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SCHRIFTUURLYKE
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in

KON STPLA ATE N EN RYME N
vertoond .

Op de TYTEL-FIGUUR,
Van bet
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H

EN

N IEUW E TESTAMENT .

et Oud Verbond, (in 't Vuur) aan't menfchelyke leven,
Tot cen bef}iertler, en inbrydeling , gegeeven,
Draagt Arons Kerkendienft , en zyne I3ondgenoot,
De land-dienft Ifraels, en 't Wetboek op haar fchoot :
Terwyl (na Gods bevel) van haaren voet beneden,
De fnoode Afgodery (gebryzeld) werd vertreeden ;
Daar zy de Taaf'len van de Tien Geboden houd,
(Met een ontzach'lykheid, en fchroom,) van 't cog befchouwd .
Haar hand bevat de Roe, die by d'aloude dagen,
In eenen nacht (verjeugd) Amand'len heeft gedraagen
Een heerlyk Voorbeeld , van de fchoone Lelien Stain,
Die met bet Nieuw Verbond in Adams dorheid quam .
Dat zelve heeft (uit gunit van 't Godlyk welbehaagen)
Haar bloote aangezicht en oogen opgeIlaagen .
Omgeeven met de glans van een zachtmoedig Iicht,
Waar voor de duit}ernis der blinde onkunde zwichr .
Haar fchoot draagt brood en wyn, en 't Boek der Heil'ge Schriften,
Die voor 't goedwillig here bet quaad van 't goede fchiften .
En char benevens ook de fcherpe doorne kroon,
Want door her lyden , komt her allerhoogfle Schoon .
De heele Wereld met haar Stoet en Medgezelle,
Van vluchtig tydlyk goed , is haar een voetfchabelle .
Zy kid de hand bedacht op haar oprecht gemoed ,
Betuigende haar zucht na 't allerhoogik goed .
Wyl van den Altaar, (char by t'zaam gevouwen handen,
Den Wierook in her vat des herten leid to branden , )
Her reukwerk opgaat van 't Gebed en van den lof,
Met dienfh der dienaars van bet allerhoogfte Hof.
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A M S T E L D A M,
By de Wed : PIETER ARENTZ, en KORNELIS vander Sys, Boekverkoopers
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et Waardig Boek, van God , in 't Menfch'lyk hert gegeeven,
En uit den Heil'gen Gee( , door handen opgefchreeven,
(Gelyk een Welbron die uit zyne diepte ontfpringt,
En door de Geuten van Fonteinen heene dringt , )
Is Hemels water ; ons , die dorften, toe gemeeten ,
Door Reine-Buizen, van A pofl'len en Propheeten .
(En niet bemodderd , van 't verdonkerde Verfrand,
Dat afgedwaald is, van de Vaderlyke hand,
Tot ommedooling , in het Hof van zelfs verkiezen ,
Alwaar de Zinnen, God, den Oorfprong heel verliezen .
Waar uit de Blindheid , van het Heidendom ontulaat,
En 't Leven, dwaalende, op verkeerde wegen gnat .
Van welke krankheid , ons die Wateren geneezen . )
(Een groote Zegen , van Gods gunfI, aan ons beweezen .)
TEN EERSTEN .

Alwaar van Boven, tot Beneden werd getoond ;
DAT G 0 D, DE ONDEUGD STRAFT ; EN VROOMIGHEID BELOOND .
TEN

V 0 0 R R E D E N,
TEN

I I.

Dat Hy onze Oorfprong is ; De Wortel ; en het leven ,
Dat alle takken 't Sap van vrucht des Heils moet geeven .
Waarom den geenen , die daar afgebroken word,
Aan't Heil des levens werd verdorven , en verdord .
TEN III.
E n waar den Weg is, om het Hoogfle Goed to vinden ,
Waar door men 'r leven, aan een Eeuwig Heil kan binden .
Een waarde, die zyn kruin zo Hemel hoog verheft,
Dat by de hooglte berg des Werelds overtreft
Want zo der maar een Schets, op Aarden wierd vernomen,
floe 't Eeuwig leven , van den Menfch mogt zyn bekomen,
Indien men maar het Spoor daar heene vinden kon,
't Was overdubbeld waard , dat Wysheid ftraks begon,
De wyde Wereld door, atom en om to zoeken ,
Ver over Zee en Land , op Velden en in hoeken,
Op dat men hier , of daar, doch achterhaalen zouw,
Die waare weetenfchap, het koflen wat het wouw :
Veel meer, als Wereld-lufl , voor 't kleine flukje leven,
Zich nu bevlytigd, om na de Overwinfl to flreeven ;
Hoewel by zich daar in, zo wel, en fuel bequaamd,
Dat by de zucht na God, voorby loopt en befchaamd :
Want, wil den Afgrond van de Zee, zyn loop weerhouwen,
Zyn vlyt befraat een V lot van houten t'zaam to bouwen,
Op dat by evenwel tot zyn be-ooging quam ,
En zyn begeerde Diag met Iver tot zich nam ;
In
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In wederwille van de dreigende gevaaren,
En 't yslyk gaapen van de wilde en woeite baaren .
En and're wegen meer , daar zyne vlyt op gaat ;
Al tot den Weliand van zyn tydelyken Staar.
Ja zynen Iver vliegt , gelyk op Arends veeren ,
Gedraagen door de lucht, van 't greetige begeeren .
Dat is de Koopman , die een rechte loopman is,
Orn op to vangen , een , zo kleinen Erfenis ;
Tot dienfl , en onderhoud , van 't kort elendig leven ,
Waar van by , door de Tyd, eerlang werd uitgedreeven .
Hoe veel to meer dan was 't den Menfch, op aarden nut,
Dat zynen loop , van lufl: en vlyt , niet wierd gefut ,
Om op to vinden , en met iver na re jaagen ,
Op welke wegen, dat men Gode, kon behaagen,
En zo mogt komen tot een Eeuw'ge Zaligheid,
Waar toe men overt apt , aan 't Einde van de Tyd .
Die Rykdom heeft de Gunft van God aan ons gegeeven ,
En 't leid ons voor de voet, om op to zyn geheven .
Maar wee ! den geenen , die, die Waardigheid verfmaad,
En na zyn Eigen zin , op and're wegen gaat,
Wyl hem de Geefel dreigd ; Die door het God vergeeten,
Gods Wil niet heeft gedaan, daar by ze heeft geweeten .
Dat geld Europa , dat zich van 't Geloof beroemd,
En in zyn Overmoed, de Onweetende verdoemd .
o Menfch ! bedenkt u toch , wat God ons heeft gefchonken,
En weeff niet langer van den Geeft des Werelds dronken .
Ontnuchterd uit den 11aap en diepe iluimering,
Waar in gy droomde van een idel Werelds ding.
**

En

V O O R R E D E N,
En heft het Voordeel op, dat u , zo mild van Gode,
Uit Gunfl werd toe gereikt, bereid en aangeboode.
TEN

IV.

Zie in den Spiegel , die voor uwe oogen ftaat,
Hoe 'c Ongehoorzaamheid, op zynen wandel gaat,
Dat bleek aan ADAM wel, wanneer Hem wierd verweeten,
Dat Hy verwaarloofl had, het Been by had geweeten .
Uit welke W O R T E L, wy, den STAM, en gantfe Boom,
Van uit het Middel-punt, tot aan de buiten-zoom,
Met Hert, en Schors, en Tak , en Telgen ende Bladen,
Van alle Elenden , zien begreepen , en belaaden
Wie zal ze tellen die , daar op der aarden zyn ?
Het Lichaam, en 't Gemoed tot bitterheid en pyn !
Dat is de donk're Dood, en at zyn Medgezellen,
Die of en toe gaan , om den Menfch , voor af, to quellen`
Ja 't is een Doolhof, daar 't Verftand in dwaalen zouw ;
Indien men 't al en al ) aan 't oor verhaalen wouw .
Uit deze W elbron , is ook , van 't begin , ontfprooten ,
Al 't bloed , dat door het Zwaard, op aarden is vergooten
Fen Wederwaardigheid (by Liefde) dat zyn Mat,
De hooge Dingen , van Verf}aan ! to boven gaat !
Gelyk een Woere Zee , door wind van Haat ontf}ooken
By 't Vreedzaam leven, met verwoedheid ingebroken
Daar 't Menfchelyk Gcflacht (de Engelen gelyk, )
Op Aarden maaken zoude, cen vreedzaam Liefden Ryk, .
Om met malkand'ren in de Wond'ren Gods to fpeelen,
En niets als Weldaad, aan malkand'ren met to deelen ;
Op

oTh

DE

WAARDIGHEID DER H. SCHRIFTLTUR .

Op dat het waare, als een Vreedzaam Huis en Hof,
Van vroome kind'ren , God Haar Vader tot een lof.
Daar Elk de Zegen, van des Vaders Gunfr ontfonge,
En zy to zaamen voor zyn Troon , van vreugde zonge :
Zo moeff het Menfchdom, met malkanderen befaan ;
Maar, ach ! hoe ver en wyd , is 't heden daar van daan !
Men doet wel moeiten , om malkander to bezoeken ,
In verre landen , en aan afgelege hoeken ;
Maar niet uit liefde, die de Schepen zwaar bevracht,
Op dat men 't Broederfchap, van zyne gaaven bragt,
Die moog'lyk, hier, of daar met blootheid zyn bezeten,
En niet in Evenmaat van onze Tafel eeten
Maar, met een Krauwel van Begeeren gaat men uit,
Op dat men na zich fchraap, een aangenaame buit,
Om in zyn eigen neft, tot zachtheid to bewaaren,
En niet to denken , hoe dat and're mogte vaaren.
Zo is 't al om , en om , van verre, en naby .
Elk boud op eigen baat , en fchuifd de Liefde aan zy
Van Land , tot Landen, en van Stad, tot and're Steden ;
Van Huis tot Huis, en voorts, van boven tot beneden .
Zo dat de Wereld nu, in deze , zynen Stand,
Maar is ; Eea Jammerdal ; Een woeff onvruchtbaar Land :
' aar in zich, bier en daar noch eenige bevnden,
Die hcrt'lyk gaaren, zo een Werelddom beminden,
Gelyk't van Gode, voor den Afval was befeld,
Een Ryk, dat na het Ryk der Eng'len zweemd en held.
* * 7

Die

V 0 0 R R E D E N,
TEN

V,

Die worden , uit de Gaaf, van Gods Befchreeve Bladen ,
Ook onderweezen van de wegen en de paden,
Die zy (van 't Algemeen) maar hebben in to flaan,
Orn door de Wereld , na den Hemel toe to gaan ,
En zo to vinden , 't Ryk, van haar gewenf}e zuchten ,.
En dit verdorven 'Ryk des Jammerdals t'ontvlugten ,
Daar Elk, en Ider cen zich jammerlyk vergaapt,
En flechte leenen , flechts voor Diamanten raapt ;
Fn om , en om maald , in de Molen aller dingen,
Die onbeflendig, at van ouds, als rook vergingen .
Waar onder Satans lift ook fpeeld zyn flangen feel,
Om eindeling de Ziel, to winnen , in de Hel .
Dat ziet voorzichtigheid , naby zich en van veere,
En fchikt zich wys'lyk, na de Goddelyke Leere ;
Wel zinnende, dat de Menfch , geen Gunffenaar en heeft,
Zo Trouw als Gode, die hem fchiep en adem geeft .
En hem het allerbeft zat toonen, ende raade,
Om voor zich zelfs t'ontgaan, de allergrootfle fchade,
En zo to vinden 't Heil , van Eeuw'ge Zaligheid,
Dat by Gehoorzaamheid , uic liefden heeft bereid .
TEN

V I.

Zo als lien Spiegel (die wy noemden) ook zal toone,
Hoe Hy niet heeft gefpaard, zyn allerlieffte Zoone,
Die Hy van Eeuwigheid in Eeuwigheid bemind,
Want Heilig Vuur, en Licht, is Vader ende Kind ;
En

OVFR DE
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DER
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En Heil'ge Lucht is Geefr , het leven van die beiden,
Van alle Eeuwigheid een Wezen ongefcheiden .
Dat Hooge Kind des Luchts , zonk in de Menfchheid veer,
En bragt den Klaaren Dag in 't Zielen Daiffer weer .
Toen haaf}en zich op 't fpoar , veel duizende van menfchen,
Na 't voorgenoemde Ryk, het doelwit, van haar wenfchen,
Hard voortgedreeven , van het Duiaer OnverRand,
Dat haare flikkering weg ruimden, uit zyn Land,
Op dat de Vorf}, van Haat en Quaad , geen fchade leede,
Aan zyn verblinde, die hem op de hielen treede ;
En die by liever in de Duicternis bewaard,
Als dat haar Zielen Oog door and'ren wierd verklaard .
Want Elk zoekt zyns gelyk, en Elk wil med Gezellen ,
Dat gaat van Trap, tot trap, tot in den Grond der Hellen .
Die Eed'le Bloeityd, voor 't verlangende Gemoed ,
Is toen verzegeld , met cen Broom van Heilig bloed ,
En als een Waarheid door de Eeuwen voortgedraagen,
Op dat de laatfle , op het Eerfle voorbeeld zagen .
TE\

Vli.

A1 wat nu 't Hemels Licht, op Aarden heeft gedaan,
En hoe 't , van zyne komfl;, ten Einden is gegaan,
Dat heeft de GunII van God , ons door Gefchrift doen weeten ,
Op dat het voor ons bleef, en Diet en wierd vergeeten .
Wy, die na langen tyd, van zo veel honderd Jaar,,
Op de Aarde woonen, in veel prykel en gevaar,
Om't Heilig Voorlicht, door verbyf}'ring quyt to raaken ,
En zo , in Duiflernis, cen quaade gang to maaken .
* * 3

Gelyk

V O O R R E D E N,
Gelyk het evenwel, noch menigmaal gefchied ,
Am 't Oog , dat Rechts en Links, aan alle kanten ziet,
En niet en fler-oogd, op dit Licht, dat God bere.ide ,
Om ons door 't Duiffer van het Heidendom to leide .
Maar Kennis van zich zelfs , die klaarelyk bevind,
Dat by in vlees en bloed , is, als een doofend kind,
En ziet in al zyn doer , zyn keeren, en zyn wende,
Maar onvernoegzaamheid, en een affchuw'lyk Ende,
Die dankt de Wysheid, die zyn dommigheid voorquam,
(Gelyk de Meefler, die het kind ter Schoole nam,
Met klaare Leifen , die by duidelyk kan leeren,
Om zo to weeten ) en to doen na Gods begeeren,
En , na een korte Tyd (die wys'lyk wend bheed )
Net Hert geleerd maakt , dat by 't allernutfle weet .
Zo houd de Aanlokking Gods, ons deze guna to vooren,
Wyl wy, uit de Eerfle Val noch zyn als blind gebooren ,
Daar't Leven, met het oog wel in de Wereld ziet ,
Doch zynen Oorfprong, en zyn Schepper kend het niet .
Maar Een'ge , die verklaard, zo dichtc by Hem flonden,
Heeft Hy, als middelaars, van Hem, tot ons gezonden,
Om mee to deelen, zyn rechtvaardige Gebod ,
Op dat wy Eindeling ook mogten taan voor God ;
Met alle Eng'len, en rechtvaardige, zalige Zielen,
Die haare wegen, na zyn onderwyzing hielcn .
Men ga dan dezen weg, om and'ren, niet voorby,
En fchuif Gods Heilig SXloord, niet acht'loos aan cen zy,
Om veele zaaken van de Wereld , uit to richten ,
Want alles, wat nu weegt , zal zich op 't Sterfbed lichten
Maar

V O

o

R R E D E

N.

En met de blydfchap, van uw zegening , omvat,
Ontfangen , uw Beloofde , en toegeleiden Schat .
Die de Achtelooze dan voor Eeuwig moeten derve,
En krygen Duiflernis, der Hellen tot een Erve,
Om dat de Eigen Zin, Gods Zin verfchooven heeft ,
Elk zie dan, dat by bier na Gods Geboden leefd .

D E
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WAARDIGHEID
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I-I. SCHRIFTUUR.

Maar alles wat om God , befchikt is , en gedaan,
Zal op de Weegfchaal van het Einde, overflaan .
De heele Wereld, of Hem lemant had verkreegen,
En zal zo veel nier, als een goed Geweeten , weegen.
Elk waak, en wacht zich dan , voor naberouw en fpyt,
Wyl deze Worm to fcherp en fel , in 't Herte byt
Wanneer men Voorrecht had , in 't openbaare weeten ,
Van onwaardeerlyk Goed, en 't zelve heeft verfmeeten,
Door Achteloosheid, om een ander Nietig Ding,
Dat als een Veer verfloof, en als een Rook verging !
o Menfch ! Bedaard toch , van de ingezooge dingen,
Die uw Verftand dus Lang, met dronkenfchap bevingen .
En loopt niet langer voort, gelyk gy hebt gedaan,
Op een verkeerden Weg ; blyft, tot herdenkin .g , ffaan.
Daar's noch een weinig Tyd , tot aan uw wederkeeren,
In uw verborgen plaats, tot aan den Dag des Heeren
Daar aller Eeuwen Vrucht, van 't Menfchelyk geflacht,
(Vergaderd en bewaard,) Dien Rechtertoel verwacht .
Den Een , met blydfchap, en den Anderen met fchroomen,
Om met zyn handeling, voor 't klaare licht to komen .
Dat Licht, dat als een Zon , de Oprechten , op zal gaan,
En 't quaad geweeten , als een Blikfem zal verflaan .
o Licht ! wat zyn ze wys, die n.u , van uwe ffraalen ,
Door innerlyke zucht, in 't Oog des Herten haalen,
Om zo de Duiflernis der Doolinge, t'ontgaan ,
En rechte Wegen van uw Waarheid in to flaan !
Op dat zy in lien tyd, haar opgeflaagen oogen ,.
Haar handen , en haar hoofd tot u verhefen mogerr
En

OP DE AFBEELDING
V A N

JOANNES LUIKEN .
Z

ogafons L U r K E N in den omtrek van zyn wezen
Godvruchtige aandacht, ernft, en zedigheid to leezen,
(iprechte ned'righeid, zachtmoedigheid van aard,
Met ongeveinsde liefde en minzaamheid gepaard .
Zo flemde zyn gelaat met printwerk, dicht, en leven,
Voor elk een bank en fpoor om 't heilpad in to ftreeven .
Men kroon' zyn beeld met geen' verwelkb're lauwerblaen
Hy zocht, en erfde een' kroon, die eeuwig zal beftaan .
A

N

D

E

R
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D

e zucht tot God en goed, in L U I Ic E N s pert aan't blaaken,
Beroond in zyn gedrag, en printkunft , en gedicht,
Verfpreidde dus haar' glans in 't zedig aangezicht,
Welks opflag elk met hem naar 't zelve lot deed haaken .
Gy, die zyn' werken (teeds met luft befchouwt, en leeft,
Zie dikmaal dit gelaat, rot aandrang voor uw' geeft .
A

N

D

E

R

S.

D

ie JEZUS omdroeg IN DE ZIEL, vol LIEFDE VONKEN,
GEZANGEN fchreef tot nut, BARMHFRTIGHfiID deed pronken
MET LOF, het MENS'LYK DOEN BESCFIOUWDE, en 'S WAERELDS ROND,
Met haare ONWAARDIGHEID, in HUISRAAD leering vond,
~t GEMOED cen' BYKORF ftichtte, afbeeldde's MENSEN LEVEN,
GESCHIEDENISSEN maalde in 't heilig woord befchreeven,
En 't aardfe heeft, cm God en 't eeuwig goed, verfmaad,
JAN L u I K E N , flichtte dus ook elk met zyn gelaar .

ADR: SPIxNIKBR.

INHOUD Van't SIERAAD der APB EELDING,

JIIJisit de

Geeltenis van L u r K E N , om 's Mans groot
Vernuft en Vindingen, geteekent na zyn Doot :
Zyn Levenswyze was eenvoudig , ingetogen ;
By Deugdelyk , opregt en vol van mededogen,
En mededeelzaaniheit, aan d'armen Heeds betoont ;
Waarom zyn Beeld verdient met eeuw'ge lof gekroont .
Zyn Zedezangt}er 't hooft met mirten en laurieren
Gehult, ter regter zy om dit Tafreel to fieren
Gemaalt, wyft met de hand dees zedebeeltnis aan .
Gy zict de Wakkerheit in noeflen yver ftaan
Gebukt aan d'and're kant, om door befpiegelingen .
Des waerelts ydelheit , en haar veranderingen
Door die befchouwingen to kennen , en de Jeugt
Alleen to fporen tot de nooit volpreze Deugt .
Pit kan ten Sinnebeeld verftrekken van 's Mans leven,
Waar in by proeven heeft van Heil'ge drift gegeven ;
Ills by door d'Etskonft, met vernuft en pen gepaart,
De waereltlingen heft van d'aarde hemelwaart,
Een Hemels liefdevuur ontfteekt in 's menfchen harten ;
De zaal'ge heirbaan wyft, door lyden, kruis, en fmarten,
En hoe men wierook van gebeden off'ren moot,
Die door een Vafte Hoop, verfmelten in den gloed
Van 's hemels Heilzon . Hct gewoel der hemelingea
Vertoont zich, die weerzyds , 's Mans beeltenis omringen .
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JOANNES LUIKEN.

