,
en zyne bloem is afgevallen:
Maar des Heeren woord blyft in der eeuwigheid: en dit
is het woord dat onder u verkondigd is.
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DE DOODGRAAVER.
Die zich wat voor laat staan, Zie deezen spiegel aan.

Dit is het end van klein en groot,
Daar wast geen kruidje voor de dood,.
Hoe 't hecht en kleeft, hier moet het scheiden:
Het is dan best, ja ver het best,
De deugd omhelsd voor al de rest,
Die zal ons door de dood geleiden.

NAREDEN.

Als elks bedryf is afgedaan,
Wanneer 't word achternagekeeken,
Is 't alles als een droom vergaan,
En als een stroom voorbygestreeken.
Een droom van vreugde, een droom van leed.
Gelukkig dan, die van te vooren,
Dit leven als een droom versleet,
Om zulks niet achterna te spooren:
Want wyl hy daar voorheenen ziet
De leege halm der tydelingen,
Zo rust hy in 't vergank'lyk niet,
Maar zet zyn hert op vaste dingen,
Op dat hy door een hooger lust
Naar 't eind van alle doen en zaaken,
Uit kommernis in eeuw'ge rust,
Van deezen levens droom ontwaaken.
Wat hielp de moeite en slaaverny,
Of 't alles wel wierd waargenoomen,
Wanneer men acht'loos ging voorby,
Hoe dat de ziel by God zouw komen.
De ploeger op den bouw van 't land,
De koning in zyn weelde leven,
Die geeven vry elkaar de hand,
Als 't beide is voorby gedreeven,

NAREDEN.

Want die des nachts van schatten droomt,
Wyl iemand ligt in leet bewonden,
Die worden, als de morgen koomt,
Te zaamen even ryk bevonden.
Wat dan? wat dient 'er dan gedaan;
Gaat vraag dat eiken man van zinnen,
Wat zaaken dat hy voor laat gaan,
Daar voorwerp is van veel te winnen.
Wat dryft 'er boven in de keur

Van onderscheidelyke zaaken,
Die 't schrand're leven komen veur,
En dat zyn arm het kan beraaken ?
Grypt ider niet naar 't allerbest,
En laat hy 't veel, het zwaarst' niet veegen,
En kiest hy 't niet uit al de rest,
Daar hem het meest is aan gelegen?
Daar is dan 't einde, en het slot:
De Wysheid weet het best te kiezen.
Het best van alle ding is God.
Dat zal de keurder nooit verliezen:
Dat zal hem eeuwig niet ontgaan,
Gelyk als alle and're dingen,
Jaar in, jaar uit, geduurig aan,
Hem onder zyne hand ontgingen;
Tot dat de mens zich eind'lyk vind,
Na al zyn ploegen en zyn zaajen,
Bedrooge1, met een hand vol wind,
Op de akker daar niet valt te maajen.
Maar die hier onder 't jok der tyd,
Terwyl hy 't lichaam moet verzorgen,
Zyn geest verheft in de eeuwigheid,
En uitziet naar dien zaal'gen morgen.
En naar des wyzen meesters raad
Zyn zielenhonger houd verheven,
Ten hemelspys, die niet vergaat,
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Maar overblyft in 't eeuwig leven:
Die 't ryke Gods de voortocht geeft,
In zyn bedryf, gedoe, en draagen,
En met zyn hert in de oorsprong leeft,
Naar 't heilig godlyk welbehaagen:
Die zal, na al zyn zweet en leed,
Zyn moeiten en bekommernissen,
Daar 's levens loop in is besteed,
Den oogst der eed'le vrucht niet missen:
Die zal aan 't einde zyner tyd
Van naberouw niet zyn bezeten:
Noch niet beklaagen, onder spyt,
Dat hy het noodigst heeft vergeeten;
Die zal der dingen snelle vlucht,
Die zoo met alles gingen stryken,
De ontvlogen vogel in de lucht,
Niet moedeloos staan na te kyken.
Maar vaart het lichaam in het graf,
En breeken zyner zielen banden,
De bolster zyner vrucht valt af,
En 't pit behoud hy in zyn handen.
Zyn dienst en arbeid is gedaan,
Hy droogt het zweet van zyne wangen,
Zyn heilig-avond die gaat aan,
Het is zyn tyt van loon te ontfangen.
o Loon, ó allergrootste loon!
Hy zal u eeuwig niet verteeren,
Hoe blinkt uw kost'lykheid zo schoon,
Op dat een ider u begeere,
Hoe heerlyk is de gulde poort,
Ter ingang tot een eeuwig leven,
Daar nooit geval de vrede stoort,
Daar nooit een onlust word verheven;
Daar geene zorg noch kommer woont;
Daar 't leven niet behoeft te zweeten,

NAREDEN.

(Gelyk men hier zyn vlyt betoont,)
Om zich te kleedgin en te Beten :
Daar de erfgenaam vol prys en lof,
Van 't overvloedig mededeelen,
In 't vaderlyke huis en hof,
In de onbezorgde kost gaat speelen:
Daar de oorsprong aller konsten vloeit,
Daar alle wond'ren uit ontspringen,
Daar 't kern van alle schoonheid bloeit,
Daar de oorzaak is van alle dingen.
Wat mag den aardworm dan noch lang
Zich aan de dropjes staan vergaapen,
De dropjes, uit wiens snelle gang
Geen waar genoegen is te raapen,
Wat is dan eindelyk de zin ?
Men doe, tot nooddruft, zyn bedrijven,
Maar brokk 'er zynen geest niet in,
Laat die tot God verheven blyven.
Men denk', dat wy hier pelgrims zyn,
In 't jammerdal van 't tyd'lyk leven,
Daar 't elk, naar de algemeens trein,
Aan 't einde alles op moet geeven.
Zo als wy kwamen, gaan wy heen,
Ontbloot van iet daar uit te draagen,
Gelyk men naakt en bloot verscheen;
Wat mag den aardworm dan bejaagen!
Als by gedekt word en gevoed,
Dan zyn 'er reden van genoegen,
Terwyl de zucht van zyn gemoed
Den eeuw'gen akker zoekt te ploegen.
Een arbeid zy dan onze staf,
Om meê door 't land der tyd te reizen,
Men zegg' de onnutte nasleep af,
Want wie zouw 't nood'loos torsen pryzen?
Hier is de plaats der ruste niet,

205

206

NAREDEN.

Om zich voor vast ter neêr te geeven,
Gelyk men klaar voor oogen ziet,
Hoe elk van bier word weggedreeven.
't Blyft alles leggen ende staan,
Wat iemant had, bezat, en bouwden,
En hy moet ledig heener, gaan,
En laaten 't deeze wereld houden.
Het weeg' dan zwaar in elks gemoed,
Dat hy voor alle ding vergaare,
Door deugd, een schat van hemels goed,
Waar van hy eeuwig wel mag vaargin.
ó Wysheid, die het beste deel
Voorzichtelyk weet uit te leezen,
En meê te draagen uit het veel,
Gy moet by ons ter wooning weezen:
Op dat het heil der wyze keur,
Zo overvloedig aangebooden,
Dat klopt en wacht voor iders deur,
Ons eindelyk niet zy ontvlooden,
En ons beving dat groote kwaad,
Het geen genoemd word: ' Al te laat.
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