KORT

VERHAAL
Van het

GODVRUCHTIG LE V E N
En

Z A L I G A F S T E R V E N
Van

JOANNES LUIKEN .
y was gebooren tot Amfteldam in 't Jaar 16¢9 . den 16. April, zyn
Vader was den vroomen Kafper Luiken, (by zyn Boekje Winft zonder Verlies wel bekent) en zyn deugdelyke Moeder genaamt Hefler Coores, van wiens
ftil le geeft haar Zoon een goed deel had . H y wierd in zyn jongheid tot de
Schilderkonft opgebragt , en was van natuure ecn Poeet ; trouwden in 't 19.
Jaar zyns ouderdoms met Maria de Oude , een Dochrer zeer vermaard door
haar uitmuntenden Zang ; waar by by vyf kinderen heeft gewonnen, die alle
j ong zyn geftorven , behalven zyn Zoon Kafparus Luiken , die door de Etzkonft ook zeer wet bekend is. In 't 26. Jaar zyns Ouderdoms , is hem de
H E E K E op een krachtdaadige wys aan zyn herte verfcheenen ; hem met veel
overtuiginge en beftraffinge nagaande , en roonende dat het burgerlyke leven
nict genoeg was om een I.rfgenaam to worden, van een onverderfelyke, onbevlekkelyke en onverwelkelyke erfenis , die weg geleid is, voor de geene die God
lief hebben , a maar dat'er moet geftreeden w orden b om in to gaan dewyl de poort
eng en de weg fmal is, die ten leven leid .
Waar op by vuurig door de Liefde Gods ontfteeken zynde , rezolveerde
om een geheel andere manier van leven to leiden , zyn oud en flecht gezel_
fchap verlaatende , voegde zich by de vroome van lien tyd , al s Abraham Ga_
lenus , Petrus Serarius en andere meer : en floeg de weg van verloochening
met groote getrouwheid in , kloekmoedig afftervende al wat de natuur lief
was,,
•
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was , dezelve nier geevende , als dat by nier ontbeeren konde , nauwelyks
bloote nooddruft ncemende, van fpys, drank , {laapen, kleeding, enz . hoewel by 't zelve rykelyk konde winnen ; om dus zyn Heer en Meeffers voctftappen op 't belte na to volgen, als zynde de veiligfte weg, c om de Goddelyke natuur deelachtig to worden , die men ook bezonder in hem heeft zien uit •
blinken , en waar door by is geworden een aangenaam Inftrument in de hand
zyns Maakers ; gelyk to zicn is in zyn Ti E N uirmuntende Tra&aatjes, zo
vol zielro,erende \Tcrzen , en op Godverliefde uitdrukfels , bequaam om alle
Godminnende zielen meerder to doen ontvonken in de Goddelyke liefde , waar
in by cok noch lange zal leeven na dat by geftorven is, en die mogelykdoor
verfcheide eeuwen als onuitblul3elyke lampen , en brandende fakkels zullen
lichten, aan alle die'de weg des levens zoeken to bewandelen .
Ills zynde heel onpartydige Schriften, die niets zo zeer in zich behelzen,
als om ons to toonen de nietigheid van 't aardfe , en de grootheid van 't Eeu_
wige ; met duizenderlei aanminnelyke uirdrukfels lokkende, om zo'tmoget
lyk was , alle menfchen to doen verlieven op de ongefchapen fchoonheid ,
waar van by menigmaal zo leevendig fchryft, als of by met den Apoftel Paulus in den derden Hemel had geweeft .
In zyn ommegang was by fti1, defrig en minzaam, doch met weinige ge .
meenzaam . Die hem maar zag, kon zien dat by een ingerogen ]even leide . Hy
beminde de eenzaame wandelingen buiten , om to meet bet zoet genieten Gods
gewaar to worden , dewyl zeide ; Dat by de gefchape dingen der natuur aanzag,
als cen brief gefchreven door de hand van zyn beminde, bet geen hem op de
oorfprong aller dingen deed verlieven . Hy bezocht dikmaals de Godvruchtige,
rnaar meeft de behoeftige en geringe , en hielp haar nood met groote heimelykheid vervullen : wierd veel in zyn huis bezocht, ook van lieden van andere plaatfen ; en fchoon by van weinig woorden was , ging ider gefbicht en
overtuigt van hem, want by drukte hooge zaaken met laage woorden ult .
De 1-leere bezocht hem in de laatfte jaaren met zeer zwaare toevallen van
kolyk, die hem met doodelyke pyne aanquamen, doch by verdrocg allesgeduldig en met cen bezondere onderwerping en willeloosheid, zonder daaraf
to klaagen als 'r over was , of to vreezen tegens het toekomende.
In de Etz konft was by zo verre gevordert , dat zyn Mede-konftenaars
zelfs van hem getuigden dat zyns gel ken weinig bekend was, doch by zelfs
mogt nier hoor .°n dat men tot zyn ]of daar iets van fprak, zeggende ; , Het
,, diend my maar tot een ftaf, om door bet land van deze tyd to reizen .
In al zyn handel en wandel was by een voorbeeld van oormoedigheid, gelaatenheid , aandachrigheid en algemeene liefde : nooic wierd hem aangenaamer
ryding gebragt, als dat by hoorde , dat in iemant van zyn gocde bekende,
een
c 2 Petru.r 1 : 4.
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een luft tot rechre vreeze Gods ontftond : men hoorde hem niets ophaalen
tot zyns naaftens nadeel , maar daar by in tegendeel iets goeds wilt by to
brengen , dat melde by gaarn , volgens den rechten aard der Chriftelyke
Liefde , die 't goede hoopt en geloofd . d
Verder zag men hem in de tegenfpoeden , die dikmaal heel zwaar aanquamen ., zeer ttandvaftig en onbeweegelyk ; nooit met een vertiaagt of wankelbaar gemoed : maar bee ft alles ftil van de hand des Heeren , die by in alles
erkende, genomen . E n in tegendeel heeft nooit de voorfpoed zyn hertc vcrleid , om hem van de weg des Armen levens van Chritlus to doen treeden,
maar in alle getr.}uwheid't geen boven zyn geringe nooddruft was, zyn behoeftige naafte blymoedig mededeelende ; zo dat bet Graffchrift van Atolus
met recht ook bet zyne mag zyn , 't welk aldus luid : Deze heeft zyne Goederen voor uit na den flemel gezonden, en is nu heenen gegaan om daar van cen
bezit to neemen .
Hier in volharde by tot aan zyn einde , zyn gantfc herte was uitgeftrekt tot
heiligheid en deugd , en om Chrittus zyn Heere gelykvormig re worden : bier
was zyn gemoed altyd gewigtig van, en hierom verzaakte by al wat by maar
dacht dat hem in de weg ftond, om met zyn God to konnen vereenigen : hierom was by ook fpaarzaam in woorden, zeggende dikwyls : „ Daar is niet
„ veel to zeggen maar veel to doen . Ik zwyg menigmaal tot fchaamens toe,
„ als ik denk dat'er gefchreven ftaat , I dat de men/ch van ider onnut woord
„ reekenfchap zal moeten geeven : doch die by fprak en fchreef, waaren leerzaam en krachtig, en dewy] zyn wandel meeft in den Hemel was, gelyk by
in een van zyn Dichten zegt
„ Onze Gee/l, leefd al meefx,
„ Daar haar oorfprong is geweefl .
Zo was hem al wat op aarden was to laag , om daar buiren noodzaak van to
fpreeken ; maar het toekomende had hem het herte geheel ingenomen ; daar
reikhalsde by na , en. 't maak,e hem in hoope zalig : cost za men zyn
aangezicht blymoediger , als dat by daar van mogt fpreeken ; dan was by in
zyn rechte element , als by in de ryke belofte Gods , en in de that van het
toekomende leven inging ; een bezondere wel gemoedheid daar by uitdrukkende met to zeggen : „ Het is maar om een korten tyd to doen ; hce veel hcb„hen wy'er gekend, die haar heilig avond nu al of hebben ; wy moeren maar°
„aanhouden ; wy hebben de Allerhoogfte mede, en die hceft geenn , nderc wil
,,als om ons Zalig to maaken ; bet Lid nu maar aan ons komen tot hem, en
,, dat wy ons niet laaten ophouden van de fchoonfchynende dingen des EWe„relds . Dus waaren zyn woorden, bevetligt met alle de daaden zyas levens
~- -j j 3
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Veel bezondere Gevallen zyns wandels zyn bier niet to melden , wyl by
cen ftil afgefcheiden leven geleid heeft , 't geen zyn beroep genoeg toe liet ,
en dat by belt oordeelde om den Heere wel aan to hangen .
Cam zyrr innerlyke (land recht to leeren kennen , en wat zyn geeftelyke honger en fpyze was , heeft men zyn Schrifren to leezen , en inzonderheid dit
groote Werk over den Bybel : daar ziet men hoe klaar hem beflraalde de verlichtinge des Evangeliums der heerlykheid van Chrijtus , die bet Beeld Gods
is ; f in welks licht en klaarheid by zich zelfs en zyn vyanden bezonder had
leeren kennen , gelyk to zien is in dat uitmuntende Vers •o ver de geeftelyke
Krygsman : en hoe K idderlyk by zich in deze geeftel yke ftryd gequeeten heeft,
konnen die met groote lof melden , die hem veel jaaren van naby gekend heb_
ben : ja men mag met waarheid van hem zeggen , dat zyn levee met zyn
Schriften over e8n quam , en op hem toepafl'en , 't geen van l` athanaeI ftaat ;
Ziet waarlyk een 1faeliet in welken Been bedrog is. g
Hier in volharde by tot zyn einde, 't welk was in het 63 Jaar zyns ouderdoms , als 't de Heere behiagde deze zyne getrouwe dienaar to verlofen , tilt
al de wederwaardigheden dezes levees , en over to voeren tot de vryheid der
heerlykheid der Kinderen Gods, h om hem to beloonen voor zyn 36 Jaarige getrouwheid , met een Eeuwige Zalige belooning , waar toe de menfch geen
woorden heeft om 't zelve na waarde uit to drukken , dewyl her nooit in 't
her te des menfchen is opgeklommen , 't geen de Heere bereid heeft voor de geene
die hem lief hebben .l
De Ziekte quam hem aan den 30, Maart tegens den avond, met een gemeene
Koorts, die hemook tot her laat[}e roe is by gebleeven , zo dat by geduurig her
bedde moeft houden, 't welk men van hem nict gewoon was . Gevraagd zynde,
hoe hem de ziekte voor quam , antwoorde hy, „ Ik weer niet war de Heere met
„ my voor heeft , ik geef my over in zyne handen, ik voel dat ik zeer verzwak,
„ anders heb ik geen ongemak, her is tot noch toe een heele genadige ziek .
„ re, Dit duurde zo de vier eerfte dagen , en wierd van dag tot dag zwakher, konnende ook niet eeten noch flaapen in al die tyd , zo dat men tegens
hem zeide . Dat her wel weezen kon dat de Heere cen einde van dit zyn leven maakte , en dat by nu die heerlykheid ging bezitten , daar by zo lang
na verlangd had , waar op by antwoorde : „ Dat zouw cen gewen1te zaak
„ zyn : war zoude dat een fchoone verandering weezen in de andere Wereld
„ to komen ! och myn herte zucht na ruimer lucht : Ik heb de Wereld niet
„ begeerd maar ik heb God gezocht . Weder gevraagd zynde, oft hem nu at
wat na een fterfziekte geleek : zeide by „ J a, myn dunkt ik durf nu eenige hoop
„ fcheppen, dat de Heere my verloffen zal . Als men hem van eenige Medicyne zeide : antwoorde hy, , Ik geef my over aan de opperfte Medicyn .meefter ,
f . Kor: IV : 4 . g Joan: I : 48 . h Rom: VIII : .r .
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,., ter, aan deze aardfe hut is niet veel gelegen , ik verlange als een visje na't
„water, om ontbonden en by den Heere to zyn .
Onderwylen nam de ziekte fterk toe, zo dat by in de natuur veel uitftond .
Als men hem vroeg of by zo benaauwd was , antwoorde by „ Ja , doch 't is
„ de uiterlyke menfch maar die lyd , van binnen is her ruim , en ik hoop
„ op noch ruimer ; dit Pelgrims Padje moet doch ten einde zyn , en zal
„ mogelyk korter weezen als gy denkt . ills men hem vroeg of by niets bezonders van de voorfmaak van 't eeuwige leven gevoelde : zeide hy, „ Daar kan
„ ik flier van zegeen, maar ik ben geruft, en myn geloof word niet beftree„ den : 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 duiftere geloof bevonden . Ik hoop op een goede uit„ flag , en verlange om uit deze Egiptife dienftbaarheid verloft to zyn : tuf„ fen my en de Hecre flaat her wel ; dank de Heer als ik dood ben .
De banden des Doods hem sneer en meer drukkende , lag by veel in diepe verzuchtingen , en herhaalde menigmaal her woord van myn Jezus ! dat
fcheen hem als een geduurige verkwikking to zyn , en och Heilige Heer ; zeide hy, „ Zo Ik wenfen dorft , ik zoude wenfen om ontbcnden to zyn, 1k
„ verlange zeer .
Fly nam ook metveel liefde affcheid van zyn gemeenzaamfle vrienden , haar
hertelyk des Heeren zegen wenfende, voor alle liefde en goedgunftigheid aan
hem beweezen , wenfende met ontblootinge des hoofds en drukkinge der
handen , dat God alles weder wilde vergelden , en hoopte haar in 't andere
leven to ontmoeten , om daar in volmaakre vriendfchap Eeuwig met haar to
leeven .
Ook ging zyn hertelyke en Chriftelyke liefde over zyns loons 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 her de Heere verder zal zegenen : bet
wierd voor zyn bedde gebragt , en by leide beide zyn ftervende handen op
D't kinds bloote hoofd , en zeide : „ De Heere zegene u , en geeve dat al de
„vrucht van Jezus dierbaare Offerhande u tot cen Eeuwig erfdeel moge wor„den , en dat gy door alle wederwaardigheden dezes levens , behouden door
,, moogt geraaken , door Jezus Chriftus Amen .
Tegens de Moeder zeide hy, „ Verlaat a op God , en wenfee 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 by myn gebeden , die ik dikmaals voor dit kinds Vader gedaan
„ heb , verhoord heeft : verder verzocht by op 't nedrigfte begraaven to worden , zeggende , „ Ik ben hoog genoeg , als ik maar dood ben .
Had
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Had anders geen uiterlykc bekommering over lets dat in de wereld was,
nebbendc zich volkomen los gemaakt , met alles den Heere op to draagen
door een leevendig geloof, waar mede by zich zelfs en de gehecle wereld
overwonnen had , en liet niets in hem overblyven als cen onuitblufelyk verlangen na de Eeuwigheid : zyn f}erke begeerte en diepe verzuchtinge, fcheenen zyn ziele wet met een van de oude aldus aan to fpreeken , en to 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 onderfcheide ftanden en ftaat van 't
andere leven , zeide hy, „Daar bekommer ik my flier merle , ik zal in Gods
„ handen kornens , die zullcn't wel maakccn, ik geloof dat ik in de zalige ruft
„ zal verzinken .
Een weinig ftil gelegen hebbende , door lien hem 't fpreeken heel zwaar
viel , verhefte by zyn half gcftorve krachten weder, en zeide met cen verheven ftem , tot drie maal , „Och Heere ! help een arme Vreemdcling, help
een Weduw en cen Weesjc ; waar op zyn hoofd omdraaijende , zag haar
met groote ontferming aan : ondertufhen namen zyn krachten geheel of , en
begon ftil to leggen . Kort daar na gaf dat groote voorbeeld van o ngeveins .
d e Godvruchtigheid zyn geeft aan Gode zyn Schepper over, ons nalaatende de
lieffelyke reuk van een heilige wandel , waar door by noch lange in 't herre
zyner vrienden zal leeven , na dat by deze fterfelyke rok heeft uitgetrok,
ken, op den y . April. 17 i 2 . des 's avonds tuffen 6 en 7 uuren . In Amiteldam .
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e Waereld blaaft haar fcheile Lof-trompetten,
Bouwd graf op graf, voor zulke , van Albaft,
Die 't leven voor hun land en vryheid zetten ,
En leggen 't af, gewillig als een laft,
Op 't eeren-bedd' : (gelyk men plag to fpreken)
Op dat dier. roem van Stede-winfte en Land,
In 't Na-zaad ook mogt zulk een luff ontffeken
Tot Helden-werk , voor de Uitterlyken Band .
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 to wyzen ?
Een Held , die hier zig zelfs heeft met geweld,
Kloek aangetaft , en zegen-ryk verwonnen .
Die nog in bloey en kragten van zyn Jeugd,
In 't hert geraakt, man-moedig heeft begonnen ,
En met de borff viel teffens op de deugd
Met vleefch nog bloed nooit hier in ging to ride,
Mar walgde van zyn voorig wan-bedryf,
Zulx
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Zulx Wet all' in 's herten grond verfmade,
Ja ganfch verfmeet, wat eer zoo digt en ftyf
Hem aankleefde, en to wonderlyk behaagde .
't Oud Makkerfchap, dat by to volgen plag,
Verliet by, en zyn ernftig wezen jaagde
Dat wegh , zoo als een Uil vlugt voor den dag .
All' die van G o r) , van Jefus, van verzaken ,
Van de enge poort , van 't fmalle en eenig fpoor,
Ten Hemel, meeft uit ondervinding fpraken,
Daar Bend zyn here met open ooren voor .
By vrome koft by met vermaak verkeeren ,
Daar 's Hemels ligt een weder-glans uit gaf :
En dus door daad en woord hem konden leeren ,
Der. ouden Menfch weg delves in bet graf.
Zyn levens loop in 't rymeloos befchreven,
Zegt ons al jets van tot wat hoogte by klam ,
In 't boven_Maanfche en GO' D E levend leven ;
In Nederigheid , hoe na by 't weerloos L A M .
En wis de penn' liep bier des waarheids palen
Heel niet verby , nog hccft to 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 L u i K E N,
Zyn deugden zyn by veel al wel bekend
Al fcheen by meeft in ftilte weg to duiken ,
Haar plans brak uit , met die van zyn talent .
Dat fchoon talent ! en 't welk by niet in de aarde
Begraven heeft , maar lei 't op woeker aan,
Des tuigen zyn gedigten, die in waarde
Nog ecuwen lang, by vrome zullen ftaan .
Gedigten , daar een geur en geeft, van kragten,
(Het Pinxter-vuur al jets gelyk) in leeft :
OP
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Op vlammende uit cen Welle van gedagten,
Die haare fprong uit de ceuwige oorfprong heeft :
Ziel-roerig, zoete en korte en klaare lefen,
Daar knibbel-zugt va(t uitgcbannen bleef,
Zin-beelden, die ter ware deugde preflen
Dat was de ftoff waar van by etfte en fchreef .
Daar van was 't hers hem vol, en daar van vloeide
De mood hem ook ftaag over , als by fprak.
Dat vuur, waar of de geeft van binnen gloeide,
Trok ligt na ftoff' , die daar van ligt ontftak,
Gelyk bemind gelyk . Dat 's 't oude zeggen .
Hy dan leefde ook wel allermeeft in G o D .
Van 't aardfch, (dat by hadde onder voeten leggen )
Trok by alleen maar lyfs behoeft-genot
Dat hem zyn Kluis voor 't vallen onderftutte .
Gaf 's Heeren gunfte jets meer : zyn hoogfte wenfch
Was , dat zulx maar ten eerften viel ten nutte
Van zyn' in-nood-verlegen, even-menfch .
Zie zulk een Held, is eerft een held re noemen,
Die door 't Geloof zig zelven overwon .
Daar mag m' in G o Den zyn genade op roemen
Die 't werk in hem, gelyk by dat bcgon,
Steef met zyn geeft : alzoo dat hy 't volvoerde,
En bragt'er dus de ziel af, als een buit .
Wes hem de geeft in 't minfte niet ontroerde,
Op de aanfpraak van de D o o D , of haar befluit.
Ontroeren ? neen : heel anders was 't gelegen
Met dezen Held , en Chriften Campioen .
Voor dit geweft, zoo aakelyk aller-wegen,
Zag by een land, een lugt, een heugg'lyk groen,
Hem open gaan , zoo ruim , zoo overfchoone
Zoo opgevuld van fchatten , hcil en vreugd,
tttt 2
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Zagy by die Kroon, die onverwelkbre Kroone,
Hem uit gena vergund, op zuivere deugd .
Of by al zeer benaauwt lag , onder 't floopen
Van 't Leemen .huis, dat heerlyk voor-gezigt,
En voor-fmaak , door een vaft geloove en hopen
Gaf ruimte, en heeft zyn fmerten zeer verligt .
Hy zag met luft zyn teene-kouwtje breken
Nadien hy, t'wyl by dus gevangen zat,
't Land , waar na by zoo veel hadde uitgekeken ,
Moeft mifl'en , met die Gouda- en Paerle-ftad.
Zyn geeft liet zig bly van G o .D hene leiden
Te meer, vermits by liever ging als niet .
Ja hadd' (waar 't Zang-tuig klaar geweelt) gefcheiden
Met galmen van cen vrolyk Zwanen-lied .
Wat kon by ook zig anders dan vcrblyderr?
Die vaft al zag het uurtje naderen , om
In zegen-praal ten Hemel in to ryden,
Zynde opgewagt van all' dat Geeftendom .
Daar Jefus zelfs, gelyk als met verlangen
Van verre hem zag, en blydelyk to moot'
En ook gereed met de armen eens to omvangen,
Te kufen , tot een ceuwig wel-kom-groet .
O Held ! o Heil ! wie kan 't geluk begrooten,
Waar toe gy (uit gena) gefteigerd , zit?
Die 't Hemels heir, tot mede-vreugd-genooten,
Nu hebt , en bliukt ook daar in 't eeuwig wit .
O Heil! o Held ! o LuI1EN ! LuIKEN ! LuzxEN!
Die trouw uw poosje op fchild-wagt hebt geftaan
En 's waerelds lift, en ftrikkcn, netten, fuiken,
Zoo wyslyk en gelukkig zyt ontgaan .
Wat
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War Helden-aard kan u to regt befchouwen,
En branden niet met.een van Jalouzy ?
Die hadd' ze plaats , waar in ze plaats mogt houwen,
't Was bier, daar ze al zoo noodig is als vry .
Wat edel hert zal 't eer flirt alles wagen,
Als iemand zien , van cen bcweeglykheid,
En hem gelyk , dien fchoonen prys weg-dragen,
Die zoo wel hem als andren was bereid ?
Dien prys to zien , en zelfs to moeten derven t
Slegts door verzuim ! Og ! wie zou liever niet
Veel duizendmaal tien duizend dooden fferven,
E n 't all' verfmaan wat hem de waercld bied ?
Al eer by zig liet van die Kroon berooven .
0 ! die , wien ze ooit in de oogen helder ftraald ,
En aan 't geley zig over geeft, van boven ,
Leeft veil in vreugd, wie ook bier droevig dwaald.
\'Vie dan zaI zig nog meer aan 't aardfch vergapen ?
En fchoppen 't niet al willig met de voet?
Om L u I K E N trouw to volgen in zyn wapen,
En oorlogs veld, om 't eeuwig Hemels goed .
Gewis niet cen van die wel by zyn zinnen ,
GOD vaft gelooft, en Jefus in zyn woord .
Te groot is 'c heil ! de gunfte ons Hcilands winnen,
Met all' 't geluk dat by dien zegen hoord
Wy dan , die zoo verhelderd zyn van oogen,
En zulk een bake en kenbaar voorbeeld zien ;
Wat paft ons bet , als vlyt- en tydig poogen ,
Met L u r x E N 't al.gemeen verderf to ontvlien ?
Met L u i x E N ous aan Jefus heel to geven s
tttl 3
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En aan zyn ligte en lieve laft en Jok .
Met L u i K E N na die fchoone Kroon to freven,
Waar na zyn herte en ziel geduurig trok .
,Vat pall ons bet ? \Vat is'er van die zoetheid ,
Zelfs bier voor ons, en namaals van die vrugt?
Als liefde en vrede ? en voor-fmaak van GODS goedheid ,
Volmaakt'lyk dan to wagten in die lugt'
Voor .zeker piers . NN iets dan zoo zeer to wenfchen,
Geen voorwerp meer alle onze liefde waard .
Wy nu , voor Plot, als wyze en regte menfchen,
Betoonen hier ook L u I K E N s Helden_aard
Want de Overwinnaar pafl eerfl maar den naam van edel
En hee f t met hem de Kroon to wagten op den fchedel .
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us was JAN L u I K E N in zyn Leven van gelaat.
's Mans deugd en konit en geeft verbeeldmen in geen Plaat.
Die Fenix-etfer , vol geloove en mededogen
En Chrifleliefde, heeft zyn zaligheid gewrogt .
Zulk Zielgewaad verdooft goud, purper, zegebogen,
En maakte hem Gods vriend, gereed ten hemeltogt,
Een (tigtlyk Digter , en een Kruisheld , en een Heilig,
En geeftlyke Adelaar in 't ligt der hoogte veilig .

SYLVIVS .
CID ID CC NIT .
Anders.

Z

oo greep de Konft, en hood ons nog op dir papier,
Dc Bruine fchaduw ftaan , van L u r x E N s leemen hutte
Met by daar uit (als hem niet langer meet ten nutte)
Gevaren was regt op ten Hemel in, van hier .
Her zedig wezen , (zoo by al to fpaarzaam fprak)
Word wel beantwoord, van zyn Plaaten en Gedigten,
Die net en mals, nog veel Godvrugte Zielen ftigten,
En dus vergoeden, wat aan tonge, en mond ontbrak .

CORNELIS van Esxz.

GRAE--

GRAF-SCHRIFT.

H

Flier legt (gefloopt aan puin) hef Leemen-huts van L v I KEN,
Wat vel en been , 't oud kleed, niet langer to gebruiken ,
Maar zyn vergode Ziel, zag door bet flerren dak
Een Tyke ruimte op gaan , terwyl dit fcheurde en brak,
Nu wagt ze ook die Kroon, waarom by in dit leven,
Zo veel gedagt, gedigt , ge-et/l heeft en gefchreven,
Dog Lezer wagt gy nets, van onder deze Zerk,
Maar zoek en volg hem, daar by nog leefd in zyn Werk .
COP, NELIS van EEKE.
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I E onafmeet'lyk is , van alle Eeuwigheid !
Schiep deze Wereld , in de Maat, van Plaats en Tyd .
Een held're Spiegel , daar zyn wond'ren in verfchynen,
Wiens vrucht zal blyven , als de hal'men weer verdwynen .
Wanneer het Plot des Tyds , 't begin des omtreks vind,
Dan fcheid zich alles , wat zyn hand nu draagt en bind .
Mar l wat is geweeil; na 't heilige begeere
Zal eeuwig blyven tot zyn heerlykheid en eere .
Een ieder , die dan hier een menfch'lyke oorfprong nam ,
En met het Zielen oog voor dezen Spiegel quam ;
Zie toe, wat dat by doe , in zyn vergunde dagen,
Om Hem ) die d'Oorzaak is , to zyn tot welbehaagen .
Zo zal hy't Wonder, dat God zelf is , Eeuwig zien ,
En alle wond'ren , die Hy voortbragt, nevens dien .
Elk let op zynen Beurt, hier op de baan gekomen ,
Zyn tyd zal kort zyn , en, by word weer weg genomen .
Dat gaat van eeuw, tot eeuw , tot dat zich 't Einde Hoot,
Van alle tyden, met des grooten werelds flood
Wanneer het zelve Woord , dat alles heeft gefchapen ,
Weer alles fcheiden zal , en 't zyne tot zich raapen ;
Na It Been, de Wysheid in de Schepping heeft beoogt ;
Zo word zyn Heerlykheid, uit alle ding, verhoogt.
Den Spiegel dezer tyd, kan gees begeerte houwen,
Dies moet men op de grond, van zynen oorzaak bouwen .
GENE
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GENESIS I :z,z.

e

1~cm e _ eIz C '161~-,~C . _C71

en

I N D E N beginne fchiep God den Hemel, en de Aarde . De Aarde nu was woeft en
ledig, en duifternifie was op den afgrond : en de Gecft Gods zweefde op de tvateren
En Vers 14, i 1', 16, 17, 18 .
En God zeide : Dat'er Lichten zyn in het Uitfpanfel des Hemels, om fchcidinge to maaken tufl'en den dag, en tuflen de nacht ; en datze zyn tot teekenen en tot gezette ty den , en
tot dagen , en jaaren . En dat zy zyn tot Lichten in het Uitfpanfel des Hemels, om licht
to geeven op der Aarde : en het was alzo. God dan maakte die twee grootc Lichten : dat
groote Licht tot heerfchappye des daags, en dat kleine Licht tot heerfchappye des nachts ;
ook de Sterren . En God fteldeze in het Uitfpanfel des Hemels, om licht to geeven op der
Aarde . En om to heerfen in den dag, en in de nacht, en om fcheidinge to maaken tuflen het
licht , en tuflcn de duifternifie : en God zag dat het goed was .
JoANNES 1 : I, 2, 3 .
In den beginne was bet Woord, en het Woord was by God, en het Woord was God .
Dit was in den beginne by God . Alle dingen zyn door het zelve geruaakt, en zonder het
zelve en is geen ding gemaakt, dat gemaakt Is .
Az
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T["'oen d'Allerhoog(len 't Ryk des werelds had volboud ,
Met al, en al zyn heir, dat zich daar in onthoud ,
Zyn wysheid, en zyn macht, tot heerlykheid en eere,
Schiep Hy den Koning, die dat alles zouw regeere
De Menfch : het hoofd-befluit ; zyn nitverkoren beeld ;
Die zo veel hooger van, alle and're Scheps'len, fcheeld ,
Als niemant onder haar, de Ziele, orn door to leeven,
Op zulk een wyze, als Hem, in 't lichaam is gegeeven
In welke lcevens grond Hy eindeloos blyft ilaan ,
Daar alte and'ren maar als fchaduwen vergaan .
Dat was de Pit, en 't Kern, van alle wond're dingen,
Die door het Eeuwig Woord , haar zyn, en ftand ontfingen !
o Hedensdaagfe worm, die uit then eeriten Stam,
Van tak tot tak geteeld , ook uwen oorfprong nam,
Hoe zyt gy nu zo laag, in Ilof en as ge-zeten ,
En hebt uw eerfte Hand , en land , en al vergeeten 1
Nadien gy met de zucht van 't wereldfe gemoed,
Gelyk een worm der aarde, in 't ilof der aarde wroet,
Tot dat gy eind'ling zelfs, (na dat gy heel verdorren, )
Weer in uw Moeder valt, om aarde en itof to worden
Verheft uw Herten Oog , na uwen eerilen fast :
Zo gy ,. ., ;veer begeerd , zo is 'er hulp en raad .
Schoon dat het Erf bezit, door afval ) is verlooren,
De Tweeden Adam beefs dat wederom befchooren .
GENE-

GESCHIEDE
GENESIS

N ISSEN.

S

;27j28,29,
I ; ;6

GOD zeide : Laat ons Menfchen maaken, na onzen beelde, na onze gelykenifTe ; en dat
zy heerfchappye hebbcn over de Vifhen der Zee, en over bet Gevogelte des Hemels, en over
bet Vee,en over de geheclc Aarde, en over al bet kruipende Gedierte, dat op der Aarde kruipt .
En God fchiep den Menfche na zynen beelde, na den beelde Gods fchiep by hem : Man en
Wyf fchiep by ze . En God zegende ze ; en God zeide tot hen : Weeft vruchtbaar,en vermenigvuldiget, en vervullet de aarde, en onderwerpt ze, en hebbet heerfchappye over de Vifen
der Zee, en over bet Gevogelte des Hemels, en over al bet Gedierte dat op der Aarde kruipt .
En God zeide : Ziet, ik hebbe u-lieden al het zaad-zaaijende kruid gegeeven, dat op de gantfe
Aarde is, en alle geboomte in 't welke zaad-zaaijendc boom-vrucht is : bet zy u tot fpyze .
i KORINTHEN XV : 4f,46,47,48,49 .
Alzo is'er ook gefchreeven, De eerftemenfche Adam is geworden tot een leevendige ziele
De laatfte Adam tot een leevendigmaakende geeft . Doch bet geeftelyke enls niet eerft, maar
bet natuurlyke, daar na het geeflelyke . De eerfte mcnfche is uit de Aarde, aards : de tweede
menfche is de Heere uit den Hemel . Hoedaanig de aardfe [is, ] zodaanige zyn . ook de aardfe
en hoedaanig de hemelfe [is, ] zodaanige x n ook de hemelfe . En ~elykerwys wy bet beeld
des aardfen gedr aagen hebben, [alzo] zullcn wy ook het beeld des h,emelfen draagcn .
A3
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H et was geen Huis van hout, van feeen, en and're dinge,
Dat d'Allerhoogfte, tot een Mooning had befIeld,
Die 't vrye leven, met beflootenheid omvinge,
Om of to fchutten 't Iced van 't dreigende geweld .
Want alle dingerr, die ons tegenwoordig deeren,
Van weer en wind, door koude of hitte toegebragt ,
Die konden over 't Beeld der Godheid niet regeeren ,
Hy was de Koning ; 't boog al onder zyne macht .
Dies was "t een open lucht, daar't oog in vryheid weiden,
Een uitverkooren , en een zees beminn'lyk hof,
Dat groeide, en bloeide, en zich rondom, aan alle zyden,
Vertoonden in 't fieraad van vrucht en heug'lyk lof.
Waar van wy armen, in 't gevangenhuis van treuren,
(Voor't overheerfend quaad, met hout en Been bedekt, )
In onze vryheids 1uf1r noch wel een f}aaltje fpeuren ,
Wyl aller menfchen hert na Zomer-groente trekt .
v Paradys-hof Gods! hoe lokt gy onze zuchten,
Uit doze aard-fpelonk , daar wy gebannen zyn,
Om eens uw groen to zien , by 't plukken uwer vruchten,
En Zielen laafenis uit 's levens fpring-fontein !
Doch fchoon de balngfchap ons nu lange heeft verdrooten,
Zo weet de Luft tot God, die uitkomft heeft belooft,
Dat Jezus wederom den ingang heeft ontflooten,
Dies hangt die Erfenis, getrouwheid boven 't hoofs .
GENE-

GESCHIEDENISSEN .
G E N E S I S 11 :

7

18,19320121322&

O O K hadde de H E E R E God gefprooken : Het en is niet goed dat de menfche alleen zy ; ik
zal hem eene hulpe maaken [die] als tegen hem over zy . Want als de H E E R E God, uit der
aarden alle het gedierte des velds, en al het gevogelte des Hemels gemaakt hadde, zo bragt by ze
tot Adam, om to zien , hoe by ze noemen zoude : en za als Adam alle lecvendige ziele noemen zoude, dat zoude zyn naam zyn . Zo haddc Adam genoemt de naamen van al het vee, en van het gevogclte des hemels , en van al 't gedierte des velds : maar voor den menfche en vond by geene hulpe
[die] als tegen hem over waare . Doe deede de H E E R E God ecnen dicpen flaap op Adam vallen,
en by fliep : en by nam eene van zyne ribben, en floot der zelver plaatfe toe [met] vlees . En de
HE E RE God bouwede de ribbe , die by van Adam genomen hadde, tot eene vrouwe : en by
bragt ze tot Adam . Doe zeide Adam ; Deze is ditmaal been van myne beenen, en vlees van mynen vleefe : men zalze Manninne heeten ; om datze uit den man genomen is .
MATTHEUS XIX : 4, j,6 .
Hy antwoordende zzide tot haar, En hebt gy niet geleczen, die van den beginne [den menfche] gemaakt heeft, dat by ze gemaakt heeft man en wy£ En gezegt heeft, Daarom zal een menfche vader
en moeder verlaaten, en zal zynen wyve aanhangen, en die twee zullen tot een vlees zyn ? Alze
dat z y niet meer twee en zyn , maar een vlees. Het geene dan God t'zaamen gevoegt heeft en fcheide de menfche niet .
DR
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H ad moeder Eva met de Slang geen fpraak gehouwen,
Die haar in 't weefzel van zyn lif}igheden ving,
Zo waar zy vry geweeil van 't knaagend na berouwen,
En alle elenden die na dezen met haar ging !
Ach Adam ! Adam ! zucht het neergedrukte leven,
Wat hebt gy doch gedaan met deze graage beet,
Daar elke leevens Spruit, die gy hebt uitgegeeven,
Door 't druipend nagevolg, noch Reeds aan kaauwd en eet !
o Groote Spiegel , om bedachtzaam in to kyken !
Dat uwe helderheid met zyn vertoonde beeld,
De ongehoorzaamheid van ieder Ziel doe wyken,
Wanneer de fchoone fchyn het pert met wellui} freeld!
Hoe bitter is de kern , als 't buitenile is gegeeten ,
Van 't rond des Appels, daar 't begeerlyk oog op ziet !
Van buiten fierlyk , en van binnen urn bezeten ;
Die fchoonen Appel, die vergulde Wereld hiet !
Neen , oude, looze Slang ; Die u, den kop vertreeden ,
Heeft ons , door zyne macht, van onder uw geweld ,
Uit duia're banden , en de helfe elendigheden ,
Op een verheeven baan , in vryheid weer herfteld .
Wy willen tin niet meer na't looze pypjen hooren ,
Noch fpeelen met den Hoek , van 't vleijende bedrog,
Op dat ons groote Heil, niet noch eens wierd verlooren ,
Tot woede wanhoop, wee, en wach ! en raad'loos, och !
GENE-
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1,Z,3,4,f,6,7 .

D E Slangenu was lifciger dan al het gedierte des velds, het welke de HEERE God ge .
maakt hadde : en zy zeide tot de Vrouwe : Is 'took dat God gezeid heeft, Gy-lieden en zult
niet eeten van alien boom dezes Hofs ? En de Vrouwe zeide tot de Slange ; Van de vrucht der
boomen dezes Hofs zullen wy eeten : Maar van de vrucht des Booms, die in 't midden des
Hofs is, heeft God gezeid : Gy en zult van die niet eeten, noch die aanroeren, op dat gy
niet en ftervet . Doe zeide de Slange tot de Vrouwe : Gylieden en zult den dood niet fterven . Maar God weet, dat ten dage als gy daar van eetet, zo zullen uwe oogen geopent worden : en gy zult als God weezen, kennende het goed en het quaad . En de Vrouwe zag, dat die
boom goed was tot fpyze, en dat by cen luft was voor de oogen, ja een boom die begeerlyk
was om verilandig to maaken, en zy nam van zyne vrucht, en at :en zy gaf ook haaren Man
met haar, en by at . Doe werden haarer beider oogen geopent, en zy werden ewaar, dat
zy naakt waaren, en zy hechten vygeboom-bladeren to zaamen, en maakten zich fchorten .
2 KORINTHEN XI : 3

Doch ik vreeze dat niet cenigfins, gelyk de Slange Eva door haare arglif}igheid bedroogcn heeft, alzo uwe zinnen bcdorven worden, [om aftewyken] van de eenvoudigheid die
in Chriftus is .
B
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G root was d'Elende , tot een bron van duizend zuchten,
Daar't raadelooze kind, voor's Vaders aangezicht,
(De Zon der vriend'lykheid,) affchuwelyk moef} vluchten !
Het quaad geweeten zoekt, verfchuiling voor het licht .
Maar groot, was wederom, de f}room van lief'lykheden,
Die uit het herte van zo goeden Vader vlood,
Hoe 't Vrouwen-zaad de kop der Slange zouw vertreeden,
En redden 't leven veer, uit macht van Hel en Dood .
© jezus ! dat waard gy ! hoe bloeiden het verlangen,
Eer die gewenf}e vrucht in voile rypheid quam !
Maar nu is 't al vervuld, wy hebben u ontfangen ,
Een ieder honger, die, u, tot zyn fpyze nam .
6 Adarns erf-geflacht , uit d'Eerf}e Val, verfmeeten,
De vrucht der Heeling , die is ryp , en bied zich aan ,
Maar die door z y ne kracht wil leeven , moet hem eeten,
En laaten 't mood vergift van 's wercids welluf} f}aan .
WVy moeten kind'ren van de Tweeden Adam werden,
Die , in gehoorzaamheid , Item volgen op zyn baan,
Zo zal zyn zegening ook over ons volherden ,
En zyn beloofde Heil ons Eeuwig niet ontgaan .
Zyn wy dan altemaal, met Adams Val, gevallen,
Befchuldigt en geflraft, van Gods gerechtigheid ;
De wederbaaring kornt van 't Vrouwen Zaad tot alien,
En 't weergeboren Beeld , is 't Paradys bereid .
GENE-
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GENES ISIII :8,9,io,11,I2,13,r4,I5.

E N zy hoorden de ftemme des H E ERE N Gods, wandelende in den hof, aan den wind
des daags : doe verbergde zich Adam, en zyn wyf, voor het aangezicht des H E E R E N Gods
in het midden van het geboomte des hofs . En de H E E R E God riep Adam, en zeide tot her n :
zyt gy ? En by zeide ; Ik hoorde uwe ftemme in den hof ; en ik vreesde, want ik ben naakt,
daarom verbergde ik my . En by zeide : Wie heeft u to kennen gegeeven , dat gy naakt zyt ? Hebt
gy van dien boom gegeeten, van welken ik u gebood, dat gy daar van Diet eeten en zoud ? Doe
zeide Adam , De vrouwe, die gy by my gegeeven hebt, die heeft my van dien boom gegeeven,
en ik hebbe gegeeten . En de H E E R E God wide tot do vrouwe : Wat is dit [dat] gy gedaan
hebt ? en de vrouwe zeide ; Die flange heeft my bedroogen, en ik hebbe gegeeten . Doe zeide de
H E E R E God tot de flange : Dewyle gy dit gedaan hebt, zo zyt gy vervloekt boven al het vec,
en boven al het gedierte des velds : op uwen buik zult gy gaan, en flof zult gy ceten alle de dagen
uwes lcevens . En ik zal vyandfchap zetten tufhen u, en tuffen deze vrouwe, en tuffen uwcn zaade, en
tufhen haaren zaade : dat zelve zal u den kop vermorfelen, en gy zult het de verzenen vermorfelcn .

HOZEA VI : 7.
Zy hebben het vcrbond over getrceden, als Adam : daar hebben zy trouwlooslyk tegen my gehandcld .
Bz
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I s waar , wy , alle , die op dezer aarde leeven ,

Zyn, door het Vuurzwaard Gods, van 't Zalig Paradys,
In d'Eerllr Oud'ren mee' , tot balngfchap uit gedreeven ,
Dat word een ieder, die maar oogen heeft, wel wys .
Hier gaan wy nu , helaas ! in 't zwerven en in 't doolen ,
In druk, en jammer, zweet , in arbeid , en verdriet,
En 't rechte levens licht tot blydfchap , is verfchoolen ,
En 't geen wy leeven , is het rechte leven niet .
God had zyn heerlyk Beeld, en Spiegel , niet gefchapen,
Om zo een worm to zyn , die op der aarde kruipt,
Maar om een vol bezit uit Tyne gunfl to raapen .
Hoe bitter is de fmaak, die fpyt in d'oogen druipt !
Doch , een gewenfl Gerucht quam tot ontfloot'ne ooren ;
Hoe dat het zelve Woord, dat d'Eerfre Menfchheid fchiep,
Door zyne komfl: in 't vlees, een open weg quam fpooren ,
Langs welke Hy 't Geflacht van Adam weder riep .
Die nu geen vee wil zyn , tot fchandelyk verachten
(By hooi en Bras, in 't neff, daar by gemak'lyk leid, )
Spreek, tot zyn Ecuw'ge Ziel , met hemelfe gedachten ;
Die blyde boodfchap, zal geen doove zyn gezeit .
Wel op, wy maaken gang, om weder eens to komen,
In 't lieve Vaderland , van 't zalig Paradys,
Daar wens zyn voedfel plukt, van uitverkoore boomen,
Die mee wil, is bemind, wy geeven ons op refs .
GENE-
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GENESISIII :21,22, :3,2e

D E H E E R E God maakte Adam en zynen wyve rokken van vellen , en tocg ze
lien aan . Doe zeide de H E E R E God : Ziet, de menfche is geworden als onzer een,
kennende bet goed en bet quaad : Nu dan, dat by zyne hand niet uit en fleeke, en neeme
ook van den Boom des Levens , en eete, en leeve in eeuwigheid : Zo verzond hem de
H E E R E God uit den hof van Eden, om den aardbodem to bouwen daar by uit genomen was. En by dreef den menfche uit ; en tfelde Cherubim to gen bet Ooftcn des hots
Eden, en een vlammig lemmer eenes zwaards, dat zich omkeerde, om tebewaarenden
weg van den Boom des Levens .
ROMEINEN V : 12113047
Daarom gelyk door eenen menfche de zonde in de wereld iligekomen is, en door de zondede
dood : en alzo de dood tot alle menfchen doorgegaan is in welken alle gezondigt hebben . Want
tot de Wet was de zonde in de wereld : maar de zonde en word niet toegereekent als'er geen Wet
en is. Maar de dood heeft geheerft van Adam tot Mozes toe, in de gelykheid der overtreedinge
Adams, welke een voorbeeld is des geenen die komen zoude . Doch niet, gelyk de misdaad, alzo
is ook de genaden-gifte . Want indien door de misdaad van eenen veele geforven zyn, zo is veel meer
de genade Gods en de gaave door de genade, die daar is eenes menfchen Jezus Chriflus, overvioedig
H r: T
geweeft overweele .
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Als nu de Koning uit zyn Erfdeel was verdreeven
Met zyn gezelfchap, en gevallen Koningin,
Begonnen zy op Aarde het flaaffe en dienfrbaar leven,
En aller moeiten, Iced, en zwaarigheids begin .
Zyn Even Beeld , dat by volmaakt'lyk voort zouw brengen ,
In een vermogen ffaat, die op zich . zelven fling,
Quam nu, gelyk een worm, wiens onmacht moefl gehengen,
Dat hem het dieren vel gelyk een kleed omving .
Men had de kof nu niet, om 't plukken, en om't eeten,
Gelyk in weeldens tyd , voor 't ongehoorzaam fluk ,
Maar om den zwaaren dienfi , om't zwoegen en het zweeten,
Daar was van wederzyds den weedom , en den druk.
Die Stam is met dat vocht door alles heen gedrongen ,
In alle takken van de menfchelyke boom ,
Die , al van Eeuw, tot Eeuw , uit zyne wasdorn gongen ,
Van 's werelds middelpunt, tot aan de buiten-zoom .
Zo dat wy laahe, (die ons noch op aarde vinden,
Van deze bitterheid niet werden mis gedeeld ,
De firaffe weet ons al aan dezen band to binden ,
Wat raad tot vryheid , en om eens to zyn geheeld ?
Geloove en Hoop op God, die hulp heeft aangeboode,
Indien wy, na zyn raad, op rechte wegen gaan,
Zo krygen wy het Erf, van beter, voor dit fnoode,
Dat Erf, dat in zyn bloei , zal Ecuwig blyven ftaan .
GENE-
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A D A M bekende Heva zyn huisvrouwe : en zy wierd zwanger, en baarde Kain, en
zeide ; Ik hebbe eenen man van den H E E R E verkreegen . En zy voer voort to baaren
zynen broeder Habel : en Habel werd een Schaapherder, en Kain werd cen Landbouwer .
Kapittel I I I : 16, 17, 18, fiaat [in de be iraf ng .]
Tot de vrouwe zeide Hy : Ik zal zeer vermenigvuldigen uwe fmerte, namelyk, uwer
dragt ; met fmerte zult gy kinderen baaren : en tot uwen man zal uwe begeerte zyn, en
by zal over u h eerfchappye hebben . En tot Adam zeide Hy : Dewyle gy geluiftert hebt na de
femme uwes wyfs, en van dien boom gegeeten, daar ik u van •ebood, zeggende ; Gy en zult
daar van niet eeten : zo zy het aardryk om uwent wille vervloekt, en met fmerte zult gy
daar van eeten alle de dagen uwes leevens . Ook zal het u doornen en diftelen voortbrengen
en gv zult het kruid des velds eeten .
ROMEINEN V : 18,19 .
Zo dan, gelyk door eene misdaad [de fchuld gekomen is] over alle menfchen tot verdoemeniffe
alto ook door eene rechtvaardigheid [komt de genade] over alle menfchen tot rechtvaardigmaakinge
des levens . Want gelyk door de ongehoorzaamheid van dien eeneu menfche veele [tot] zondaars
geftelt zyn geworden, alto zullen ook door de gehoorzaamheid van eenen , veele [tot] rechtvaardigegefelt worden .
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H et vroome, oprechte Hert met zuiverheid der handen,
Brengt op den Altaar , van verheven dankbaarheid
Voor't welbehaagen Gods, een lieflyk Offer branden ,
Wiens reukwerk overgaat_, uit Tyd in Eeuwigheid .
Maar, dasr de handen en de lippen Gode eeren ,
Terwyl het Herte op Aarde en verre van hem woond,
Dat is een walging, voor het Goddelyk begeeren,
Gelyk het Voorbeeld van de eerae Broeders toond .
o Kerk van Abel . die gevefly zyt op Pilaaren ,
Van waar geloove in God, en wezentlyke deugd,
Al zyt gy onderdrukt , van over veele jaaren ,
Gy zult noch zingen van een hoogverheven vreugd .
Van d'eerfte grondflag aan en zyt gy niet vervallen,
Maar houd uw eerfle ifand , door alle Eeuwen heen ;
De breuk , de fcheuring, en de forting komt by alien ,
Maar, in uw t'zaamen-bouw , is geen verouden teen .
Dat is dien vaf}en Kerk , die altyd werd vernoomen ,
Schoon dat de Wereld heel en al in 't quaad verzinkt ;
Een overblyfzel , van oprechte , en trouwe vroomen,
Wiens glinfl'ring, hier en daar noch uit het duifFer blinkt .
De wrok van K ain mag dien Vroomaard niet wel lyden,
Die 't Herte mee brengt in de dienf cbaarheid aan God,
fly blinkt van buiten met veel toefcels en bereiden ,
Maar in zyn binnen grond daar is by vuil verrot,
GENE-
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GENESISIV ;3,4,5,6,7'.

H E T gefchiedde ten einde [eeniger ] dagen, dat Kain van de vrucht des lands den HEER E offer bragt . En Habel die bragt ook van de eerftgeborene zyner fchaapen, en van
haar vet : En de H E E R E zag Habel en zyn offer aan : Maar Kain en zyn offer en zag
by nie~ aan : doe ontftak Kain zeer, en zyn aangezicht verviel . En de H E E R E zeide
tot Kain : Waarom zyt gy ontfteeken ? en waarom is u aangezicht vervallen ? Is 'er niet,
indien gy wel doet, verhooginge ? en zo gy niet wel en doet, de zonde ligt aan de deure :
zyne begeerte is doch tot u, en gy zult over hem heerfen .
HEBREEN XI : 4 .
Door't .seloove heeft Abel cen meerder offerhande Gode geoffert dan Kain, door welk by
getuigenifle bekomen beefs dat by rechtvaardig was, alzo God over zyne gaaven getuigenifle
gaf : en door 't zelve [geloovel fpreckt by noch na dat by geftorven is .
I JOANNES III : II, I .2 .
Dit is de verkondinge, die gy van den beginne gehoord hebt, dat wy malkanderen zouden lief
hebben . N iet gelyk Kain [die] uit den boozen was , en zynen broeder dood floeg . En om wat oorzauke floeg by hem dood ? Oni dat zytic waken boos waaren, en zyns broeders , rechtvaardig .
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it was een and're Vrucht , met bitterheid bezeten ,
Die 't Eerfce Spruitje voor de fmaak der Oud'ren droeg,
Als in het Paradys de zoetigheid to eeten,
Van waar des Vaders firaf, de floute kind'ren joeg !
Wat heeft de Brdedermoord op A aide vroeg begonnen,
Door gierige Eigenheid , door bitt're haat en nyd !
Maar , die verwinnaar is heeft nooit zo veel gcwonnen,
Als die, onnozel, om zyn deugd verflaagen leid .
Want deze ging to ruff , van 't jammerdal der aarde,
En vond een beter plaats, in Gods genaden Hand,
Daar d'and're wierd gcjaagd, (door vrees, die hem bezwaarde,
Van 't quaad geweeten,) uit het Eene in 't and're land .
Wat heeft de aarde al bloed , op deze wyze, ontfangen !
En wet bezonder toen den rechten Habel quam,
Die, om zyn weldoen aan het Kruis-Altaar gehangen,
Door 'c Priefterlyke mes, geflagt wierd, als een lam .
Wat is'er in 't gevolg een druiven Pers getreeden !
Wiens bloed van d'Altaar-dienfc, zyn vloed en oorfprong had ,
Doch 't was een purp're daauw, door welke hier beneden,
De Boom van Habels kerk floreerden in zyn blad .
Den V roomen , die zyn Ziel tot God heeft opgeheven,
Zo hem op aarden , leed en bitterheid ontmoet,
Word van 't gemeende quaad, gezweept, en voort gedreeven,
Om eer to komen , tot het allerhoogfte goed .
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G E N E S I S IV : 8, 9,10,1 1, 12, 13, T 4, 15 .

K A I N fprak met zynen broeder Habel : En het gefchiedde als zy in 't veld waaren , datKain
tegens zynen broeder Habel opilond, en floeg hem dood . En de H E E R E zeide tot Kain : Waar
is Habel uw' broeder ? en by zeide ; Ik en weet [het] niet : ben ik mynes broeders hoeder ? En Hy
zeide : Wat hebt gy gedaan ? daar is een flemme des bloeds uwes broeders dat tot my roept van den
aardbodem. En nu, zyt gy vervloekt : van den aardbodem, die zynen mond heeft opgedaan om
uwes broeders bloed van uwe hand to ontfangen . Als gy den aardbodem bouwen zult , by en
zal u zyn vermogen niet nicer geeven : gy zult zwervendc en doolende zyn op aarden. En Kain
zeide tot den H E E R E ; Myne misdaad is grooter, dan dat zy vergeeven worde . Ziet, gy hebt
my heden verdreeven van den aardbodem, enik zal voor u aangezicht verborgen zyn ; en ik zal
zwervende, en doolende zyn op der aarde, en het zal gefchieden, dat, of die my vind, myzal
dood flaan . Doch de H E E R E zeide tot hem : Daarom al wie Kain dood Nat, zal zevenvoudig gewrooken worden : En de H E E R E flelde een teeken aan Kain , op dat hem niet en verfloege, al wie hem vonde .
MATTHETJS XXIII : 35,36 .
Op dat op u kome al le het rechtvaardige bloed , dat vergooten is op der aarden , van het bloed des
rechtvaardigen Abets af, tot op het bloed Zacharie des zoons Barachie, welken gy gedood hebt
tuffen den Tempel en den Altaar . Voorwaar zegge ik u , alle deze dingen zullen komen over
dit geflachte .
C z
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A thad het Leven van Vermoeidheid ,

en beztvaaren,
Noch Overmaat, by 't Tal van negen honderd jaaren,
Zo is het evenwel gekomen aan een End ;
Een Trool} der geene, die zyn zucht ten Hemel wend :
Dewyl by klaarlyk ziet, hoe alle aardee dingen ,
Van oude Tyden af, niet bleeven , maar vergingen,
En b y op zynen weg , van druk en herten leed,
By d'EerP elingen , 't pad , noch zo veel korter meet
Ja zo veel korter , dat men 't fcheel niet mag gelyken ;
Waar zyn ze, die daar van het Achtfre deel bereiken ?
Zo dat by zich op weg in dankbaarheid verpooil,
En zich geduurig met de korte tyd vertrooit .
Doch and'ren die de Aard , meer als den Hemel minnen,.
Die weni'en't Jaar-getal van Adam wel to winnen ;
Doch , Die aan d'Eerfte't Hell van 't korte leven gaf,

Snyd , deze, haaren wens, met weinig Jaaren of
Zy worden van haar Heil geduurig weg genornen,
Terwyl de and'ren fuel tot haar begeerte komen .
o Adams kind'ren , die van Hem gefprooten zyt,
Hoe is 'er onder u zo grooten onderfcheid !
Laat doch de zucht, tot itof, en leem, en aarde vaaren,
Het Eeuwig leven is veel meer als duizend Jaaren .
Dankt met de vroomen God , die na zo korten Tyd,
Bet Hernels Koningryk heeft voor den Menfch bereid .
GENE'
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V :4,S .

A D A M S dagen, iia dat by Seth gewonnen hadde, zyn gewcetf acht honderd Saar
en by gewan zoonen en dochteren . Zo waaren alle de dagen van Adam, die by leefde,
negen honderd jaar, en dertig jaar : en by ttierf.
i KORINTHEN XV : zl,zz,z3,z4.,zr,z6,
Want dewyle de dood door eenen menfche is , zo is ook de Opftandinge der dooden
door eenen menfche. Want gelyk ze alle in Adam fterven, alzo zullen ze ook in Chriftus alle leevendig gemaakt worden . Maar een iegelyk in zyn orden : de eerfteling Chrif
tus , daarna die Chriftus zyn, in zyne toekomfte . Daar na zal bet einde zyn, wanner
by bet Koningryk Gode en den Vader zal overgegeeven hebben : wanneer by zal to
mete gedaan hebben alle heerfchappye , en alle macht, en kracht . Want by moet als
Koning heerfen tot dat by alle de vyanden onder zyne voeten zal gelegt hebben . Dc
1,aatfte vyand, die to mete gedaan word, is de dood .
C3
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en vroomen Henoch, die, in vyandfchap der zonden ,
Op aarde een hemels, en een God'lyk leven lei,
Wierd van des werelds oog , opt laatflr nict nicer gevondcn
Zyn heil'ge wandel, ging de poort des doods voorby .
Hy was de mond , die vroeg, in 't morgenrood der tyden,
Gepropheteert heeft, van des werelds Avondflond,
Als God het middelwerk , door zyne hand zal fcheidcn ,
En geeven elk zyn f1al , na zynen aard en grond .
Die waterflroom des Tyds, die liep nu lang ten daale ;
Doch voor een ieder, is de hand des werelds kort .
En alle , die haar hoofd terwylen onderhaale,
Om dat de levensdraad , haar afgefneden word,
Die zullen 't op then tyd wecr uit de groef verhefl'en,
En met haar aangezicht voor 's Rechters aanzicht flaan ,
En 't oude Drygement, zal dan met vershcid treffen,
00 'r quaad gewcetcn, dat de boosheid heefr gedaan .

o Henoch ! deze hand die u heefr weg genomen
Van uit het jammerdal, en d'Aardfe flerlykheid ,
Die is noch uitgeflrekt tot alle oprechte vroomen ,
Op dat Hy haar van bier by u ter wooning leid .
Hoewel niet zo als u ; u volgde noch maar eene
Maar door d'outbinding van bet flerfelyke Plot
Doch zy verlaaten't graag, en ftrekken zich daar heene,
Fen ieder wandel maar, als Henoch, met zyn God .
G E NE-
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HENOCH leefde v yfen-fci}ig jaar : en by gewan Methufalah . En Henoch wandelde
met God, na dat by Methufalah gewonnen hadde, drie honderd jaar : en by gewan zoonen
en dochteren. Zo waaren alle de dagen van Henoch, drie honderd en vyf en fefiig jaar . Henoch dan wandelde met God : en by en was niet [meer ; ] want God nam hem weg.
HEBREEN XI : f, 6.
Door 't geloove is Enoch weggenomen geweeft , op dat by den dood niet en zoude
zien : en by en wierd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen hadde : want
voor zyne wegneeminge heeft by getuigenifl'e gehad dat by Gode behaagde . Maar zonder geloove is het onmogelyk [code] to behaagen . Want die tot God komt moet gelooven dat by is , en cen Belooner is der geene die hem zoeken .
Junes vers 14, if .
En van deze heeft ook Enoch , de zevende van Adam, gepropheteert, zeggende, Ziet, de
Heere is gekomen met zyne veel duizend Heilige, Om gerichte to houden tegen alle, en to
firaffen alle godlooze onder haar, van wegen alle haare godlooze werken, die zy godlooslyk
gedaan hebben, en van wegen alle de harde [woorden] die de godlooze zondaara tegen hem
gefprooken hebben,
N O A C H.
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H ad d'EerfIe Wereld geen gezicht, noch opene ooren,
Om in des Heeren Ark, de bitt're dood t'ontgaan ;
Zy gingen, tot een Baak , van beet'ring ons to vooren ,
Zo laat ons niet met haar, hardnekkig blyven ffaan .
Gods tooren dreigd ons , om ons alien to verflinden,
Maar, zyne liefde heeft ons een verblyf gebouwd,
Waar in wy 't leven , tot verheuging kunnen vinden ,
Wyl zyne Wooning van de Eeuw'ge dood behoud .
Maar wyl'er weinig, (van de geene die der leeven,
In 't luflig , rufl:ig, en vermaak'lyk Werelds veld, )
Zich uit de ruimte , in de Engte willen geeven .
Zo werden'er niet veel op dezen weg geteld .
Want die daar wand'len wil moot vaffelyk gelooven ,
Aan't geen zyn hand niet tafF, noch't geen zyn oog niet ziet,
En door die zelve kracht zyn eigen wil ontrooven ,
Het tegenwoordig Deel, van 't Zondelyk Geniet.
a Zoete lezus ! die ons alle wilt behouwen,
Die zich van valfe ruff, en wereld-luf} ontflaan ;
Uw Menfchheid is de Ark, die God befrond to bouwen,
Om door die zelve, tot uw Godheid in to gaan .
Gaat in die Ark, myn Ziel, en hoed uw Eeuwig levee,
Door 't middel, dat de goede en allertrouwfte God,
Uit enkel liefde , zo genadig heeft gegeeven ,
Op dat de Wysheid niet met uwe dwaasheid fpot .
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D A A R na zeide de H E E R E tot Noach : Gaat gy, en u gantfe huis in de Arke
want u hebbe ik gezien rechtvaardig voor myn aangezicht in dezen geflachte . Van alle
rein vee zult gy tot u neemen zeven [en] zeven, het manneken, en zyn wyfken : maar
van het vee, dat niet rein en is, twee, het manneken en zyn wyf ken . Ook van 't gevogelte des hemels zeven [en] zeven, 't manneken en het wyf ken , om zaad leevendig to houden , op de gantfe aarde . Want over noch zeven dagen, zal ik doen regenen op de aarde
veertig dagen, en veertig nachten : en ik zal van den aardbodem verdelgen al watbeflaat,
dat ik gemaakt hebbe . En Noach deede, na al dat de H E E R E hem geboden hadde .

MATTHEUS XXIV : 37,38,3 9.
En gelyk de dagen Noe [waaren, ] alzo zal ook zyn de toekomfle van den Zoon des
menfchen . Want gelyk zy waaren in dc dagen voor de Zondvloed , eetende en drinkende,
trouwende en ten houwelyke uitgeevende, tot den dag toe, in welken Noe in de Arke
ging : Ende en bekenden het niet tot dat de Zondvloed quam : en haar alle weg nam
alzo zal ook zyn de toeko :nilc des Zoons des menfchen .
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D eWereld at, en dronk, zy trouwden, en zy houwden,
Zy dreeven koopmanfchap, zy planten, en zy bouwden,
En lieten Noach , met zyn Arken-bouw begaan ,
Doch aan het Einde quam 't gedreigden op haar aan .
De reukeloosheid, zoekt de la(} der quaade dagen ,
Uit zyn gedachtenis , en verre weg to jaagen,
Op dat hy, met het Vee, geruf}e weelden had,
Tot dat de Moord hem vind', en by de gorgel vat .
En of dit zonnen-klaar , aan d'Ouden heeft gebleeken ,
De Tweede Wereld blyft noch in die blindheid fleeken .
Want , fchoon niet (reeds en dreigd , een algerneene nood,
Zo dreigt doch hoofd, voor hoofd, d'onmydelyke Dood ;
Een hooge Watervloed, die niemant kan ontkomen ,
Schoon dat by op een berg zyn toevlugt had genomen ;
Fen berg, van geld en goed, van eer, van macht en Beat,
En alle dingen daar de Mcnfch zich op verlaar .
Alleen, die we-1 bedacht, by tyds heeft toe geweeken,
En in de Arke Gods , voorzichtig is geweeken ,
Die Jezus Chriflus , op der aarden heeft gernaakt ,
Voor elk, die door 't Geloof de wereldluf verzaakt,
Die zelve , die zo do,--n , met goddelyk betrouwen ,
Die blyven van de vloed des wiflen doods behouwen ;
En ook met eenen, in de Jongf}en Dag en Uur,
Van 't algemeene quaad, en Eeuwig brandend vuur .
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1 N het zes honderdfte jaar des levens van Noach in de tweede maand , op den zeventiendeti
dag der maand : op dezen zelven dag zyn alle Fonteinen des grooten afgronds opgebrooken, en de
fluizen des Hemels geopent . En een plasregen was op der aarde veertig dagen en veertig nachten . Even op dien zelven dag ging Noach , en Sem, en Cham, en Japheth , Noachs zoonen,
desgelyken Noachs huisvrouwe : en de drie wyven zyner zoonen met hem in de Arke : Zy, en al
het gedierte na zynen aard, en al het vee na zynen aard, en al het kruipendegedierte, datopder
aarde kruipt, na zynen aard, en alle het gevogelte na zynen aard , alle vogelken van allerly vleugel .
En Vers 19, 20, 2I .
En de wateren namen gants Leer de overhand op der aarde : zo dat alle hooge bergen, die onder den gantfen Hemel zyn, bedekt werden . Vyftien ellen om hooge namen de watercn de overhand : en de bergen werden bedekt . En alle vlees, dat zich op de aarde roerde, gaf den geeft,
van het gevogelte, en van het vee, en van het wild gedierte , en van al het kruipende gcdicrtc,
dat op de aarde kroop, cn alle menfche .
I PFTRTJS II : f .
En de oude wereld niet en heeft gefpaart, maar Noe den Prediker der gerechtigheid zyn achttier bewaard heeft , als by de Zondvloed over de wereld der godlooze heeft gebragt .
NOACH
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uit de Wereld gaat , en melt zich zelfs beflooten ,
liI Inied'Engte
van Gods Wil, na 't Heilige Gebod,
Die zal dan eene zyn , van Noachs mee-genooten,.
Schoon dat de Wereld , in haar vryheid , hem befpot.
Want als de Dagen der Be-engtheid zyn verloopen,
Na Gods gehengen, en van Hem befremden tyd,
Zo gaat de Deure , tot zyn vryheid weder open ,
Op dat by uitgaa, in het Eind'loos, Breed en Wyd .
Vond Noach ruimte , van de gantfe leed'ge Aarde,
En voor de Booze, (die nu uit don weg geruimd ,
Als Goddelooze lien , (door zonden,) van onwaarde,
Gelyk een fchuim van 't Goud, ook waaren afgefchuimd ; )
fly zal de Ruimte van de zaal'ge Hemel vinden ;
Een Ruimte, zonder maat, van d'eindelooze Eeuwigheid .
En niemant zal 'er zyn , als nabeftaande vrinden ,
Geen wrevelmoedigheid, noch bitt're Haat en Nyd
Want alle dezen, die het leven mogten quellen,
Zyn uit do wwceg gedaan, door d'Allerhoogfle hand ,
Verborgen , order 't licht , in duifternis der Hellen,
Onmeet'lyk verre , van het Paradyfe land ;
Dat als een Aardryk , uit een reine grond zal bloeijen,
Met alle lieflykheid , die 't Zalig leven eifl,
Waar door de fhoompjes van genaden zullen vloeijen,
Zo dat de heil'ge Ziel , haar oorfprong Eeuwig pryR
Gaat dan in d'Engte van dit tegenwoordig leeven,
Voor cene korten , en zeer haaflr vergaande tyd,
Dan zult gy Eeuw'ge dank , tot ofl"erhanden geeven ,
Aan d'Allerhoogfre Macht, die u dus heefr bevryd,
G E NE.
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VIII : 15,16,17,18,19.

1¢
DOE !prak God tot Roach, zeggende : Gaat uit de Arke . gy, cn uwe huiswrouwe, en uwe zoonen , en de wyven uwer zoonen met u . Al bet gedierte dat met u is,
van alien vleefe, aan gevogelte , en aan vee, en aan al bet kruipende gedierte , dat op
der aarde kruipt , doet met u uitgaan : en dat zy overvloedelyk voort teelen op der aarde, en vruchtbaar zyn , en vermenigvuldigen op der aarde . Doe ging Noach uit , en
zyne zoonen , en zyne huisvrouwe , en de wyven zyner zoonen met hem . Al bet ge
dierte , al 't kruipende, en al 't gevogelte, al wat zich op der aarde roerd ; na haare geQachten , gingen uit de Arke .
HEBREEN XI : 7 .

Door bet geloove heeft Noe door Godl ke aanfpraake vermaand zynde , van de dingen die noch niet gezien en wierden, [en bevreeft geworden zynde, de Arke toebereid
tot zyns huisgezins behoudeniil'e : door welke [Arke] by de wereld heeft veroordeeld 9
en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die spa den geloove is.
D 3
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God rook lien zoeten Reuk ,

R.

Diet van het vet der Dieren,
Maar van het Heilijg Lam, dat Adam was beloofd,
En zyn Genaden , in de wereld wilde f}ieren,
Tot onderbrengi'ng , van het helfe Slangenhoofd .
Want dat was 't Doelwit , van der ouden Offerhanden ,
Dat onder 't Voorbeeld, als een Ziel in 't lichaam lag,
Waar op den Geeflr , in 't Vlees, in 't rooken, en in 't branden ,
(Als 't Eigentlyke Ding, van alle Dingen,) zag .
Waarom , die wys van Doen , (gebruikbaar by de ouden, )
Toen't wezen van de Schets, gemaakt was, en volbragt,
In 't Nieuw Verbond met God, geheel heeft opgehouden,
Dewyl 't Beloofde Heil , gekomen was met kracht .
God rook lien zoeten Reuk, van 't Heilig, Zalig inaaken,
En 't wedervinden , van zyn afgedwaalde kind ;
Hoe 't zelve weder tot zyn eerfle {land zouw raaken,
En Eeuwig blyven , in genaden, en bemind .
Hoe liefelyk is God, in zyn Barmhertigheden !
Die van de eerfle uur des Vats , ons weder zocht,
En zyn beminn'lyk Hert daar gants'lyk aan befleeden,
En eer Diet op en hield , voor 't vinden was volbrogt !
Wy zyn dan weder tot de Zaligheid verkooren
Een ieder~maake dat het Diet voor hem verdwynd,
Op dat hy, als een tak aan Chriflus clam mag hooren,
Wanneer den Rechter op de Regenboog verfchynd .
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N O A C H bouwde den H E E R E cenen Aitaar : en by nam van al het rein vee , en van at
het rein gevogelte, en ofierde brandofferen op dien Altaar . En de H E E R E rook dien licfely,
ken reuk , en de H E E R E zeide in zyn herte : Ik en zal voortaan den aardbodem niet meer vervloeken otn des menfchen wille , want het gedichtfel van des menfchen herte is boos van zyner
jeugd aan : en ik en zal voortaan niet meer al het leevende flaan , gelyk als ik gedaan hebbe.
Voortaan alle de dagen der aarde, en zullen zaaijinge, en oogft, cnkoudc, enhitte, enzomer,
en winter, en dag, en nacht, niet ophouden .
En Kapittel IX : 1 2,13, 14 .
En God zeide : Dit is het teeken des Verbonds, dat ik geeve tufl'en my, en tufl'en u-lieden, en
tuffen alle leevendige ziele, die met u is : tot ecuwige geflachten .MyneBoghbiken
ven in de wolken : die zal zyn tot cen teeken des Verbonds tuffen my, en tuffen de aarde . En het
zal gefchieden als ik wolken over d'aarde brcnge ; dat deze Booge zal gezien worden in de wo1
ken .

z PETRUS III : 6,7 .
Door welke de wereld, die doe was, met het water der Zondvloed bedekt zynde, vcrgaan is,.
Maar deHemelen die nu zyn, en de aarde, zyn door het zelve woord als een fchatweggelegt,
en worden ten vuure bewaard tegen den Dag des Oordeels, ender verdervinge der godlooze mend
fchen.
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is 't dan de Tyd noch niet , om wys'lyk op to houwen ,
Van zulk een groot gevaarte, uit kly en leem to bouwen,
Om op to klimrnen , in de hoogte die men won,
Gelyk de vroe~e tyd met Babelon begon ?
Die haar een groote naam en Toren wilde maaken ,
Wiens hoog verheven kruin den Hemel zouw beraaken
Doch, haare meening en 1 outmoedige befluit,
Quam op verwerringe, en op verffrooijinge nit .
Men denke maar, dat zy niet beter zullen vaaren ,
Die in het Werelds dal veel goed en moed vergaaren,
Tot een verheven hoop van Aardfe Teem en flyk,
Om op to klimmen in 't gewenfte Hemelryk,
Van naam , en faam, en luff, en ruff, in 't vlees'lyk leven ;
Want zulkc bouwers zyn met duizende verdreeven ,
Zo wyd en verre weg , uit haare plaats van daan ,
Dat al hair groot beflag , als nevel is vergaan ;
En zy , die achtbaarheid en va(len ffeun beminden ,
In 't land der leevende nict meer en zyn to vinden .
Daar is een and're weg , tot aille vreedzaamheid ,
Die door het laage dal, der kleine deemoed leid,
Die daar op gingen , al van over oude tyden,
Die quarnen haaren val en ondergang to myden .
Wie dan , bedachtzaam , uit verklaarde oogen ziet,
Die bouwe langer aan de Babels Toren niet .
GENE-
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'16
D E gantfe aardc was van eenerly fpraake, en eenerly woorden . Maar het gefchiede,
als zy tegen het Ooften toogen, dat zy eene laagte vonden in den lande Sinear , en zy
woonden aldaar . En zy zeiden een ieder tot zynen naaften ; Kom aan, la-at ons tichelen
ftryken, en wel doorbranden : en de tichel was hen voor fteen, en het lym was hen voor
Teem . En zy zeiden ; Kom aan , laat ons voor ons cene ftad bouwen , en eenen toren,
diens opperfte in den Hemel zy , en laat ons cenen naame voor ons maaken : op dat wy
niet miflchien over de gantfe aarde verilrooit en wordcn . Doe quam de H E E R E neder, om to bezien de Stad en den Toren, die de kinderen der menfchen bouwden . En
de H E E R E zeide : Ziet, zy zvn eenerly yolk , en hebben alle cenerly fpraake, en
dit is het , dat zy beginnen to maaken : maar nu, en zoude het niet afgefneden worden
al wat zy bedacht hebben to maaken ? Kom aan , laat ons neder vaaren, en hat ons hare
fpraake aldaar verwerren : op dat een iegciyk de fpraake zyns naaften niet en hoore, Alzo
verftrooide ze de H E E R E van daar over de gantfe aarde : en zy hidden op de flad to
bouwen . Daarom noemde men haare naame Babel ; want aldaar verwerrede de H E E R E
de fpraake der gantfer aarde, en van daar verftrooideze de H E E R E over de gantfe aarde .
E
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G elyk als Abram uit zyn land is weg getoogen,
Met Lot, zyn broeders zoon, zyn haave en vermogen ,
En ging in vreemd'lingfchap, op 't Goddelyk Gebod,
Zo moeften wy, met Hem, (na't woord van onzen God,
Dat d'allerzoetfte mond van Jezus ons deed hooren, )
Ons eigen land en (land, waar in wy zyn gebooren ;
(De Wereld , met haar tuft, en haar begeer'lykheid,
Met alles wat het Hert van zynen oorfprong leid,
En omme doolen doet, in veel verkeerde wegen,
Die van het rechte (poor des Heils zyn afgelegen, )
Verlaaten, en gaan heen, uit deze Burgers Band,
Om Vreemdeling to zyn in 't wyde werelds land,
Op een gewifle hoop, dat wy, na 't doolend zwerven ,
Het recht beloofde land . voor Eeuwig zouden Erven
Te meer , wyl Jezus zelfs , op deze fmalle baan ,
In rechte Vreemd'lingfchap ons zo is voor gegaan.
By , die van Eeuwigheid het alles heeft bezeten ,
Vat geese oogen zien, noch geen gedachten weeten,
Alleen, op dat Hy ons uit 's werelds jammerdal,
(Alwaar wy lagen in den deerelyken Val, )
Langs dezen Engen weg, die Hy vooraf bereiden,
Wy , die Hem volgen, wear ter rechter plaats zouw leiden .
Hy heeft het vry en wilg , om onzent wit gedaan ,
Laat ons dan, om ons zelfs , hem volgen op zyn baan .
GENE.
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I) E H E E R E nu hadde tot Abram gezeid , Gaat gy uit u land, en uit uwe maagfchap , en uit uwes vaders huis, na bet land dat ik u wyzen zal . En ik zal u tot een groot
yolk maaken , en u zegenen , en uwen naame groot maaken ; en weeft cen zegen . En
ik zal zegenen , die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt : en in u zullen alle geflachten des aardryks gezegent worden . En Abram toog heenen , gelyk de H E E It E tot
hem gefprooken hadde , en Lot too met hem : en Abram was vyf en feventig jaarcn
oud , doe by uit Haran mg. En Abram nam Sarai zyne huisvrouwe , en Lot zynes
broeders zoone, en alle ware haave, die zy geworven hadden, en de zielen, die zy verkreegen hadden in Haran : en zy toogen uit om to gaan na bet land Kanaan ; en zy quamen in bet land Kanaan .
HEBREEN XI : S.
Door bet geloove is Abraham geroepen zynde , gehoorzaam geweeft om uit to gaan
na de plaatfe die by tot een erfdeel ontf~ngen zoude : en by is uit gegaan, niet weetende waar by komen zoude.
ABRAM
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Ais Abram ende Lot, zich van malkander fcheiden,
Om onordent'lykheid , en broeder-twifF to myden ;
Koos Lot, tot zyn verblyf, het laage en effen veld,
Dar toen noch als den Hof des H E E R E N was gef}eld .
Maar ondertuffen heeft then vroomen man bevonden,
Dat in het herte flak een booze worm der zonden,
Die uit de holen van zyn fchoon bedekfel viel,
Tot daag'lyks herten Teed , van zyn oprechte Ziel .
En Abram , die het land belooft was tot cen Erve,
Moeft als een vreemdeling, van 'teen, op't ander zwerve .
Doch zyn Geloof zag meer, als 't Been zyn voet betrad,
Waar door by oogden, op die fchoone Hemelfl :ad.
Zo waaren d'Ouden, die belofrenis ontfingen,
Op dezer Aarde maar als rechte vreemdelingen .
Wyl dan den Zegen, die aan Abram wierd beloofd,
Door Chriaus komff in 't vlees, gedaald is op ons hoofd,
Wy, die de aarden ook maar voor een tyd bewoonen,
Behoorden ons Geloof, als Abrams zaad, to toonen ,
Om niet to zien op 't geen dat tegenwoordig is,
Maar op "t beloofde Heil van Gods Geheimenis ;
Wy , die noch meer als zy, de Chrifhus voor ons zagen,
Ontbloot van Eigendom, in zyne vreemd'lings dagen ;
Die niet zo veel bezat , in 't wezen van de tyd,
Als Vos , of Vogel, die zyn Hol, en neft bereid ;
Want zyn gezegent Ryk was niet van dezer aarde,
Maar honderd duizendmaal van meer gewigt en waarde.
GENE-
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A B R A M zeide tot Lot ; En laat doch geenc twiflinge zyn tufien my, en tufff en u ,
en tuflen myne herders, en tuflen uwe herders ; want wy zyn mannen broeders . Is niet
bet gantfe land voor u aangezicht ? fcheid u doch van my : zo gy de flinkerhand [kieft,]
zo zal ik ter rechter-hand gaan : en zo gy de rechter-hand , zo zal ik ter clinker-hand gaan .
En Lot hief zyne oogen op : en by zag de gantfe vlaktc der Jordaane, dat ze die geheel
bevochtigde : eer de H E E R E Sodom , en Gomorra , verdorven hadde , was zy a.13
den hof des H E E R E N, als Egiptenland, als gy komt tot Zoar . Zo koos Lot voor
hem de gantfe vlakte der Jordaane , en Lot trok tegen bet Ooften , en zy werden gefcheiden , d'een van den anderen . Abram [dan] woonde in den lande Kanaan ; en Lot
woonde in de fteden der vlakte, en floeg tenten tot aan Sodom toe .
HEBREEN XI : 9, IO .
Door bet geloove is by een inwoonder geweeft in bet land der belofte, als in een vrecmnl
[land,] en heeft in Tabernakelen gewoond met Izaak en Jakob, die medc-erfgenaamen
waaren der zelver belofte . Want by verwachtede de Stad die fondamenten heeft , welker konftenaar en bouwmeefter God is.
E 3
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Zo

wy den Roover, die inwendig is, verflaan,
Gelyk als Abram toes uitwendig had gedaan,
Toen Hem Melchizedek, met brood en wyn ontmoeten,
En als een Priefl;er Gods ., met zegening begroeten,
Dan zal ons, Jezus, zyn geheiligd brood , en wyn,
Ook tot een zegen, en inwendig voedfel zyn .
Die met zyn Menfchheid, voor het Menfchdom ingetreeden ,
Ons zo heeft ingeruimd het Koningryk van vreden,
Een ieder zie dan, dat by van den fellen flag,
Met zyn geroofde Ziel, maar weder keeren mag ;
Die van het zonden rot des duivels was gevangen,
Op dat hy, als een Held, belooning mag erlangen ;
Mits, dat by van het Been, dat by in handen heeft,
Het heilig Priefler recht, aan Jezus Order geeft
Zyn arme leden , die zyn gunfl hier freld op aarden,
Op dat gy, door lien Dienft een Hemelfchat vergaarden .
Ach Jezus ! die ons dan een Eeuw'ge Priefler zyt,
En eifl onze overgift van 't wezen dezer tyd,
Op dat wy , door uw gunfl , de wezentlyke dingen ,
Die in den Hemel zyn , voor fchaduwen , ontfingen,
Verfterk ons, op den weg, vermoeid, en mat van f :ryd ,
Dat ons 't gewonnen Heil niet wederom ontglyd .
Uw zegen zy op ons, tot dat wy veilig komen,
In 't vreedzaam Koningryk, daar niets meer is to fchroomen .
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19
M E L C H I Z E D E K Koning van Salem bragt voort brood , en wyn : en by was :
cen Priefter des Allerhoogften Gods . En by zegende hem, en zeide : Gezegent zy Abram
Gode den Allerhoogften , die Hemel , en Aarde bezit . En gezegent zy de Allerhoogfte
God , die uwe vyanden in uwe hand gelevert heeft : en by gaf hem de tiende van alles,

HEBREEN VII : I,z,3,4.
Want deze Melchizedek was Koning van Salem, cen Priefter des Allerhoogften Gods .,
die Abraham to gemoete ging als by weder keerde van bet ilaan der Koninger , en hem
zegende : Aan welken ook Abraham van alles de tiende deelde : die voor eerft overgezet word, Konii g der gerechtigheid, en daar va ook was een Koning van Salem , het
welk is een Koning des vredes : Zonder vader, zonder moeder, zonder geflacht-rekeninge , noch beginfel der dagen , noch einde des leevens hebbende : maar den Zoone
Gods gelyk geworden zynde, blyft een Priefter in eeuwigheid . Aanmerkt nu hoegroot
deze geweeft zy , aan den welken ook Abraham de Patriarch tiende gegeeven heeft uit
dent buit .
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Hoe zouwgarden,
een vroome Ziel op aarde niet verlangen,

Om zulke
in zyn wooninge t'ontfangen,
Die Burgers waaren van de zaal'ge Eeuwigheid,
En vreerndelingen, in het wezen dezer tyd ?
Gelyk gefchied is, by de oude heil'ge V roomen ,
Dat zulke Wandelaars wel tot haar zyn gekomen .
Hoewel de Koning van dat ver gelegen land,
Ons zulk geluk , door gunilr , genoeg geeft aan de hand,
Dewyl Hy dikmaals zelfs, noch wandeld hier beneden,
Verborgen onder 't kleed , van zyne arme leden,
Waar van zyn heil'ge mond, ons duid'lyk doet verfdaan
Dat onzen dienif aan haar , Hem zelver werd gedaan .
Her welk zich in then dab des lichts zal openbaaren,
Als Hy den dienfdeling , voor zalig zal verklaaren ,
Die Hem met liefden en weldaadigheid ontfing ,
Toen Hy, in 't Pel'grims kleed hier op der garden ging .
Die zelve Koning wil, (zo wy ons zelfs verzaaken , )
Met God den Vader, zelfs zyn wooning by ons maaken.
Wie heft zyn Ziel niet op, tot zulk een gunflig ftuk !
Wie breid zyn Hert niet uit, om deel aan dat geluk!
Ach Heere Jezus ! die u zelfs woud openbaaren ,
Aan zulke , die oprecht uw Heilig Woord bewaaren !
Want die in zyne deur met Abram zit gereed,
Dien komt Gy, als een Gair, die met hem drinkt en eet .
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20
D A A R na verfcheen hem de H E E R E aan de eiken boffen van Mamre, als by in de deure
der tente zat, doe de dag heet werd . En by hief zyne oogen op, en zag, en ziet, daar ftonden
drie mannen tegen over hem : als by ze zag , zo liep by hen to gemoete van de deure der tente,
en boog zich ter aarde . En by zeide ; Heere, hebbe ik nu genade gevonden in uwe oogen, zo
gaat doch niet van uwen knecht voorby : Dat dock een weinig waters gebragt worde , en waffet uwe voeten, en leunet onder dezen boom . En ik zal eene beete broods langen , dat gy u
herte fterket ; daar na zult gy voort gain, daarom om dat gy tot uwenknecht overgekomenzyt
en zy zeiden ; Doet zo als gy gefproken hebt . En Abraham haaftede zich na de tente tot Sara ;
en by zeide ; Haaft u, kneed drie maaten meel-bloemen, en maakt koeken . En Abraham lieu tot
de runderen, en by nam een kalf, teder en goed, en by gaf het aan den knecht, die haaftede om
dat toe to maaken . En by nam boter en melk, en bet kalf, dat by toegemaakt hadde, en by yet .
tede het hen voor, en ftond by hen onder then boom, en zy aten .
HEBREEN XIII : r, z .
Dat de broederlyke liefde blyvc . Vergeet de herbergzaamheid niet : Want hier door hebbeR
fommige unweetens Engelen geherbergt .
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God zal het levee, dat in Sodoma moet woonen,
En met zyn zuchten fl;aag tot zynen oorfprong dringt,
Gelyk den vroomen Lot , door zyne hand verfchoonen,
Van al het quaade, dat zyn Herten-huis omringt .
Die in de poorte van de wereld zit to wachten ,
Op dat by 't waardig recht van liefde en trouw voldoet,
Om goede wandelaars, der hemelfe gedachten,
En al wat heilig is, to brengen in 't Gemoed,
Dat Zielen Woonhuis, flaande in 't midden van de quaade,
Waar mede dat roudom , gevaar'lyk is bezet,
Die vind, in 't onderzoek des oordeels, Gods genade,
Dewyl zyn vroome Ziel , met haar niet is befmet .
De booze moordenaars en zullen hem niet vinden,
Al fchynd By zonder wyk, genoegzaam in haar hand,
Want aan 't Herbooren Deel , zyn alle zondaars blinden,
En taften in der nacht maar buiten om de wand .
De Hand des Heeren , is geweldiger dan alien,
Wie zich door waare deugd , daar in befluiten laat,
Zit veilig , achter 't Heil , van hooge en f}erke wallen,
God is een vane Burgt, en fchuil voor alle quaad .
o Vroome Zielen ! die, tot uw verdriet, moet woonen,
In 't werelds Sodoma , zo hier, als daar verfpreid,
Den Rechter zal u ook, voor't Eeuwig vuur verfchoonen ,
Als Hy ten Jongf}en Dag, het quaad van 't goede fcheid .
GENE.
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21

D I E mannen icaaken mare hand uit, en deeden Lot tot hen inkomen in bet huis,
en flooten de deure toe. En zy floegen de mannen, die aan de deure des huizes waaren,
met verblindheden, van den kleinften tot aan den grootften ; zo eat zy moede werden,
om de deure to vinden. Doe zeiden die mannen tot Lot ; W ien hebt gy hier noch meer ?
eenen fchoon-zoone, of uwe zoonen, of uwe dochteren, en alle, wien gy hebt in dezer ftad , brengt uit deze plaatfe . Want wy gaan deze plaatfe verderven : om dat haar
geroep groot geworden is voor bet aangezichte des H E E R E N, en de H E E R E
ons uitgezonden heeft, om haar to verderven .
2 PETRUS II : 6,7,8En de fteden van Sodoma en Gomorra tot alien verbrandende met omkeeringe veroordeeld heeft , en tot een cxempel gezet den geenen die godloozelyk zouden ledven : En
den rechtvaardigen Lot , die vermoeid was van den ontuchtigen wandel der grouwelyke
menfchen [daar uit] verloft heeft . (Want deze rechtvaardige [man] woonende onder
haar , heeft dag op dag [ zyne ] rechtvaardige ziele gequelt , door het zien en hooren
van [haare] ongerechtige werken .)
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D e vroege morgen{lond , van's werelds tweede tyd,
(Uit Noachs overgang, nu weder door gebrooken,
Heeft voor her volgend' oog een Spiegel toebereid,
En als een Vuurbaak voor de Wereld aangeffooken
Hoe dat de roede Gods zo fcherp en vinnig raakt,
Wanneer een yolk des lands, de ruime maat der zonden,
Door Goddeloos bedryf, nu gants heeft vol gemaakt .
\Vat fpys is van her vuur, word door bet vuur verflonden .
Ten tweeden , werd ons hier geweldiglyk vertoond,
Hoe veel rechtvaardigheid , en deugd, by God vermoge,
Dat Hy'er veelen om zo weinigen verfchoond .
Gods Hand befchermd de Deugd, als d'appel van bet ooge.
En wederom ; Hoe God, den vroomen menfch behoed,
In zwaaren overval , op landen , en in fleden ,
Wanneer d'ontl}ooken wraak , geweldig treft en woed.
Her Goed geweeten, vind in Gods genaae, vreden .
N
r och ziet geheugen , aan de fteene Zoutpilaar ;
Hoe zeer to myden is ; 't Verboden , ommekyken .
Die trouwe leering wraakt , begeeft zich in gevaar ,
}Mar een gehoorzaam hert, zal't dreigend quaad ontwykeno
Al wie zvn voeten dan, uit Sodom heeft gezet,
Die groote zonden Stad, en zie niet weder omme,
Op dat by niet verfteend , maar zyne Ziele red,
En , met den vroomen Lot, Gods Tooren vuur ontkomme .
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D 0 E deedc de H E E R E mavel , en vuur over Sodom , en over Gomorra regenen , van den H E E R E , uit den Hemel . En by keerde dezelve Steden om, en die
gantfe vlakte ; en alle inwoonders dezer fleden, ook het gewas des lands . En zyne huis
,uouwe zag omme van achter hem ; en zy werd een Zout-pilaar .
LUKAS XVII : z8,z9,3o,en3z .
Desgelyks ook, gelyk 't gefchiedde in de dagen Lots, zy aten, zy dronken, zy kochten, zy verkochten , zy planteden, zy bouwden : Maar op welken dag Lot van Sodoma uitging , regende het vuur en fulpher van den Hemel , en verderfze alle . Even alzo
zal het zyn in den dag, op welken de Zoone des menfchen zal geopenbaart worden .
Gedenkt aan het wyf Lots .
2 PETRUS 11 : 9,10 .
Zo weet de Heere de
zalige uit de verzoekinge to verloflen, en de onrechtvaardige
to bewaaren tot den dag Es' oordeels, om geftraft to worden . Maar allermeeft de geene
die na het vlees in onreine begeerlykheid wandelen, en de heerfchappye verachten : dic
flout zyn., haar zelven behaagen, en die de heerlykheden niet en fchroomen to lafteren .
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H oe reed was Abraham op 't Goddelyk Gebod,
Dat Hy, na Saraas woord, de Dienftmaagd uit zouw flooten,
Met Ismael, haar Zoon, (die Izaak had befpot, )
En ging zyn eigen Bloed, van Huis en Erf ontblooten !
Wie flaat'er zo vroeg op, om dezen gang to gaan,
Na 't welgevallen Gods ? zo tegen "t eigen willen,
De hand aan vlees en bloed der idelheid to flaan ,
De Moeder , en den Zoon, die tegen 't recht verfchillen ?
Wy willen 't kind Natuur, behouden in het huis ,
Al is 't de Moeder, en den Zoone der genade,
Een harde tegenheid, en onderdrukkend kruis,
Tot daag'lyks herten Teed, en geeftelyke fchaade .
D'A ardsvader Abraham was 's morgens vroeg bereid ;
Wy flaapen lui, en lang, en blyven in het dreigen ,
Schoon 't vlees geworden Woord , ons Lang al heeft gezeit,
Dat wy den vreenden Zoon van 't zondelyke neigen,
De lull, de ruff, de zin, en min, van alle quaad,
V erdryven zouden , uit de wooning van het leven,
Om dat de Erfenis, die eens t'ontfangen flaat,
Nict aan den fpotter, en den vreemden werd gegeeven
Maar aan 't beloofde Kind, dat weer gebooren is,
Uit d'Echte Moeder van het god'lyk welbehaage ;
Die zo niet komen, tot het Erfgoed, deelen mis,
Dies maak een ieder , dat by Ismael verjaage .
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GENESIS XXI : i4,

z3

D 0 E ftond Abraham des morgens vroeg op, en nam brood, en eene fleffe waters, en gafze
aan Hagar, die leggende op haaren fchouder ; ook [gaf by haar] het kind , en zond haar weg
en zy ging voort en dwaalde in de woeftyne Berfeba .
GALATEN IV : 2T,22,23,24,2~,26,27,28,29,3o,3T .
Zegget my, gy die onder de Wet wilt zyn, en hoord gy de Wet niet? Wantdaar is gefchreven, dat Abraham twee zoonen hadde : cenen uit de Dienftmaagd , en cenen uit de Vrye . Maar
geene die uit de Dienflmaagd was, is na den vleefe ~eboren geweeft, doch deze die uit de Vrye
was, door de belofteniffe . Het welke dingen zyn die andere beduidinge hebben : want deze zyn
de twee verbonden : het een van den berg Sina, tot dienftbaarheid baarende, het welk is Agar .
Want dit [namelyk] Agar is Sina een berg in Arabien, en komt over cen met Jeruzalem dat nu
is , en dienftbaar is met haare kinderen . Maar Jeruzalem dat boven is , dat is vry, welk is onzer aller moeder . Want daar is gefchreven, Zyt vrolyk gy onvruchtbaare , die niet en baard
breekt uit en roept , gy die geenen baarensnood en hebt : want de kinderen der eenzaame zyn veel
meer, dan der geene die den man heeft . Maar wy, Broeders , zyn kinderen der belofte, als Ifaak
was . Doch gelykerwys doe, die na den vleefe geboren was , vervolgde den geenen die na den
geeft [geboren was , ] alzo ook nu . Maar war zegt de Schrift ? Werpt de Dienftmaagd uit en haaren zoone : want de zoone der Pienftmaagd en zal geenfins erven met den zoone der Vrye . Zo
dan, Broeders, wy en zyn niet kinderen der Dienfunaagd, maar der Vrye .
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A ls't levee zich bevind in d'uiterfle den den,
Van alle leun, en fteun , verdreeven , en ontbloor,
Plagt Gods barmhertigheid zyn hulp en troofl to zenden,
Wy l Hy een Haven is, voor jammer ende nood .
Die in de wildernis des werelds om gaat zwerven ,
En heft zyn Ziele tot de God van Abra'm op,
Die wil niet dat den Zoon van waar berouw, zal flerven,
Hy vind genaden , en een koele waterdrop.
Houd zyne laaf'nis op, in 't vlees'Iyk welbehaagen ,
Hem werd een Bron ontdekt, waar uit by zich verquikt,
En ook zyn herten Vles, vol waters mee kan draagen,
Op dat het leven niet van heeten dory verflikt .
o Jezus ! koele bron , zo liefelyk ontiprongen ,
Voor d'arme Zielen-dorf van Abrahams geflacht,
Die tut d'elendigheid, tot uw genade drongen,
Want wie gelooft, die word voor Abra'ms zaad geacht !
Al zyn ze afkomf}ig uit Egiptenland gefprooten,
Van d'onbefneeden flam en zondelyke boom,
En na dat zelve recht van d'Erfenis verftooten,
Door wederbaaring , word de Goddelooze vroom .
Daar is een heilig deel, uit God, in hem verhoolen,
Gelyk in Ismael een fpruit van Abra'm waar .
Een leevend vonkje vuur in doode doovekoolen ,
Maakt door een koele wind, het zwarte, licht , en klaar.
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A L S nu het water van de flell"e uit was, zo wierp zy het kind onder een van de f'ruiken .
En zy ging, en zettede haar tegen over, afgaande zo verre, als die met den boge fchieten
want zy zeide, Dat ik het kind niet en zie fterven : en zat tegen over, en hief haare itemme op, en weende . En God hoorde de ftemme des jongens ; en de Engel Gods riep Hagar toe uit den Hemel , en zeide tot haar : Wat is u Hagar ? en vreeft niet, want God
heeft na des ,jongens ftemme gehoord, ter plaatfe daar by is . Staat op, heft den jongen
op, en houd hem vaft met uwe hand , want ik zal hem tot een groot yolk ftellen . En
God opende haare oogen , dat zy eenen water-put zag : en zy ging , en vuide de flee
met water, en gaf den jongen to drinken .
ROMEINEN

IX : 6,7,8,9.

Doch [ik en zegge dit] niet als of het woord Gods waare uitgevallen . Want die en zyn
nict alle Ifrael, die uit Ifrael zyn . Noch om dat zy Abrahams zaad zyn, en zyn zy alle kinderen : maar, In Izaak zal u het zaad genoemt worden . Dat is, niet de kinderen des
vlees, die zyn kinderen Gods : maar de kinderen der beloftenifl'e worden voor het zaad gereekent . Want dit is het woord dcr beloftenifie, Ontrent dezen tyd zal ik komen, en Sara zal
eenen Zoone baaren,
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wy 't bemindf a goed, onze eigen Ziel, en leven,
Geen wy ontfingen, van den Schepper, onzen God ,
Met Abraham, aan Hem gewillig weder geeven,
Na 't allerheiligfre en hoogwaardigfle gebod ;
Zo zullen wy 't daar mee in 't minfl :e niet verliezen,
?vlaar weder vinden , in een beter ftand , en flaat,
Als dat wy 't hielden , na ons vleefelyk verkiezen ;
Hy vind het alles, die het al om God verlaat .
I-let rechte levee van den Menfch zal niet verderven .
't Ontbloote flachtmes , zal het lammetje niet flaan
Alleenelyk ; den Bok der zonden, zal maar fl:erven ,
En op den Altaar Gods, doe ' t vuur des kruis vergaan .
A 1 is 't nu zwaar , en naar, zyn eigen zelfs to binden,
En neer to leggen , op de llacht, en brand-altaar ,
't Zal zoet en lieflyk zyn , zich zelven veer to v inden ,
Tot Eeuw'ge blydfchap, en bevryding , voor 't gevaar .
Hier zien wy't voorbeeld aan, van Abrahams geloove :
Gelooven wy aan God, en 't geen Hy heeft belooft,
Zo zyn wy Abra'ms zaad, en gaan by God ten hove,
En krygen van zyn hand des Hemels kroon op 't hoofd .
Wouw God den Vader , zyn beminde, en een'gen Zoone,
(Als een gebonden Lam, op 't kruishout neergeleit,
Om uwent wit , o Menfch ! (met Izaak) niet verfchoone,
V erfchoont u zelven niet, om uwe Zaligheid,
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Z Y quamen ter plaatfe , die hem God gezegt hadde , en Abraham bouwde aldaar cenen
altaar ; en by fchikte bet bout , en bond zynen zoone Ifaak , en lcide hem op den altaar
boven op bet bout . En Abraham ftrekte zyne hand uit, en nam bet mes, om zynen zoone
to flachten. Maar de Engel des H E E R E N riep tot hem van den hemel, en zeide ; Abraham,Abraham : en by zeide ; Ziet [hier] ben ik . Doe zeide hy : En flrekt uwe hand
niet uit aan den jongen , ende en doet hem niet : want nu weete ik, dat gy Godvreezende
zyt, en uwen zoone, uwen eenigen, van my niet en hebt onthouden . Doe hief Abraham zyne oogen op, en zag om ; en ziet , achter was een ram in de verwerde ftruiken
vaft met zyne hoornen : enAbraham ging, ennamdien ram, en offerde hem tenbrandoffer in zynes zoons ftede.
JAKOnUS II : 20,2I,22,23,24 .
Maar wilt gy weeten, O ydel rnenfche, dat het geloove zonder de wcrken dood is ? Abraham onze
vader is by niet uit de werken gerechtvaardigt, als by Izaak zynen zoone geoffert heeft op den altaar ?
Ziet y wel dat het geloove mede gewrocht heeft met zyne werken, en het geloove volmaakt is gewee uit de werken ? En de Schrift is vervult geworden , die daar zegt , En Abraham geloofdc God,
en het is hem tot rechtvaardigheid gereekent : en by is een vriend Gods genaamt geweet . Ziet gy dan
flu dat cen menfche uit de wcrken gcrechtvaardigt word, en niet alleenlyk uit het geloove ?
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Ff eeft Abraham zyn knecht voor Izaak uitgezonden,
Om hem to haalen , een gewenae, en waarde Bruid,
(Uit welke lieni dan ten laatf a wierd gevonden,
Die allerfchoorn(Ie en beminnelykfte fpruit ;
Den zegen Abrahams , na 't Goddelyk belooven,
Die op den gantfen boom, van Adam, vallen zouw ,
En heffen 't hangend hooft van d'onderdruktheid boven,
Tot een verbinding van de geetelyke trouw : )
Wy zoeken, deze Bruid , en Ega , voor het leven,
(Dat nit den Vader God, zyn eerfen oorfprong heeft,
Op dat zy, nit genade, aan 't zelve werd gegeven,
Waar door de Ziele wear in Eeuw'ge blydfchap leeft .
Dat is de wysheid Gods, die Hemelfe vriendinne
In Jezus , Chrif us , dien volkomen God en Menfch
Het hoog(te voorwerp, tot behaagen en beminne,
En 't uitgeleezen Deel , na d'allergrootile wens.
Dat is de Ega , die het Vaderlyk behaagen,
Voor zyn gefchapen beeld , nit liefden heeft gezocht,
En aan 't begeeren van de Ziele voor gedraagen ,
op dat haar alle goed , daar door wierd toe gebrogt.
Dat was dien zegen, die nit Abra'm zouw ontfpringen,
Als d'uitverkorene en de nieuw gezetten Stam,
En zo den gantfen boom der menfchheid zouw doordringen,
Op dat de liefde Gods tot al zyn kind'ren quam .
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H E T gefchiedde eer by ge-eindigt hadde to fpreeken , ziet, zo quam Rebekka uit,
dewelke Bethuel geboren was, den zoone van Milka, huisvrouwe van Nahor, den broeder Abrahams, en zy hadde haare kruike op haare fchouder . En die jonge dochterwas
zeer fchoon van aangezicht , cen maagd , en geen man en hadde haar bekend : en zy
ging of na de fonteine, en vulde haare kruike , en ging op . Doe liep die knecht haar
to gemoete , en by zeide ; Laat my doch een weinig waters uit uwe kruike drinker .
En zy zeide ; Drinkt myn beer : en zy haaftede , en liet haare kruike nedcr op haare
hand, en gaf hem to drinken . Als zy nu voleind hadde van hem drinken to geeven,
zeide zy ; lk zal ook voor uwe kemelen putten , tot dat zy voleind hebben to drinken .
En zy haaftede , en goot haare kruike uit in den drink-bak, en liep weder na den put s:
om to putten, en zy puttede voor alle zyne kcmelcn . En de man ontzettede zich over
haar, ftil zwygende , om to merken of de BEER E zynen weg voorfpoedig gemaakt
hadde, of niet .
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foeii Abraham ., op 't laail, met alle menfchen nerve,
Hoe quam by dan in 't Goed, van zyn beloofde Erve
Ziet, door de Open Deur, die Chriitus mond ontfloot,
Hoe Laaz'rus wierd gebragt, in Abra'ms zaal'ge fchoot,
Door Dienaars van het Ryk , daar Abraham in woonden,
Het va1he wezen, dat Hem God in 't voorbeeld toonden
Zo ziet gy Abrahams beloofde Erfenis,
Veel duizend maal zo groot, als't aardfe Kanaan is .
En al die Heilig zyn , en in den Geed befneden,
Dat is van Abra'ms zaad , tot op den dag van heden ,
Om mee to deelen, in dat Erfelyke Goed,
Van Eeuw'ge Zaligheid , en vreden in 't Gemoed.
God noemd zich Abra'ms God, en is geen God der Doode ;
Zo leeft dan Abraham, in 't Koningryk van Gode ;
Dat over Heilige en dat overvloeijend land,
En Nieui,,w Jeruzalem, gegrondveft van Gods hand .
At zyn wy niet na't vlees , uit Abra'ms Stam gefprooten,
Uit zynen zegen zyn wy al , zyn deelgenooten ;
Dien grooten zegen , die in Jezus Chriftus leis,
Van God den Vader, voor ons alien toebereid.
En als 't Gordyn des Tyds, op 't laaa, word weg gefchooven,
Zal alles bloot O aan , na het Goddelyk belooven.
Men leeve en flerf hier dan, gelyk als Abraham,
Zo zal men takken zyn , aan zyn bedauwden fram,
En in der Eeuwigheid, gewen_ ;e vruchten draagen,
In 't recht Beloofde land , na Godes welbehaagen .
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D IT nu z n tie dagen der jaaren des levens Abrahams, dewelke by gelceft heeft ; hon.derd vyf en fevcntig jaaren . En Abraham gaf den geeft, en ftierf in goeden ouderdom,
oud, en [des leevens] zat : en by werd tot zyne volken verzamelt . En Izaak en Ifmael
zyne zoonen begroeven hem, in de fpelonke van Mach pela , in den akker Ephrons, des
zoons Zohars, des Hethiters, dewelke tegen over Mamre is : [In] den Akker, then Abraham van Hets zoonen gekocht hadde : Daar is Abraham begroaven , en Sara zyne huis4
vrcuwe .
JoAXNES VIII : f3, 4,SS,56,S7,Sg •
Zyt gy meerder dan onze vader Abraham, welke geftorven is % en de Profeeten . zyn geftorven ;
wien maakt gy u zelven ? Jezus antwoordde, Indies ik my zelven eere, zo en is myne ecre niets
myn Vader is het die my eerd, welken gy zegt dat uwc God is . En gy en kend hem niet, maar ik
kenne hem : en indien ik zegge dat ik hem niet en kennc , zo zal ik u-lieden gelyk zyn, [dat is,] een
leugenaar : maar ik kenne hem en bewaare zyn woord . Abraham uwe Vader heeft metverheuginge
verlangd, op dat by mynen dag zien zoude : en by heeft [hem] gezien, en is verblyd geweeft . De
Jooden dan zeiden tot hem , Gy en hebt noch geen vymgjaaren , en hebt gy Abraham gezien ? Jezus
zeide tot haar, Voorwaar, voorwaar zegge ik u, EcrAbrahamwas, ben 1k .
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ie haar geboorten recht, van 't Eeuwig, Zalig leven ,
Voor 't wereldfe vermaak , en d'Aardfe wellufI geeven ,
Om dat het glaze Oog, dat voor de handers ziet,
En 't ander, zo hem dunkt, noch ver in 't blaauw verfchiet,
Gelyk het domthe vee , misdeeld van 't rechte weeten,
Maar voor zyn voeten kykt, en vied daar wat to eeten ;
Die fchynen wel to zyn , van Ezaus na-geflacht,
Die zyn Geboorten recht, zo fchandig heeft veracht .
De daad van Ezau , nu , veel Eeuwen lang geleden ,
Dunkt ieder , die 't befchouwd , als buiten fpoor en reden ;
En 't geen, in overvloed , noch daag'ly ks zo gefchied,
Dat merkt de duiflernis van duizend oogen nier .
Waar wil de Wereld heen , met zulk een Doen en Laate ,
Als ofzy het verfland , dat menfch'lyk is, vergate ?
Nadien zy anderfins, zo gaauw en fchrander is ,
En neemt de dingen , van haar wel zyn, vaff en wis
Indien't maar dingen zyn , van 't tegenwoordig leven
Doch 't Eeuw'ge fchynt zy , om een fchotel moes to geeven .
Wee ! over zulk een doen, dewyl na langen tyd,
Het nabedenken treft , met bitterheid , van fpyt.
Het moes is lang verteerd , de luft is Lang vergeeten ,
En 't fchoon Geboorten recht, verworpen, en verfmeeten .
't Is beter dat men vierd , en zyne luft bedwingd ,
Op dat de zegen Gods, de Ziel met Heil doordringd .
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J A K 0 B hadde een kookfel gekookt : en Ezau quam uit het veld , en was moede .
En Ezau zeide tot Jakob ; Laat my doch florpen van dat roode , dat roode daar ; want
ik ben moede : daarom heeft men zynen naame genoemt , Edom . Doe zeide Jakob ;
verkoopt my op dezen dag uwe Eerftgeboorte . En Ezau zeide ; Ziet ik gaa fterven,
en waar toe my dan de Eerft-geboorte ? Doe zeide Jakob ; Sweert my op dezen dag,
en by fwoer hem : en by verkocht Jakob zyn Eerft-geboorte . En Jakob gaf Ezau brood,
en bet linzen kuokfel ; en by at , en dronl{ ; en by ftond op , en gang heenen : alzo
verachtte Ezau de Eerft-geboorte .
HEBREEN XII : 16,17 .
Dat niet iemant cn zy een hoereerder , of een onheilige , gelyk Ezau , die om can
fpyze bet recht van zyne eerft-geboorte weg gaf. Want gy weet dat by ook daar na,
de zegeninga willende be-erven, verworpen wierd . Want by en vond geen plaatfedes
berouws, hoewel by dezelve met traanen zocht .
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Die buiten Ezau fchynd , en Jakob is, van binnen,
Die zal den zegen Gods , op zynen fchedel winnen .
De nageboorne, uit den Geefr, in 't vroom gemoed ,
Gaat d'Eerfrgeboor'ne voor, (de menfch van vlees en bloed .)
Want Adam heeft het rccht der Erfenis verlooren,
En 't valt op Jakob , die uit ChriIIus word gebooren
Dies maake elk , dat by geen enk'le Ezau is,
Of anders deeld by aan den rechten zegen mis ;
Maar dat by Jakob , in 't herbooren herte draage,
En zo de wysheid Gods tot Erfenis behaage,
Die met de waardf'e mond getuigen heeft gedaan,
Dat d'onherboor'ne niet in 't Ryke Gods kan gaan
Welk ingaan echter is, den allergroohen zegen,
Daar Elk , en Ider een, het meefl :' aan leid gelegen .
Is dan de hand en hals, een Ezau , in den fchyn,

Het geen van binnen komt, moet jakobs fl :emme zyn,
Waar op 't befchooren deel der Wysheid zal beklyven,
(Of Ezau build en wrokt,) by zal gezegend bl .yven.
I-Iet waare Erfdeel , na den allerhoogien wenfch ,
Hoord niet aan vlees en bloed, maar aan den nieuwen menfch .
Dies moot zich niemant by dit groote fruk verbeelden ,
Dat deze zegen zy, tot vleefelyke weelden .
Maar deze Zegcn, die op Jakobs wortel viol,
Is 't Ecuwig Erf-bezit, van PUS, in de Ziel .
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Z Y gaf de fmaakelyke fpyzen, en bet brood, dewelke zy toegemaakt hadde, in do
hand Jakobs haares zoons . En by quam tot zynen vader, en zeide ; Myn vader : en by
zeide ; Let [hier] ben ik ; Wie zyt gy, myn zoone ? En Jakob zeide tot zynenvader
Ik ben Ezau uw' eerft-geborene ; ik hebbe gedaan , gelyk als gy tot my gefprooken had
ftaat doch op, zit , en eet van myn wild-braad ; op dat uwe ziele my zegene. Doe zeideIzaak tot zynen zoone ; Hoe is dit, [dat] gy 't zo haaft gevonden hebt, myn zoone?
en by zeide ; Om dat de H E E R E uwe God [dat] heeft doen ontmoeten voor myn
aangezichte. En Izaak zeide tot Jakob ; Nadert doch, dat ik u betafte, myn zoone : of
gy myn zoon Ezau zelve zyt, ofniet ? Doe quam Jakob by, tot zynen vader Izaak, die
hem betaftede, en by zeide ; De ftemme is Jakobs ftemme, maar do handen zyn Ezaus
handen . Doch by en kende hem niet ; om dat zyne handen hairig waaren , gelyk zynes
broeders Ezaus handen : en by zegende hem .
HEBREEN XI : 20 .
Door bet geloove heeft Izaak [zyne zoonen] Jakob en Ezau gezegent, aangaande toekomende dingen .
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J itwendig was het hard ,

van huis en hof verlaaten ;
Inwendig was het fchoon , en heerlyk boven maaten !
Die zulk gezelfchap vind, by nacht, in 't open veld ,
Is beter als its 't Hof daar tuft veel weeldens teld .
Al moeten wy dan ook op deze wereld zwerven,
Als vluchtig voor den Grim , die 't levee wit verderven,
En leggen op de grond , en op een harde ftien,
(Van wederwaardigheid,) wy zyn van God gezien
En zyne Eng'len zyn, als Wachters, om ons heenen,
.At is ons dat gezicht, met Jakob niet verfcheenen ;
Wy trooflen ons daar mee , door vafc Geloov' en Hoop,
Tot dat wy t'zynder tyd , aan 't Eind van onzen loop,
Door deze vreemd'lingfchap, daar wy als balling zwerven,
Door Gods genaden , ook 't aanfchouwen zullen erven ,
Wanneer de Hemel-poort, ons wens'lyk op zal gaan,
Gelyk zy, in den Droom, aan Jakob heeft gedaan .
At was zyn rykdom maar een fl,af in zyne handen,
Fly droeg zyn (chat van deugd, loch mee in vreemde landen .
Als ider cen , van ons , op garden ook zo doet ;
Het gaa dan op en neer , zo word het eind'ling goed .
Indien de zegen Gods, maar op ons hert mag ruflen,
Zo zyn wy ryk genoeg, al miffen wy de luflen,
Van't welbehaagen dat des werelds wel zyn geeft,
Die God tot leidsman heeft , is veilig daar by leeft.
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J A K 0 B dan tong uit van Berfeba , en ging na Haran . En by geraakte op cene
plaatfe daar by vernachtte , want de Zonne was onder gegaan : en by nam van de feenen
dier plaatfe, en maakte zyne hoofd-peuluwe , en leide zich to flaapen to dier zelver
plaatfe . En by droomde : en ziet, een ladder was geftelt op der aarde, welker opperfe aan den Hemel raakte : en ziet , de Engelen Godes klommen daar by op en nedcr .
En ziet , de H E E R E fond op dezelve , en zeide : Ik ben de H E E R E, de God
uwes waders Abrahams, en de God Izaaks : dit land, daar gy op ligt to flaapen , zal ik
u geeven , en uwen zaade . En u zaad zal weezen als het fot der aarde, en gy zult uitbreeken [inmenigte] Wefwaards , en Ooftwaards, en Noordwaards, en Zuydwaards
en in u , en in uwen zaade zullen alle geflachten des aardbodems gezegent worden .
PSALM XXIV : 6.
Dat is het gefachtc der geener die na hem vraagen , die u aangezicnce zoeken, [dat]
is Jakob , Sela !
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Die vluchtig is orn Gods des Vaders grooten zegen,
(Op dat de Erfenis des Hemels werd vergreegen )
Wyl dat de vyandfchap, van 't zondelyke quaad,
Hem met zyn haat en nyd, na 't geell'lyk leven itaat ;
En als een vreemd'ling doold in vergelegen landen,
Daar hem het lot, van ruf , en luff des lichaams banden ;
Ontmoet de Wysheid , op de wegen die by gaat,
En felt zich by haar, tot een knechtelyke ff :aat ,
En diend om haarent wil een lange reeks van Jaare,
Op dat by eindeling , voor Eeuwig, met haar paare .
Heeft Jakob veertien Jaar , om Rachel, leet verduurd ,
De wacht, by Dag en Nacht, met heet en koud bezuurd,
Zo mag Hy, die zyn Ziel tot Heil heeft opgeheven,
Zich wel getrooften, God, to dienen, al zyn leeven,
Orn zyne Wysheid, die in Jezus Chriffus woond .
Op dat zyn Iced en zweet, voor Eeuwig werd beloond,
Met een vereeniging , die boven alle zaaken,
D'onfferfelyke Ziel, kan recht gelukkig maaken
Want hier genaakt geen dood, die Iced, of fcheiding maakt,
Na dat den tyd der dienff ten einden is geraakt ;
Maar Eeuw'ge blydfchap , zal daar onverwelkbaar bloeije,
Dat elk dan, in gedult, zich om dat Heil vermoeije .
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D 0 E hief Jakob zyne vocten op ; en ging na het land der kinderen van het Ooften . En by
zag toe, en ziet, daar was een put in 't veld ; en ziet, daar waaren dric kudden fchaapen nevens
dicn neder liggende ; want uit dien zelven put drcnkten zy de kudden : en daar was een groote
fleen op den mond van dien put . En dcrwaarts wcrden alle de kudden verzamelt , en zy wentclden den fteen van den mond des puts , en drenkten de fchaapen : en lcidden den fleen weder
op den mood van dien put, op zyne plaatfe. Doe zcide Jakob tot hen ; Myne broeders, van waar
zyt gy ? en zy zeiden ; Wy zyn van Haran . En by zeide tot hen ; Kent gy Laban den zoone Nahors ? en zy zeiden ; Wy kennen [hem .] Vorder zcide by tot hen ; Is het wel met hem ? en zy
zeiden ; 't Is wcl, en ziet, Rachel zyne dochter, die komt met de fchaapen . En by zeide ; Ziet,
het is noch hoog dag, 't en is geen tyd dat het vee verzamelt worde, drenkt de fchaapen , en gaat
heenen , wcid- [%e
.] Doe zeiden zy ; Wy en konnen nict , tot dat alle kudden to zaamcn zullen verzamelt zyn, en dat men den fteen van den mond des puts afwentele ; op dat wy de fchaapen drcnken . Als by noch met hen fprak ; 'to quam Rachel met dc fchaapen die haaren vader toebehoorden ; want zy was cene herdcrfe . En bet gefchiedde, als Jakob Rachel zag, de dochter
van Laban zynes moeders broeder, en dc fchaapen van Laban zynes moeders broeder ; dat Jakob
toe trad, cn wenteldc den (teen van den mond des puts, en drenkte de fchaapen van Laban zynes
moedersbroeder . En Jakob kufte Rachel : en by hief zyne ftemme op, en weende .
Di
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y liet den man niet los , eer by gezegend waar
Zo mocten wy de Nacht, van ons geheele leeven ,
(Al valt het vlees en bloed vermoeijelyk en zwaar)
Ons, om de zegen Gods, in 't worfelperk begeeven
En laaten eer niet af, voor dat de dageraad,
Van 't Eeuwig levee, voor de Ziel komt door to fchynen,
Wanneer de naare nacht in vlees en bloed vergaat,
En alle lyd en fryd , in vreden moet verdwynen .
En of lien arbeid fchoon des levens welfland geld,
Zo dat men kreupel gaat, na 't vlees'lyk welbehaagen,
Zo is de inwendigheid , doch fris en welgef eld ,
Door zulk een zegen , die zy met zich komt to draagen .
't Is beter in de tyd , to worr'len om de kroon,
Als lui , en leeg to gaan, tot fchandelyk verzuimen .
De kloekheid wind, aan 't Eind des dags, een groote loon,
De traagheid , moer, na ruft, en lufk, de ondank fchuimen .
Dies vats' cen ider nu, met Jakob , liever moed,
Om deze worf cling , tot zegen to beginners,
En f}erk zyn arm , en zette een vaff geftelde voet,
Op dat by 't Eeuwig Heil , van God mag overwinnen .
Wy laaten u niet los , o Tezus ! ooze fchat,
Voor dat uw dageraad, en uwen grooten zegen,
Ons overkome, en tot Zaligheid bevat
Dat Erfdeel , dat uw macht, ons heilzaam heeft verkreegen .
GENE-
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H Y nam ze , en deede ze over die beeke trekken : en by deede overtrekken het geene by hadde . Doch Jakob bleef alleen over : en een man worflelde met hem tot dat de
dageraad op ging . En doe by zag dat by hem niet en overmocht , roerde by 't gewrichte zyner heupe aan , zo dat bet gewrichte van Jakobs heupe verwrongen werd, als
by met hem worftelde . En by zeide ; Laat my gaan , want de dageraad is opgegaan
maar by zeide ; Ik en zal u niet laaten gaan , 't en zy dat gy my zegent . En by zeide
tot hem ; Hoe is uwen naam ? en by zeide ; Jakob . Doe zeide by ; Uwe naam en
zal voortaan niet Jakob heeten, maar Ifrael : want gy hebt u vorflelyk gedraagen met
God , en met de menfchen , en hebt overmocht . En Jacob vraagde, en zeide ; Geeft
doch uwen naame to kennen : en by zeide ; Waarom is 't dat gy na mynen naame vraagd ?
en by zegende hem aldaar .
HozEA XII : f .
Ja by droeg zich Vorlelyk tegen den Engel , en overmocht [hem ; ] by weende, en
fmeekte hem : [Te] Beth-El vond by hem, en aldaar fprak by met ons .
I
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Hy boog zich zevenmaal voor zynen broeder neer ,.
En velden met dat Zwaard, van Deemoed, Ezaus tooren
Zo word het water, van de macht des vuurs, een heer,
En 't Heil der vteedzaamheid , van wederzyds gebooren .
Al die Party ontmoet, seem deze wapens aan ,
Gehard , als Diamant, gepunt , en fcherp gefleepen,
OM zyne vyandfchap , helddaadig to verflaan ;
Die niet met domheid f}ryd , doet wiffe, en vane greepen :
Gelyk het Heilig Lam, (dat uit then Jakobs f }am,
Na veel beloften Gods, tot zegening gekomen, )
De grootPre macht des vuurs, (die Hem ook tegen quam , )
Juif} met dat zelve Zwaard , zyn wrevel heeft benomen.
Hy was de Wyf}e, en wif}, hoe dat men bef} verwind
Gelyk het lieflyk licht, alleen met vriend'lyk f}raalen ,
En zonder flag of moot, de dui(}ernis verflind ,
Zo kan zachtmoedigheid de kroon der zegen haalen .
Zo heeft Deemoedigheid, (volkomen in Gods Zoon, )
De Duivel, Hel, en Dood, en Tooren Gods verwonnen ,
En op ons hoofd gehaalt, de overwinnings kroon,
En opgeflooten, 't Heil van zo veel levens bronnen .
Die dan de Wysheid mind, neem deze wyze aan,
Om langer niet met f}aal, de harde f}een to groeten,
Zo zal'er uit de flag, Been vuur en vlam, ontf}aan,
Maar voor het buigen, zal de f}rafheid buigen moeten .
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J A K 0 B hief zyne oogen op, en zag , en ziet, Ezau quam , en vier honderd mannen met hem : doe verdee de by de kinderen onder Lea, en onder Rachel, en order de
twee dienftmaagden . En by ilelde de dienftmaagden en haare kinderen voor aan : en Lea
en haare kinderen achterwaarder ; maar Rachel en Jozeph de achterfte . En by ging
voorby haar aangezichte heenen : en by boog zich zeven maalen ter aarde , tot dat by
by zynen broeder quam . Doe liep Ezau hem to gemoete, en nam hem in den arm, en
viel hem aan den hals, en kufte hem : en zy weenden . Daar na hief h ey zyne oogen
op, en zag die wyven, en die kinderen, en zeide ; Wie zyn deze by u . en by zeide ;
De kinderen , die God uwen knecht genadelyk verleend heeft . Doe traden de dienftmaagden toe, zy, en haare kinderen , en zy boogen haar neder. En Lea trad ook toe,
met haare kinderen , en zy boogen haar neder : en daar na trad Jozeph toe, en Rachel,
en boogen haar neder. En by zeide ; [Voor] wien is u al dit heir dat ik ontmoet hebbe ? en by zeide ; Om genade to vinden in de oogen mynes heeren . Maar Ezau zeide ;
Ik hebbes veel : myn broeder, bet zy uwe dat gy hebt .
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0 Jongeiing des deugds, die van uw's Vaders huis,
De wereld in gaat , om uw boodfchap uit to rechten,
Ontmoet u , op den weg , veel bitterheid en kruis,
Verdriet, en herten leed, die uwen gang bevechten ;
Gelyk als 't Jozeph ging, verzelfchapt met de deugd,
Die, door de loopbaan van verdrukking heen gedreeven,
Ten laatIl en uit quam , in een plaats van groote vreugd,
En naaft des Konings Stoel , in hoogheid wierd verheven ;
Zo zal 't ook met u gaan , zo gy uw gangen fchikt,
Na 't welbehaagen Gods, op zyn gefpoorde wegen ,
Wat a belaagd , en plaagd, en jaagd , en Heeds verfchrikt,
En met zyn wrevelmoed geduuriglyk komt tegen ,
Knoopt dat in uw geduld , en gaat maar fradig voort,
A an 't Find, van alles , zal de blydfchap u ontmoeten,
En ope fluiten, 't Heil van een gewenfl :e poort,
Daar alle lieflykheid, u vriend'lyk zal begroeten .
Uw floel zal hooger zyn , als nevens Pharaos Troon ;
Ja zo veel hooger, als den Hemel boven d'Aarde
Want wat is d'Aarde, met- haar allerbeae fchoon ,
By 't Er#' des 1lemelryks , in maat , gewigt en waarde ?
Het geen by Jozeph was, cen voorbeeld, in der Tyd,
Eepaald en afgedeeld, in 't wezen , en in 't duure,
Dat zal aan u gefchien, in d'Eind'looze Eeuwigheid .
Die rechte wegen pat, die volgd, hct zoet, na 't zuure .
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34
HE T gefchicdde, als Jozcph tot zyne broederen quam, zo toogen zy Jozcph zynen
rok uit , den veclverwigcn rok, dien by aan hadde . En zy namen hem, en wierpen hem
in den kull : doch de kuil was leedig, daar en was geen water in . Daar na zaten zy neder
om brood to eeten, en hieven haare oogen op, en zagen, en zict, een reizl gez~lfchap
van Ifmaeliten quam uit Gilead : en haare kemelen dioegen fpecery en en balm, en m~Yrrhe, rcizende,-om dat of to brengen na Egipten . Doe zeide Juda tot zyne broederen ; Wat
gewin zal bet zyn dat wy onzen broeder dood flaan, en zyn bloed verbergen ? Komt, en
laat ons hem dezen Ifmaeliten verkoopen, en onze hand en zy niet aan hem ; want b y is
onze broeder, ons vlees : en zyne broeders hoorden [hem .] Als nu de Midianitife kooplieden voorby toogen , zo trokken en hieven zy Jozeph op uit den kuil , en vel'kochtea.
Jozeph dezen Ifmaeliten voor twintig zilverlingen : die bragten Jozeph na Egipten .
Arios VI : 6,7.
Die wyn uit fcbaalen drinken, en haar zalven met de voortreffelykute olie : maar en bekommerett
haar niet over de verbreekinge Jozephs . Daarom zullen zy nu gevangelyk heenen gaan ondrr de
voorfte die. in gevangeuiil'e gaan : en bet banket der geener die weeldig zyn, zal weg wykell .
13
7 o.

70

DE

SCHRIFTUURLYKE

J O Z E P H S

BLOEDIGE R O K.

D e Rok was bloedig rood, en Jozeph was verlooren,
Door een bedekte fchyn, waar over 't vroom Gemoed,
Een langen tyd , veel fmert en hertenleed moeflr fmooren,
Doch op het laatfle wierd die bitterheid tot zoet.
Een vuur , met weinig lucht , bedekt en diep ver(lreeken ,
Wanneer 't eens opening , tot ademhaalen, krygt ,
Begint met meerder kracht van vlamming uit to breeken,
Gelyk veranderd Teed, van juigen nict en zwygt
Zo zal 't ook weezen , met d'oprechte vroome Herten ,
Die in haar Ouderdom , bedroefd en zeer gedrukt,
Omringd van weedom , en beklaagelyke fmerten,
Haar traanen zaaijen , en met zuchten gaan gebukt .
Zy zullen Jozeph , haar zeer hertelyk beminde,
Nu van het oordeel Gods , een langen tyd bedekt,
Als cen verlooren Zoon , met blydfchap weder vinde,
Waar door de grootfl :e vreugde in 't herte word verwekt
En alle hongersnood , volkornen zal geneezen
Want deze vinding , van het leven , uit de dood ,
Zal zulk een volheid , van volmaakte welf}and weezen,
Zo, dat by alle Ding, to waard is en to groot.
Jozeph , Jezus ! van de broeders weg gezonden !
A1 is den Ouden, u , uit zyne armen quyt,
De groote Helfe Draak en heeft u niet verflonden ,
Gy leeft, en heerft, als vorr, tot onze Zaligheid .
G E N E-
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D O E namen zy Jozephs rok, en zy flachtede eenen geiten-bok , en zy doopten den
rok in het bloed . En zy zonden den veelverwigen rok, en deeden hem tot hunnen vader brcngen ; en zeiden : Dezen hebben wy gevonden ; bekent doch , of deze uwes
zoon s rok zy , of niet . En by bekende hem, en zeide ; 't Is myns zoons rok ; cen boos
dier heeft hem opgegeeten : voorzeker is Jozeph verfcheurt . Doe fcheurde Jakob zyne
kleederen , en leide eenen zak om zyne lendenen : en by bedreef rouwe over zynen
zoone vcelc dagen . En alle zyne zooncn , en alle zyne dochtercn maakten zich op om
hem to trooften : maar by weigerde hem to laaten trooften , en zeide : Want ik zal rouw
bcdr vende tot mynen zoone in bet graf nederdaalen : alzo beweende hem zyn vader .
HANDELINGEN VII : .,10.
De Patriarchen nydig zynde verkochten Jozeph , [om] na Egipten [gebragt to worn
dcn : ] en God was met hem . En verlofte hem uit alle zyne verdrukkingen, en gaf hem
genade en wy sheid voor Pharao den Koning van Egipten , en by ftelde hem tot een Ov crfte over hgipten , en zyn geheel huis.
JOZEPH
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Die om zyn vroomheid , en oprechtheid raakt in lyden ,
Heeft een Gezelfchap , dat hem needs geleide doet,
Waar mede by zich zelfs geduurig kan verblyden,
Dat is, een 'onbefmet, en vroom , geruflr Gemoed .
Ontfangt Hy werelds loon , en word zyn dienfF vergeeten ,
Gelyk het mof1ertzaad, dat Lang bedooven lag,
Wanneer 't eens uit de groef, werd in de lucht gefmeeten ,
Zoo komt zyn vruchtbaarheid doch ryk'lyk voor den dag
Zo is, de Eed'le Deugd, die zyne kracht kan fluiten,
Een Rei van Jaaren , ja , het gantfe leven lang,
En aan het Eind , begint Hy heerlyk uit to fpruiten ,
Dan maakt zyn wasdom , met de ram en takken gang.
Wierd Jozeph naafl de Troon van Pharao opgeheven ;
Een ider, die met Deugd , door deze wereld gaat,
Ontfangt zyn loon , en kroon, van God in 't eeuwig leven ;
Dat klimt veel hooger, als de hoogfle werelds Staat .
Trouw , krygt zyn loon van God , (zyn doelwit en beoogen,)
Al word b y hier veracht, van 't wereldlyke hert,
De A1lerhoogfl •e , zal hem roepen, en verhoogen,
Wanneer het aardfe Hoog, van Hem vernederd werd .
Getroof1 u dan , o Ziel ! op 't fpoor van alle vroomen ,
Of gy de vrucht van 't zaad zo niet terfl:ond en ziet ;
Houd gy de zaaityd uit, de maaityd zal wel komen,
Op dat gy 't vreugden-brood, voor Eindeloos geniet .
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D O E vertelde de Overlie der Schenkeren Jozeph zynen droom, en wide tot hem : In mynen
droom, ziet, zo was een wynftok voor myn aangezichte ; En aan den wynftok waaren drie ran .
ken : en by was als bottende , zyn bloeifel ging op , zyne troffen bragten rype druiven voort .
En Pharaos beker was in myne hand , en ik nam die druiven, en drukte ze uit in Pharaos beker,
en ik gaf den beker op Pharaos hand . Doe zeide Jozeph tot hem : Dit is zyne uitlegginge ; De
drie ranken zyn drie dagen ; Binnen noch drie dagen zal Pharao u hoofd verheften , en zal u in
uwen ftaat herftellen, en gy zult Pharaos beker in zyne hand geeven, na de voorige wyze , doe gy
zyn Schenker waart . Doch gedenkt myner by u zelven , wanneer het u wel gaan zal , en doet
doch weldaadighcid aan my, en doet myner meldinge by Pharao , en rnaakt dat ik uit dit huis
kome. Want ik ben dieflyk ontftoolen uit der Hebreen land : en ook en hebbe ik hier niets gedaan , dat zy my in dezen kuil genet hebben . Doe de Overlie der Bakkeren za , dat by eene
goede uitlegginge gedaan hadde : zo zeide by tot Jozeph : Ik was ook in mynen room : en ziet,
drie getralyde korven waaren op myn hoofd ; En in den opperften korf was van a1le fpyze van
Pharao : die Bakkers wcrk is ; en het gevogelte at dezelve uit den korf van boven myn hoofd .
Doe antwoordde Jozeph , en zeide : Dit is zyne uitlegginge ; De drie korven zyn drie dagen ;
Binnen noch drie dagen, zal Pharao u hoofd vcrheffen van boven u , en by zal a aan cen hout
hangen , en het gevogelte zal u vlccs van boven u ceten .
K
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It Gezicht in Pharaos Droom , van Koeijen , en van Aaren ,
Her zevenvoudig Vett' en 't zevenvoudig Schraal ;
Dat liet de Wille Gods, door Jozeph, Hem verklaaren,
Wiens Wysheid verder ging, dan aller wyzen paal .
Her zal ook wyslieid zyn, niet zorgeloos to leeven,
In 't Vet der A aden , dat de menfch voor eerff ontmoet,
Maar, welbedachtzaam, op 't aanftaande acht to geeven,
Dar veeltyds 't Bitt're volgd , op 't overmaatig zoet .
Wie dan van d'Eerflelinge , een Schat weet op to leggen,
En zich uit Mammons goed, getrouwe vrienden rnaakt,
Omtuind zyn Zielen-ryk , met welgefloote Heggen ,
Op dat her dreigement, van 't na-wee, hem niet raakt.
Want alle, die in 't Vet der Aarden, zyn gezeten,
In welker weelden, 't Herr, geruff en vrolyk weid,
Die moeten door den Geefl der waare wysheid weeten,
De Aankomft van Gods fcraffe, en allerduurfle tyd
Die alle lull, en rufr des ]evens kan verflinden,
Zo , dat'er van her Volle , en Vet, niet overblyft
Maar , die her ]evens brood , tot aller Tyd wit vinden,
Zie, dat hy't Onverfland, uit zyn Gemoed verdryfr ;
Op dat Hy Jezus, 't Ryk des Herten laat Regeere ;
Die rechte Jozeph ; die ons heeft geopenbaard,
Door zynen wyzen mond, van Goddelyke leere,
Uoe dat de waare (chat, des levens word vergaard .
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DOE zeide Jozeph tot Pharao ; Pharaos droom die is een : 't geene God is doende,
heeft by Pharao to kennen gegeeven . Die zeven fchoone koeijen zyn zeven jaaren ; die zeven
fchoone airen zyn ook zevenjaaren : de droom die is cen. En die zeven ranke, en leelyke
koe4en, die na geene op quamen, zyn zeven jaaren ; en die zeven ranke van den ooften
wind verzengde airen , zullen zeven jaaren des hongers weezen . Dit is bet woord , bet
welk ik tot Pharao gefprooken hebbe : bet geene dat God is doende, hceft by Pharao vertoont. Ziet, de zeven aankomende jaaren, zal'er grooten overvloed in hetgantfe land van
Egipten zyn . Maar na dezelve zullen'er opftaan zeven jaaren des hongers, ran zal in 't land
van Egipten al dien overvloed vergeeten worden , en den honger zal bet land verteeren .
Ook en zal de overvloed in bet land niet gemerkt worden, van wcgen dien zelven honger, die
daar na weezen zal : want by zal zeer zwaar zyn . En aangaande dat die droom aan Pharao
ten tweedenmaal is herhaald ; is om dat de zaake van God vaft beflooten is, en dat God
haaftet om dezelve to doen .
PSALM CV : 16,17.
Hy riep ook eenen hon er in het land, by brak alien flafdes broods . By zond eenen man voor
hair aangezichte heenen : Jozeph wierd verkocht tot een flaave .
JOZEPH
K a

76

DE

SC

HRIF

TUURLYKE

J O Z E P H V E R H EVEN,

D

at lemant wilt voor af, hoe 't (na verdriet en lyden ,
En alle tegenfpoed) Hem eindeling zouw gaan,
Tot Eere, en heer'lykheid, en hertelyk verblyden,
Gelyk 't by d'Oude tyd, met Jozeph heeft gedaan
Hoe zouw dat Doelwit, (in het oog van zyn gedachten,)
Zyn kruis , en herten leed, en al wat by verdroeg,
Door hoop , op 't goede Eind, verzoeten en verzachten !
Die Konings goed verwacht, is immers ryk genoeg .
o Menfch ! waar blyft gy dan, dat gy u niet wilt geeven,
In 't vlees verdrukkend (poor, om met boetvaardigheid,
Voort aan to wand'len, op den weg van 't leidend leven,
Die door de wildernis van deze wereld leid ?
G y weet het wel voor of , door veelderlei getuigen ,
Dat Een, die wand'Icn moet, door 't droevig traanen dal ,
En zich om Gods wit voegd, om onder 't kruis to buigen ,
Wat heerlykheid dat hem, aan 't Einde ontmoeten zal .
Den Aardsgezinden, die gewenif , wierd voorgediaagen
Langs prykel en Gevaar, een Koninglyke hoed,
A1 koaen 't teed , en tweet , Hy lufcen 't na to jaagen ,
En fchepten reis op reis geduurig goede moed .
Gy weet het wet voor af, op 't Goddelyk belooven ,
Van d'allerhoogle macht, en d'allerwaarre mond ;
Zo gy noch langer wacht , dryft uw Geloof niet boven,
't Gebouw , dat recht zal taan , vercift een rechte grond .
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P H A R A 0 nam zynen ring van zyne hand af, en deede hem aan Jozephs hand, en lien
hem Tyne linnen kleederen aan trek ken, en leidde een gouden keten aan zynen hals . En by
deed: hem ryden up den tweeden wagen dien by hadde ; en zy riepen voor zyn aangezichte,
Knelt : alzo ftclde by hem over gants Egiptenland. En Pharao zeide tot Jozeph ; Ik ben
Pharao : doch zonder u en zal niemant zyne hand of zynen voet opheffen in gants Egiptenland . En Pharao noemde Jozephs naame, Zaphnath Paaneah , en gaf hem Asnath, de
dochter van Potiphera, Overlie van On, tot eene vrouwe : en Jozeph toog uit door het
land van Egipten . Jozeph nu was dertig jaar oud als by ftond voor het aangezichte van
Pharao, Koning van Egipten : en Jozeph gang uit van Pharaos aangezichte, enhytoog
door gants Egiptenland . En het land bragte voort in de zeven jaaren des overvloeds,
by hand vollen .
PSALM CV : 18 7 1 91 201 21 , 12 .
Men drukte zyne voeten in den flok , zyn perfoon quam [in] de yzers . Ter tyd toe, dat zyn woord
quam, heeft hem de reden des H E E R E N doorloutert . De Koning zond, en deede hem ontflaan
de Heerfer der volken die liet hem los . Hy zette hem tot een Heere over zyn huis : en tot eenen Heerfer over al zyn good . Om zyne Voriten to binden nazynen luft, en zyne Oudfte to onderwyzen .
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De menfch geeft alles , om zyn leven t'onderhouden ,
Gelyk d'Egiptenaars, in haare hongers nood,
A1 wat haar eigen was, noch liever millen wouden,
Als dat zy vielen , in de kaaken van de Dood .
Doet dan de menfch zo veel, om 't tydelyke leven ,
Gelyk men hoord en ziet, dat al de wereld doet ;
Wat hoorden Hy dan niet to laaten , en to geeven,
Om 't Eeuwig leven, en de fpyze van 't Gemoed !
Die Jezus Chriflus, aan een ider wil verkoope ;
Dien rechten Jozeph, zo met Hemels-brood voorzien !
Op dat den honger, al het zyne t'zaamen knoope,
En in gehoorzaamheid des Hemels Koning dien .
Breng by, uw Eigenheid ; Die knechtfchap aan den Heere,
Zal u , na deze Tyd een Eeuw'ge vryheid zyn ;
Want d'Allerhoogf}en, is zyn willen, en begeere,
Dat maar verlooren werd , het valfe Ik en Myn .
Doch die Hem vreeft, en diend, zal nooit van honger flerven,
Noch niet belh zyn van to zweeten, om zyn fpys,
Maar d'Eeuw'ge volheid van het Brood des levens Erven,
In 't minzaam Koningryk , van 't zalig Paradys .
Daar is dan hongersnood, op deze onvruchtbaare Aarde ;
Maar in den Hemel, is de voile Schuur van brood,
Die God, door Jezus, voor de arme ziel vergaarde,
Daar word een ider, (voor verlooch'ning) toe genood .
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G E N E S I S XLI : 53 , 54, 55,f, 7,

D O E eindigden de zeven jaaren des overvloeds , die in Egipten geweefl was . En de even jamren des hongers begonnen aan to komen ; gelyk als Jozeph gezeit hadde : en daar was honger in
alle de landen ; maar in gants Egiptenland was brood . Als nu gants Egiptenland hongerde, riep
het yolk tot Pharao om brood : en Pharao zeide tot alle Egiptenaren ; Gaat tot Jozeph, doetwat
by u Leid . Als dan honger over het gantfe land was, zo opende Jozeph alles waar in [iet] was , en
verkocht aan de Egiptenaaren : want de honger in Egipten-land flerk werd . En alle landen quamen
in Egipten tot Jozeph om to koopen : want de honger in alle landen clerk was.
En Kapittel XLII : f.
Alzo quamen Ifrai is zoonen om to koopen, onder de geene die daar quamen : want de . honger
was in het land Kanaan .
En Kapittel XLVII : 20 .
Alzokocht Jozeph het geheele land van Egipten voor Pharao, want de Egiptenaars verkochten een
ider zynen akker, dewyle de honger clerk over hen geworden was : zo werd het land Pharaos eigen .
HANDELINGEN VII : 11 7 12 .
En daar quam cen hongers-nood over het geheele land van Egipten en Kanaan, er. groote benaauwtheid : en onze Vaders en vonden geen fpyze . Maar als Jakob hoorde dat in Egipten koorn
ryas, zond by onze Vaders eerftmaal uit .
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Al die wel eer de Deugd ,

VERVULT .

met woorden , en met daaden ,
(De Heere Chrifhus zelfs) vervolgden, en verfmaaden ,
En komen, naderhand, in Zielen hongersnood,
Om op to zoeken, 't fpoor, na 't waare Hemels brood,
Zo dat zy haar met ernfI, al buigende bekeere ,
Die vinden evenwel , genade, by den Heere.
Hy, die door 't wonder, van des Heils Geheimenis,
N a zyne Menfchheid, zelfs haar eigen broeder is ;
By wien geen wraakzucht , tot vergelding werd vernomen,
Aan zulke, die oprecht, uit honger tot Hem komen .
Zy komen wel in druk , en worden wel beproefd,
Doch krygen evenwel , wat tot het leven hoefd
Tot dat Hy haar, aan 't Eind, van zyn geflelde paalen,
Van 't land des hongers , in de Volheid t'huis zal haalen ;
Op dat zyn milde hand , haar overvloedig voed,
Gelyk een Vadcr zyn beminde kind'ren doer .
Al die dan honger heeft, na 't God'lyk welbehaagen,
Laat zich , door twyfelmoed , noch wanhoop, niet verfaagen,
Maar trek tot Jozeph, die des Hemels volheid heeft,
Op dat by niet en flerfd , maar Eeuwig by Hem leeft .
Want Jezus Chrifrus, is van God voorheen gezonde,
Op dat zyn broeders huis , door Hem verloffing vonde.
o Zoete Jozeph ! die beminlyk, Jezus hiet,
Wy komen al tot u, uit kommer en verdrier .
GENE-
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XLV :I,2,3,4.,f,6) 7 .

D 0 E konde zich Jozeph niet bedwingen 'Door alle die by hem fonden ; en by riep, Doet alk
man van my uitgaan : en daar en fond niemant by hem, als Jozeph zich aan zyne broederen bekend maakte. En by verhief zyne femme met weenen ; zo dat het deEgiptenaars hoorden, en
dat het Pharaos huis hoorde . En Jozeph zeide tot zyne broederen ; Ik ben Jozeph ; leefd myn
vader noch ? en zyne brooders en konden hem niet autwoorden : want zy waaren verfchrikt voor
zyn aangezichte . En Jozeph zeide tot zyne broederen ; Naderd doch tot my ; en zy naderden
Doe zeide by : Ik ben Jozeph uwe broeder, then gy na Egipten verkocht hebt . Maarnu, weett
niet bekommert, en [de toorne] en ontfeeke niet in uwe oogen, om dat gy my bier heenen verkocht hcbt : want God heeft my voor u aangezichte gezonden , tot behoudenifhe des levens .
Want het zyn nu twee jaaren des hongers in het midden des lands ; en daar zyn noch vyf jaaren
in dewelkc geene plocginge, noch oogf zyn en zal . Doch God heeft my voor u-lieder aangezichte heenen gezonden , om u een overblyfzcl to fellen op de aarde ; en oni by u het leven to
behouden door eene groote verloffinge .
HANDELINGEN VII : 13 .
In de tweede [reize] wierd Jozeph zyncn broederen bekend , en het geflachte Jozephs wierd
Pharaoni opcnbaar .
L
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W at is het aangenaam, als nabellaande vrinden,
Na lange tyd van Teed , malkander weder vinden,
En dat in land , en frand, daar 't welzyn wens'lyk bloeid
Celyk als Ifrael , zyn Jozeph heeft gevonden,
Die in gedachtenis zo lange was verflonden,
Dat is , of 't leven , uit den Doode weder groeid .
Wat zal 't dan weezen , als die vreugde eens word gebooren,
Van wedervinden , die malkander hier verlooren ,
In deze wereld , door den Tydelyke Dood ;
Daar elk op zynen weg, ging zuchten ende treuren,
Tot dat by inging, door de opgefloote Deuren ,
Daar 't Eeuwig vreden-licht , bet Eeuwig Goed ontbloot !
Hct was een Herders knaap, die uit de oogen raakten,
Waar over Jakobs hers' cen lange droefheid maakten :
Maar 't was een Vorft des lands, toen Hy Hem wedervond ;
Met Eere en Heerlykheid , en overvloed omgeeven,
Cm buiten hongersnood, in duuren tyd to leeven,
War mede by in Gunr voor Pharaos Zetel frond .
Een arnie Aardworm,, werd hier in der Tyd verlooren,
Van lieve Vrienden , die om Gods wit , t'zaamen hooren ;
Een Hemels Koning vind men weder, in Gods Ryk
Zo dat bet geene , dat verlooren gaat voor oogen,
Zich van der Aarde tot den Hemel zal verhoogen ,
"door d'Allerhoogfe Troon , de Eng'len Gods gelyk .
GENE
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GENESIS XLVI :5,6 .

'Li
DO E maakte hem Jakob op van Berfcba : en de zoonen Ifraels voerden Jakob haaren vader,
en haare kinderkens, en haare wyvenop de wagensdie Pharao gezonden hadde, omhem tevoeren. En zy namen haar vee, en haare haave, die zy in den lande Kanaan geworven hadden, en
zy quamen in Egipten : Jakob, en al zyn zaad met hem.
En Vers 28, 29, 30, 31 .
En by zond Juda voor zyn aangezichte heenen tot Jozeph , om voor zyn aangezichte aanwyzinge to doen na Gofen : en zy quamen in het land Gofen . Doe fpande Jozeph zynen wagcn aan,
en toog op, zynen vader Ifrael to gemoete na Gofen : en als by zich aan hem vertoonde : zo viel
by hem aan zynen hals , en weende lande aan zynen hals . En Ifrael zeide tot Jozeph ; Dat ik
nu Verve , na dat ik u aangezichte gezien hcbbe , dat gy noch leeft. Daar na zeide Jozeph tot
zyne broederen, en tot zyns vaders huis ; Ik zal optrekken en Pharao boodfchappen, en tot hem
zeggen, Myne broeders, en mynes vaders huis, die in het land Kanaan waaren, zyn tot my gelomen .
PSALM CV : 23,24 .
Daar na quam Ifrael in E ggipten, en Jakob verkeerde als vreemdeling in 't land van Chain. En
by deede zyn yolk zeer waflen, en maakt'ct machtiger dan zyne tegenpartyders .
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D ie zyne dagen van het leven dezer tyd ,
Gelyk een Vreemd'lingichap, in deugd, met God verflyt,
E n zo bewandeld heeft , het (poor van alle vroomen,
Die zal ten laatiten in het land van Gofen komen
Dat uitverkoorene, en dat welgelegen land,
Aan hem gegeeven , en vergund van hooger hand,
Waar toe by wierd gevoerd , door 't geen by had verlooren
Zo word uit bitterheid de zoetigheid gebooren .
Heeft d'oude Ifrael , daar Hy voor Pharao Bond,
Zo rond beleeden , met zyn Vorfrelyke mond,
Dat zyne dagen , maar als vreemd'lings dagen waaren,
En onder herten teed , haaff waaren heen gevaaren,
Alzo zy zagen, op ecn Stede meer bemind,
;
A is 't allerbef e, dat men hier op aarden vied
Hoe veel to meer dan wy ; wy, die in hater dagen
Die groote vreemd'lingfchap van d'Allerhoogf}e zagen,
Waar door den weg , tot God ons klaar wierd voorgeleit,
Hoe dat wy gaften zyn in 't leven dezer Tyd,
Om niet to rufcen, in 't bezit van aardfe dingen,
Daar alle Wyzen maar met voeten overgingen,
Op dat zy troffen, ' t Doel , en eigentlyke wit,
Van 't rechte Vaderland , tot eindeloos bezit .
Zo achten wy, met haar , dit leven kort en fnoode,
Urn 't Eeuwige bezit, daar God ons toe Iaat noode .
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G E N E S I S XLVII : 7, SO) 10,11, 13,

J O Z E P H bragt zynen vader Jakob mede , en ftelde hem voor Pharaos aangezichte : en Jakob zegende Pharao . En Pharao zeide tot Jakob ; Hoe veele zyn de dagen der
jaaren uwes levens ? En Jakob zeide tot Pharao ; De dagen der jaaren myner vreemdelingfchappen zyn honderd , en dertig jaaren : weinig en quaad zyn de dagen der jaaren
mynes levens geweeft , ende en hebben niet bereikt de dagen van de jaaren des levens
myner vaderen in de dagen haarer vreemdelingfchappen . En Jakob zegende Pharao : en
ging uit van Pharaos aangezichte . En Jozeph beflelde Jakob, en zynen broederenwooningen, en by gaf hen cene bezittinge in Egiptenland, in bet belie van bet land, in het
land amezes ; gelyk als Pharao ge oden hadde : En Jozeph onderhield zynen vader,
en zyne broeders , en bet gantfe hues zyns vaders , met brood , tot den mond der kinderkens toe .
HANDELINGEN VII : 14, IfJ07.e h zond heenen , en ontbood zynen vader Jakob , en alle zyn geflachte [bellaande] in vyf-en-feventig zielen . En Jakob quam of in Egipten , en itierf, by zelve
en )nze Vaders.
J AKOB
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De Groote Man daar God zo menigmaal van roemd,
En ook zo menigmaal, zyn Heil'ge naam na noemd,
Wierd , na zyn vreemd'lingfchap, veel moeiten ende flaaven,
Van d'Aarde weg geruimd, en in een Hol begraaven
Zo verre reikt het Oog ; rnaar die wat meerder weet,
Ziet deze Mumye aan , voor Jakobs overkleed,
Dat weg gevleid wierd, Hem op 't Sterfbed uitgetoogen,
Op dat Hy bloot wierd, voor de G oddely ke oogen,
Na 't Deel, dat Eigentlyk, den Waaren Jakob was,
En tegen d'Aardklomp, als een kriftalyne Glas,
Vervuld met zegen , van de Eeuw'ge Ruff en Vrede ;
De Geeft is Eed'ler, als het lichaam , dat hem kleede .
Tot dat Hy - 't zelve, als de vrucht der zegen quam ,
Gewaffen , en verklaard , wear heerlyk aan zich nam,
Om zich daar mcde in Glans, en Eere to vertoonen,
In 't Hemels Kanaan, daar by Eeuwig in zal woonen
Het rechte Doelwit, dat Hem voor de oogen lag,
Daar by , met Abraham , en Izaak ook op zag .
Want al wat heerlyk is op d'uiterlyke Aarde,
is maar een voorbeeld, van de Geeftelyke waarde .
Wat God beloofd, den Been die zynen wille doet,
Is duizendmaal zo veel , als alle Werelds Goed .
Wie l& heeft 't zelve Erf , met Jakob to genieten ,
Die ftel zich by de Stam , der waare Ifraeliten,
Befneeden aan het hers . Godsdienftig in den Geeft,
Zo word by Ifraels zaad , at was by 't niet geweeft .
GENE .
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Z Y N E zooncn deeden hem, zo gelyk als by hen geboden hadde . Want zyne zoonen voerden hem in 't land Kanaan, en begroeven hem in de fpelonke des akkers Machla : dewelke Abraham met den akker gekocht hadde tot eene erf-begraavenifle van
phron den Hethiter , tegen over Mature . Daar na keerde Jozeph weder in Egipten,
by , en zyne broeders , en alle die met hem opgetogen waaren , om zynen vader to begraaven , na dat by zynen vader begraaven hadde .
HEBREEN XI : I3,I4,If,r6 .
Deze alle zyn in 't geloove geftorven , de beloften niet verkreegen hebbende , maar
hebben dezelve van verre gezien , en geloofd, en omheift , en hebben beleeden dat zy
gaften en vreemdelingen op der aarden waaren . Want die zulke dingen zeggen , betoonen klaarlylc dat zy een vaderland zoeken . En indien zy dies vaderlands] gedacht hadden van welk zy uitgegaan waaren, zy zouden tyd aehad hebben om weder to keeren
Maar nu zyn zy begecrig na cen beter , dat is , na tet Hemelfe . Daarom en fchaamt
hem God haarer niet , om haaren God genaamt to worden : want by hadde haar een
ftad bereid .
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oen deze Waterbloem , aan N ielus boord gevonden ,
In 't Koninglyke hof, tot voile wasdom duam,
Beyond Hy zich, met Eer' en Staat, en macht bewonden,
En in dat groote Ryk, een Vohelyke Stam .
Maar't was Hem noch to laag ; Daar rees in zyn gedachten,
(Dewy l Hy Wysheid had , meer dan d'Egiptenaar, )
Om na een hooger flaat , als Pharaos troon, to trachten ,
Al was het langs een weg van prykel en gevaar .
Dat was , de Vriendfchap Gods ; die blonk in zyne oogen ,
Meer als de Schatten , en het zondelyk geniet .
Meer als de heerlykheid, en 't Vorflelyk vermogen .
Waaronl Hy 't al, en al, verfmaaden, en verliet .
Hoe helder is het Oog , dat zich niet op hat houwen ,
Van guide Blinden , daar onwaarde achter ftaat ,
Maar verre Dingen ziet, in 't geelelyk befchouwen ;
Wys is by, die de Tyd , orn d'Eeuwigheid verfmaad .
Het Hof, van Pharao, is verrot, en lang vergeeten
Maar Mozes Heerlykheid , floreerd noch in zyn (land,
Dat bleek op Tabor wel, in waarden, ongemeeten,
Daar Hem het fchouwend oog, by 's Hemels Koning vand
Wiens fmaadheid , Hy op aarde , om Gods wil , had gedraagen ,
Met meer behaagen , als de Prinfelyke kroon .
Laat ons dan ook then Prys , die Eeuwig blyft, bejaagen ,
En zien , met Mozes, op den toegezeiden loon .
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E X O D U S II : 5,6,7,8,9 .

A R A O S dochter ging af, om haar to waflen in de riviere, en haare jongvrou-7PH
wen wandelden aan de kant der riviere : doe zy de kifte in het midden van de biezen zag
zo zond zy haare dienftmaagd heenen , en liet ze haalen . Doe zy ze op deede, zo zag
zy dat knechtken, en ziet, het jongsken weende : en zy werd met barmhertigheid beweegd over het zelve , en zy zeide , Dit is een van de knechtkens der Hebreen . Doe
zeide zyne zufter tot Pharaos dochter, Zal ik heenen gain , en u eene voedfter-vrouwe
uit de Hebreinnen roepen, die u dat knechtken zooge . En de dochter Pharaos zeide tot
haar , Gaat heenen : en de jonge maagd ging , en riep des knechtkens moeder . Doe
zeide Pharaos dochter tot haar, Necmt dit knechtken heenen, en zoogt bet my, ik zal
[u] uwen loon geeven 5 en de vrouwe nam het knechtken en zoogde het .

HEBREEN XI : z4,zf,z6 .
Door het gcloovc heeft Mozes, nu groot geworden zynde, geweigert cen zoonc van Pharaos
dochter genaamt to worden : Verkiczende lievcr met het yolk Clods qualyk gehandeld to worden
dan voor cenen tyd de genietinge der zonde to hebben . Achtende de verfinaadheid van Chriflus
mccrderen rykdom to zyn, dan de fchatten in Egipten : want by zag op de vergeldinge des loons .
M
MOZES

8990

DE SCHRIFTUURLYKE
SCHRIFTUURLYKE
DE
E RSLAAT
N EG
I PTE
N . A A R.
M MO
O ZE
Z S
E vS
G E VDEO
N D
E N

T ScephanllS, een Gezant, van

oen deze Waterbloem , aan N ielus 't
boord
gevonden Lan1,
,
weerelooze
In 't als
Koninglyke
hof, tot
voiletot
wasdom
duam, ontflooken,
(Dat
een vriend'lyk
Licht,
Zaligheid
Beyond
Hy zich,
metIvervuur,
Eer' en Staat,
en macht
bewonden,quam,)
Na't
Wet'lyk
zo zacht
te voorfchyn
En in van
dat groote
Ryk, een Vohelyke
.
l-leeft
het V:oorbeeld)
en van ~tStam
Wezen,
dus gefprooken:
Daar
rees
in
zyn
gedachten,
Maar't
wasdeze
Hem Mozes,
noch to die
laagzyn
; volk verloffen wouw,
Dat
)
dan d'Egiptenaar,
(Dewyhaare
l Hy Wysheid
, meer
Van
wrevel, had
wierd
verfchooven,
en verfi:ooten)
Om na een hooger flaat , als Pharaos troon, to trachten ,
Gelyk als Jezus, die haar zalig maaken zouw,
Al was het langs een weg van prykel en gevaar .
Oak diergelyken lot van Ifrael heefc genooten.
Dat was , de Vriendfchap Gods ; die blonk in zyne oogen ,
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EXODUS
Tot in 't Beloofde land, van't Eeuwig Zalig leven.
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11,13,13,14,15 •

H E T gefchiedde in die dagen , doe Mozes groot geworden was , dat by uitging
tot zyne broederen , en bezag haare laften : en b zag dat een Egiptis man, eenen Hebreeuwfen man uit zyne broederen , floeg. En by zag herwaards en gintswaards , en
doe by za dat daar niemant en was : zo verfloeg by den Egiptenaar, en verbergde hem
in bet zand. Des anderen daags ging by wederom uit, en ziet, twee Hebreeuwfe mannen twifteden : en by zeide tot den ongerechten , Waarom Nat gy uwen naaften ? H
dan zeide, Wie heeft u tot een Overlie en Richter over ons gezettet ? Zegt gy [ditty
om m~yto dooden , gclyk gy den Egiptenaar gedoodet hebt ? doe vreesde Mozes, en zeide, Voorwaar deze zaake is bekend geworden . Als nu Pharao deze zaake hoorde , zo
zocht h Mozes to dooden : doch Mozes vlood voor Pharaos aangezichte, en woonde in
den lane Midian, en by zat by eenen water-put .
. HANDELINGEN VII : zf.
En by meende dat -zyne broeders zouden verflaan , dat God door zyne hand verloflinge gecven zoude : maar zy en hebben bet niet verftaan.
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\Ierdryft het quaade, dat het goede wit beletten,
Om zynen Arbeid, in het Herte voort to zetten .
Schoon gy dan vreemd zyt, in het land van vlees en bloed,
Werd uwe Ziele van de vriendfchap Gods ontmoet .
Want alle weldaad , die gy doet aan and're vroomen ,
Werd van den Vader der getrouwheid opgenomen
Hy zal Hem neemen , in zyn huis en Erfenis,
Die met oprechtigheid , in deze Wereld is,
Als in een vreemde plaats, daar 't leven was gevlooden ,
Wyl Hy d'Egiprenaar , den Menfch der zonde, dooden,
Die Jakobs waare zaad , het Edele Gemoed,
Met dwang , verdrukt en dringt , bekneld , en onrecht doet,
Zo dat de dwing'landy , de booze macht der Hellen,
Voor deze nederlaag, Hem weder zoekt to vellen,
Dies by de vlucht neemt in het wilde der Wocilyn,
Om uit zyn Koningryk daar voor bevryd to zyn .
't Is beter, Schaapjes met ootmoedigheid to hoeden,
Als met hoogmoedigheid , het werelds hers to voeden .
Hy zal dan wys zyn, die d'aanzienelyke Staat,
In Jezus nedrigheid , door 't waar Geloof verlaat,
En zo , met Mozes, van het wereldlyke fchoone,
Op die vergelding ziet, waar mee Hem God zal loone .
u Zoete Vreemd'lingfchap ! die 't leven voed met hoop,
Van 't Hemels Erf-bezit, na deze leevens-loop .
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EXODUS 11 : 16,1 7,180900221 ,

11

D E Priefler in Midian hadde zeven dochteren, die quamen om to putten, en vulde
de drinkbakken , om de kudde haares vaders to drenken. Doe quamen de herders en zy
dreeven ze daar van : doch Mozes fond op , en verlofte ze , en drenkte haare kudden .
En doe zy tot haaren vader Rehuel quamen , zo fprak by , Waarom zyt gy heden zo
haaft weder gekomen ? Doe zeiden zy , Ecn Egiptis man heeft ons verloft uit de hand
der herderen : en by heeft ons ook overvloedelyk geputtet, en de kudde gedrenkt . En
by zeide tot zynedochteren, Waar is by doch? waarom liet gy den man nu gaan? roept
hem , dat by brood eete . En Mozes bewilligde by den man to woonen : en by gaf
Mozes zyn dochter Zippora.
HANDELINGEN VII : 29.
Mozes vluchtede op dat woord , en wierd cen vreemdeling in bet land Madiam I daar
by twee zoonen gewan .
HEBREEN XI : 27.
Door bet geloove heeft hy Egipten verlaaten , niet vreezende den toorn des Konings,
Want by hield zich vaft , als zicnde den onzienlyken .
M 3
MOZES
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H y, die de Majefleit, van Pharao had verfchooven,
Met alles wat'er blinkt, aan Koninglyke hoven,
(gym mee to draagen, van der ongeachten fmaad ,
En ook to bu4ken voor der Goddeloozen haat,
En als een vreemd'ling zworf, in verre, en vreemde landen,
Met eenen veeftaf, in zyn Prinfelyke handen,
Terwyl fly, als een knecht, zyn vader Jethro diend,
Wierd in de Herders fraat , met grooter Vora bevriend,
Als Pharao, en zyn Hof, die van Hem was verlaaten ;
Ja , zo veel hooger , dat het gaat uit alle maaten ;
Die Hem met Majefleit, ontmoet, en zich verbind,
Om Hem to weezen als een allertrouwfke vrind .
Die zo, om Chrirus wit, de Wereld wit begeeven,
Om in verachting met het yolk van God to leeven ,
Zal in de berg woeflyn, van 't levee dezer Tyd,
Daar by de Schaapen van zyn zinnen , hoed en weid,
De waarde vriendfchap Gods, op zynen weg ontmoeten ,
(En doen, voor 't Heiligdom, de fchoenen van zyn voeten .)
Die zal Hem redden , uit de drang van alle nood,
Van onder Pharaos macht , en uit de Zee der dood,
En in der Eeuwigheid zyn vriend der trouwhcid blyven,
Op wien Hy at zyn Heil des Goeds zal doen beklyven .
Een vriend to mogen zyn , van 't onafmeet'lyk Een,
Hoe ver gnat dat geluk , voor alle dingen heen !
EXODUS

M 0 Z E S hoedde de kudde zynes fchoonvadcrs Jethro, des Prieters in Midian : erg
leidde de kudde achter de woeftyne , en by quam aan den Berg Godes tot Horeb .
de Engel des H E E R E N verfcheen hem in een vlamme des vuurs uit bet midden eenes braam-bofl -es : en by zag , en ziet de braam-bos brandde in bet vuur , en de
braam-bos en wierd niet verteert . En Mozes zeide, Ik zal my nu daar heenen wenddn,
en bezien dat groot gezichte , waarom de braam-bos niet en verbrand ? Doe de H E ER E zag dat by hem daar heenen wendde, om to bezien : zo rie God tot hem uit het
midden van den braam-bos, en zeide Mozes, Mozes, en by zeide, Ziet [hier] ben ike
En h zeide , Naderd hier niet toe , trekt uwe fchoenen uit van uwe voeten , want de
plaatfe daar gy op ftaat , is heilig land.

J

HANDELINGEN VII : if.
Dezen Mozes, welken zy verloochent hadden, zeggende, Vie heeft u tot een Over
Re en Rechter geftelt? Dezen [zegge ik,] heeft God tot eenen Overflen en Verlof er
gezonden door de hand des Engels , die hem verfcheenen was in den doornen-bos .
ISRAEL
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Wy,

al die leeven in de Wereld, zyn in (land,
Als 't oude Ifrael , in 't fnoode Egiptenland ;
Met fterke Zeelen van de dwing'landy gebonden,
Tot zwaare dienf baarheid, gedrukt van 't Juk der zonden .
Maar 't is noch troot'lyk voor , then , die daar onder zucht,
En hert'lyk gaaren , uit dat euvel was ontvlucht,
Wyl God een Heiland , uit genaden heeft gegeeven,
Om ons to redden, van dit fnoode elendig leven,
Indien wy uit het net maar lufl :en op to fl:aan ,
En achter zynen hiel, de wereld uit to gaan .
Want deze macht is naeer,, dan alle macht der Hellen,
Die ons geduurig zoekt to plaagen , en to quellen .
Toen was 't een Mozes, die gewapend, met Gods kracht,
Het yolk uit Pharaos hand , in haare vryheid bragt
Nu, is het Jezus , die gezegend is gekomen ,
En Plot) en grendel van de deur heeft weg gekomen,
Om zalig toe to gaan, in 't Eeuwig Vreden-Ryk,
Indien het levcn rnaar niet weder om en kyk
Want die de vleespot , voor haar Eed'le vryheid kooren,
Vervielen wederom , in Gods gefrenge tooren .
Wie liever flaafs is , in des werelds idelheid,
Als dat by na het land , des Hemels word geleid,
Wat helpt hem dan de gunff, van God tot Heil gegeeven ?
Die God behaagen wil , moet na zyn wille leeven .
EXODUS
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D E Aandryvers drongen aan, zeggende , Voleindigt uwe werken , [elk] dagwerk
ep zynen dag, gelyk doe'er ftroo was . En de Amptlieden der kinderen I fraels, die Pharaos Aandryvers over hen geftelt hadden, werden geflaagen, [en] men zeide : Waarom
en hebt gy-lieden u gezette werk niet vol-eindigd , in het maaken der tichel-fteenen,
gelyk to vooren, alzo ook gifteren en heden ? Derhalven gingen de Amptlieden der kinderen Ifraels , en fchreeuwden tot Pharao, zeggende, Waarom doet gy uwen knechten
alzo ? Uwen knechten en word geen ftroo gegeeven, en zy zeggen tot ons , Maakt de
tichelfteenen : en ziet , uwe knechten worden gefla-gen, loch de fchuld is uwes yolks .
Hy dan zeide, Gy-lieden gaat leedig , leedig gaat gy, daarom zegt gy : Laat ons gaan,
laat ons den H E E R E offeren. Zo gaat nu heenen , arbeid ; doch ftroo en zal u niet
gegeeven worden : evenwel zult gy het getal der tichel-fteenen leveren .
HANDELINGEN VII : 34-

A hebbe merkelylc gezien de mishandelinge myns yolks dat in Egipten is, en ik hebbe haar zuchten ge oord , en ben neder gekomen , om haar daar uit to verlofien : en nu
komt herwaards ik zal u na Egiptcn zenden .
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D e Staf des Mans, die God , tot Pharao had gezonden ,
Heeft d'and're Raven , van de Toveraars verflonden
Al war van God niet komt, (met een gemaakte fchyn, )
Zal eind'ling als de Staf van Pharaos Wyzen zyn .
De Wereld gaat voorby, met haar begeer'lykheden,
Hoe fchoon zy haar voor't Oog, met fchyn van Heil , bekleeden.
fen ides zie , dat by , zo niet als Pharao doe,
1v1aar val de fbande macht, van Gods vermogen toe .
En feel her werelds ryk, niet tegen 't Ryk van Gode,
Indien by niet wil zyn, cen wreevele , en een fnoode,
Die zyn gewaande, en vermeetene geweld,
Als tegen over God , den Allerhoogiten field .
Want, war by houden wil, van zyn gewenre dingen,
Zal hem de macht van God, doch uit de handers wringen
Gelyk Hy Ifrael , uit Pharaos handen wrong,
In welke worf1eling , by zelver gants vergong .
Zyn wysheid is rnaar fpook , en rook, tot haa(1 verdwynen,
Zyn f erkheid , is maar flroo, en fnoo, met al de zynen,
Voor 't wyde gaapen , van her alverflindend vuur,
Na zondens voile mast, in d'allerlaatile uur.
Weg Pharaos Eigenfchap , die over 't recht des Heeren,
In 't Ryk van iders Hert , froutmoedig wil regeeren .
De waare Wysheid, dryf, a van den Zetel af,
Eer dat het leven valt , in Pharaos laatffe ftraf
EXODUS

j9

D O E ging Mozes en Aaron tot Pharao heenen in , en deeden alzo gelyk de H E E .
R E geboden hadde : en Aaron wierp zynen ftaf neder voor Pharaos aangezichte , en
voor het aangezichte zyner knechten , en by werd tot een draake . Pharao nu riep ook
de wyze en de guichelaars : en de Egiptife toveraars deeden ook alzo met haare bezweeringen . Want een iegelyk wierp zynen ftaf neder , en zy wierden tot draaken : maar
Aarons ftaf verflond haare Raven . Doch Pharaos herte verftokte , zo dat by na haar
niet en hoorde, gelyk de H E E RE gefprooken hadde .
PSALM CV : z6,17 .
Hy zond Mozes zynen knecht, [en] Aaron then by verkooren hadde . Zy deeden onder haar de bevelen zyner teekenen, en de wonderwerken in den lande Chams .
HANDELINGEN VII : 36.
Deze heeft haar uitgelcid, doende wonderen en teekenen in 't land van Egipten , en
in de roode Zee, en in de woeftyne , veertig jaaren.
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D ie door de Plaagen Gods , zyn pert laat overtuigen ,
Oni zyn verkeerde wil, na Godes Wit to buigen,
En pier en luifterd , na des Werelds Tovery,
Waar door het onverf{and, Gods wond'ren fchuift aan zy,
Die zal , al was by laag , van AfkomfF, Staat , en Eere,
Den Scepter en de Kroon , van Pharaos Ryk braveere ;
Om dat by wyslyk, als een Koning, in verfl and,
Regeerden over 'r quaad , dat tegens God zich kant .
Veel ingebeelde macht , en eigen zelfs behaagen,
Laat liever 't Eind de 1a11, van zyne daaden draagen ,
En zoekt de vreden, in zyn eigen booze wil,
En fchiep zo water, met de zeef,, die 't niet en hit .
A I war niet wit , als God . met een eerbiedig vreezen .
Is als de Tak des Booms, die zelfs de Boom wit weezen ;
En wyl by niet en zuigd , ook niet gevoed en word ,
En, daarom , zonder fap, verdroogt en heel verdord .
Daar is maar Eenen Heere ; alle and'ren , die Regeeren ,
Dat zyn maar dienaars , en maar knechtelyke heeren .
En die hier niet en buigd , daar kan 't niet wel mee gaan,
Gelyk 't met Pharaa , en veel and'ren , heeft gedaan .
De baakens, die daar raan , taan anderen ten goede ,
Op dat zich ider, voor een quaaden uitflag hoede .
%Vie dan den Vinger Gods , in zynen Band ontmoet,
Vcrfchrik voor 't dreigement, en valle God to voet .
EXODUS
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50
M 0 Z E S nu en Aaron deeden alzo, gelyk de H E E R E geboden hadde , en by
hicf den ftaf op , en floeg het water dat in de riviere was, voor de oogen Pharaos , en
voor de ocogen zyner knechten : en al het water in de riviere word in blood veranderd .
En de vis die in de riviere was ftierf, en de riviere honk, zo dat de Egi tenaars het
water uit de riviere niet drinken en konden : en daar was bloed in den gantfen Egiptenlande. Loch de Egiptife toveraars deeden [ook] alzo met haare bezweeringen : zo dat
Pharaos herte verftokte , en by en hoorde na haar niet , gelyk als de H E - E R E gefprooken hadde. En Pharao keerde hem om, en ging na zyn huis : en by en zette zyn
herte daar ook niet aan . Doch alle Egiptenaars groeven rondom de riviere , om water
to drinken , want zy en konde van 't water der riviere niet drinken . Alzo werden zc
vcn dagen vervuld , na dat de H E E R E de riviere geflagen hadde
PSALM CV : 29 .

By kecrdc haare watcren in bloed : en by doodde haare vitl'en.
N 3
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D
e Akelyke Vors die weet van fchaamt, noch fchroomen,
Om op het fchoon Tapyt van Pharaos Hof to komen .
Want al wat afkomt van des Allerhoogf1en Hand ,
Is een geweldige en doordringende Gezant
En laat zich van geen Wacht of lyf bewaarders ftuiten ,
De wacht der zonden keerd de macht van God niet buiten .
Dat niemant dan betrouw, op zyne Achtbaarheid,
Niets kan hem fchutten , is de ftraf op hem bereid
Het welk in menig huis noch daag'lyks werd bevonden,
Dat zulke booden van Gods hand word toegezonden .
De goede vrienden , by het braadfpit en den wyn,
Waar mee men was verzeld , en vrolyk plag to zyn,
Zyn onvermogen om het ongeval to redde,
De quelling komt in Huis, op Tafel en in 't Bedde .
Heel onvoorziens en fim , en erger als verwacht ;
Wie nood de Kikvors uit de pool en vuile gracht ?
Wie nood Gezondheids dood, de quelling, pyn en fmerte,
Die overkomen en bekruipen 't hoofd en Herte !
Ja zo elendig , dat het leven ondervind ,
Hoe 't vrye ontblootheid van geplaagde Rykdorn wind .
Laat vallen dan de cooed in Eigenzinnighede,
En al 't betrouwen op u wyze Meefl:ers mede.
Wilt a y die zwaare hand en fcherpe roede ontgaan,
Valt God in zynen arm, of Hy u mogt ontflaan,
V oornamentlyk van 't quaad tot nadeel van de Ziele,
Maar houd u woord op dat gy niet tot erger viele,
Gelyk als Pharo, , die 't zo lang had om gedraaid,
Tot dat by eindeling geheel wierd afgemaaid .
EXODUS
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D A A R na zeide de H E E R E tot Mazes, Gaat in tot Pharao ; en zegt tot hem
Zo zeid de H E E R E, Laat myn yolk trekken, dat zy my dienen . En indien gy het
weigerd to laaten trekken , ziet , zo zal ik uwe gantfe landpaale met vorfen than : Dat
de rivieren van vorfen zal krielen, die zullen opkomen , en in u huis komen, en inuwe
f aapkamer , ja op u beddc : ook in de huizen uwer knechten, en op u yolk, en in uwe
bak-ovens , en in uwe bak-troggen . En de vorfen zullen opkomen , op u, en op u
yolk , en op alle uwe knechten. Vorder zeide de H E E R E tot Mozes , Zegt tot
Aaron , Strekt uwe hand uit met uwen ilaf, over de ilroomen, en over de rivieren, en
over de poelen : en doet vorfen opkomen over Egiptenland . En Aaron tlrekte zyn hand
uit over de wateren van Egipten , en daar quamen vorfen op , en bedekten Egiptenland.
PSALM CV : 30 .
Haar land bragt vorfen voort in overvloed , [tot] in de binnenice Kameren haarer
Koningen .
EGIP-
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oe fmaad'lyk is de luis , byna in iders oogen ,
H
a hoe affchuwelyk , by luiden van vermogen !

3

Wat word 'er al gedaan tot noodig tegenweer,
Op dat men met geweld , die groote Vyand keer l
Met baalen Lywaat, tot bevryding en verfchoone,
Op dat by maar alleen, by bloote Armoe woone ;
Die zelfs gefchuwd werd om die fchandelyke vlek,
Gelyk een teeken, van verachtelyk gebrek .
Zo kan men fchuilen voor de drupp'len die'er vallen,
Maar breekt de Zee eens door , zo komt het nat tot alien .
Gelyk 't in d'oude tyd her gants Egipten ging,
Dat overffroomt wierd, van dat haatlyk leelyk ding
Van die , die t'zaamen zyn in eenen tyd van leeven,
En in het zelve land , is d'eene meer omgeeven ,
Met alle tegenweer , voor allerlye quaad ,
Als wet cen ander daar 't zo fchoon niet mee en flaat .
Maar als de Vinger Gods zich blyk'lyk komt vertoonen,
Met dreigen , en met flaan , dan is'er geen verfchoonen .
Dit denk een ider , die zich zelfs met alle vlyt,
Van wereldfe oneer , en van luizigheid bevryd,
En niet van zonden , en van vuile fnoo gebreken ,
Waar by geen leelykheid van luizen werd geleeken .
Want onderfcheid van Staat , gaat voor een tyd wet heen,
Maar op het laatffe, komt dat Groote Algemeen ;
Om , als een voile Zee, de wereld t'overfl:roomen,
Wanneer den Geefel Gods, tot faraf werd opgenomen,
By ieg'lyk in de Dood, by alien, in then dag
Van wien het wens'lyk was, dat ider op hem zag .
En door de zuiverheid d'onreinigbeid verbanden,
Om zo bevryd to zyn van Eeuw'ge finaad en fchanden .
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EXODUS VIII ; 16,17) I $, 19.

V ORDER zeide de H E E R E tot Mozes , Zegt tot Aaron, Strekt uwen ftaf
uit, en flaat het ftof der aarde, dat het tot luizen worde, in den gantfen Egipten-lande .
En zy deeden alzo ; want Aaron ftrekte zyne hand uit met zynen flaf, en floeg het ftof
der aarde , en daar werden veele luizen aan de menfchen , en aan het vee : al het flof
der aarde werd luizen , in den gantfen Egipten-lande . De toveraars deeden ook aizo
met haare bczweeringen , op datfe luizen voortbragten , doch zy en konden met : zo
waaren de luizen aan de menfchen , en aan het vee . Doe zeiden de toveraars tot Pharao, Dit is Gods vinger : Doch Pharaos herte verftyfde, zo dat by nu haar niet en hoorde , gelyk de H E E R E gefprooken hadde .

PSALM CV : 31 .
Hy fprak , en daar quam een vermenginge van ongedierte : luizen , in haare gantfe
landpaalc .
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Verdiend de Wereld, door zyn wederflreeven ,

f agen,
't Ontbreekt den Hemel niet , aan veelderlye plaagen.
Al wat op aarden is , is in de hooglle hand,
Een Roede en Geeeel, op de Goddelooze Eland .
En wat affchuwlyk is, en waard om voor to fchroomen ,
Hoe zeer gy 't haat en vlied dat kan u overkomen
Van veelderhande quaad , en quelling en verdriet,
Als misgeflalten , die men lieffl niet voeld of ziet .
Hoe red zich leven om zich zelven to verfchoonen,
En niet affchuwlyk by bet ongediert to woonen !
Voor weinig fchrikt by , maar hoe veel to meer voor veel,
Wed dan terwyl gy kund, voor 't leelyk in 't Geheel .
Waar zal men vlieden ? en waar zyn de wegen open ,
Om 't zwermend hels gefpuis t'ontwyken en t'ontloopen ?
Gehoorzaamheid aan God, die vied een opening ,
Op dat hy'door die Deur, d'affchuwlykheid ontging .
Gaat in door deze Deur om alle quaad t'ontwyken,
En alle goed in 't land van Gofen to bereiken .
Dat land van Gofen , daar men Eeuwig vreedzaam woond,
En tegen alle quaad voor Eeuwig blyft verfchoond .
Toen was het Ifrael dat bevryd wierd van de plaagen ,
Nu zyn 't de Vroomen , die God dienen na behaagen
Die worden op bet hoogfl bevryd in tyd van nood,
Ja op het allerhoogfl in d'uure van de Dood .
EXODUS
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E X O D U S VIII : 20, 21,22 ) 2 3j 2 4--

53

V O R D E R zeide de H E E R E tot Mozes 3, Maakt u morgen vroeg op , en flelt
u voor Pharaos aangezichte , ziet by zal aan het water uitgaan , en zegt tot hem : Zo
zeid de H E E R E , Laat myn yolk trekken , datfe my dienen . Want zo gy myn yolk
niet en laat trekken , ziet , zo zal ik een vermenginge van ongedierte zenden op u 2 en
op uwe knechten , en op u yolk 2 en in uwe huizen : alzo dat der Egiptenaaren huizen
met deze vermenginge zullen vervult worden , en ook het aardryk daar zy op zyn . En
ik zal to then dage het land Gofen , daar myn yolk in woond , af-zonderen , dat daar
geen vermenginge van ongedierte en zy, op dat gy weetet, dat ik de H E E R E in het
madden dezes lands ben . En ik zal een verloffinge zetten tuflen myn yolk en tuffen u
yolk , tegen morgen zal dit teeken gefchieden . En de H E E R E decde alzo , en daar
quam een zwaare vermenginge van ongedierte in Pharaos huis, en in zyner knechten huizcn, en over 't gantfe Egiptenland, het land werd verdorven van doze vermenginge .
P S A L M LXXVIII : 4f.
Hy zond eene vermenginge van ongedierte onder haar, dat haar verteerde : cn vorfen
die haar verdorven .
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A l woonen Goed en Quaad, dicht aan malkanders zyden,
Gods pyl der flraffe weet to raaken en to myden .
Dat geeft den vroomen .cooed in tyd van alle nood .
Die van Gods Erfdeel is, betrouwd ook in de dood .
Zyn goed dat b y behoed , als Vee , in 't veld des Heeren ,
Zyn doen en laaten , na het Goddelyk begeeren,
Zal niet verderven , noch verderven , door de Pefl;,
Gelyk het Werelds goed , het Vee van al de refl :
Het beefhelyk geflel geweid door aardfe zinnen ,
Die 't tegenwoordig Deel , voor't Eeuwig Deel beminnen
Dat vale en fl;erft al weg, uit elk Egipt'naars hand,
Wanneer de Peff des doods hem van der aarde band
De tyd wanneer by eerff to recht behoord to leeven ,
Waar in het Jakobs kind zyn Vee werd mee gegeeven
Zyn Goed van vrucht der Deugd, op dat by 't leid en weid,
In 't eind'loos ruime veld der Zalige Eeuwigheid .
Wat by de ouden was tot zeeg'ning op der aarde,
I-,'-limt Evangelis op in zo veel hooger waarde ,
Als Eeuwig wezen meer, dan tyd.'lyk wezen is,
Wie Ziel voor lichaam trekt, tafl in zyn Heil niet mis,
Terwyl wy dan op aarde als in Egipten woonen,
Zo zal Gods hand ons ook als Jakobs zaad verfchoonen,
Indien wy Spruiten zyn aan lien bedauwden Stam,
Die ons tot Zaligheid uit Jakobs wortel quam .
EXODUS
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.ft
:
en
fpreekt
tot
hem
~
D A A R na aeide de H E E R E tot Mozes, Gaat in tot Pharao
Alzo zeid de H E E R E de God der Hebreen, Laat myn yolk trekken , dat bet my
diene . Want zo gy ze weigerd to laaten trekken, en gy haar noch met geweld ophoudet : Ziet , de hand des H E E R E N zal zyn over u vee dat in bet veld is , over de
paarden , over de ezelen, over do kemelen , over de runderen , en over bet klein vee :
door eene zeer zwaare pefilentie . En de H E E R E zal Gene afzonderinge maaken tuffen her vee der Ifraeliten , en tuflen 't vee der Egiptenaaren : dat daar niets en nerve van
alles dat der kinderen Ifraels is . En de H E E R E beftemde cenen zekeren tyd , zeggende : Morgen zal de H E E R E deze zaake in dit land doen . En de H E E R E deeds
deze zaake des anderen daags, en al bet vee der Egiptenaarcn ftierf : maar van bet vec der
kinderen Ifraels en ftierf niet een . En Pharao zond 'er heenen , en ziet , van bet vee
Ifraels en was niet tot een toe geftorven : doch het herte Pharaos werd verzwaard, en by
en liet het yolk niet trekken .
PSALM LXXVIII : so.
Hy woeg een pad, voor zynen toorn : by en onttrok haare ziele niet van den dood : en haar
gedierte gaf by aan de peftilentie over .
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e Doctor kan zich zelfs voor krankheid niet bevryden,
De fchrand're Toveraar , moel ook de zweeren lyden,
Met al zyn weetenfchap en liftige verfl ;and ;
't .Met alles buigen, voor Gods opgeheven hand .
Wie fnuift dan op zyn kunff, wie pogt dan op vermoge,
Van Achtbaarheid en Staat , en al het Werelds hooge ?
De fcherpe pyl van God, van allerleye quaad,
V liegt van zyn tooren-boog op allerleye Staat .
Alleen gehoorzaamheid , en doen den eis des Heeren,
Om in en buiten hem het goede niet to keeren ,
Dat keert de ftraffe hand, verheven om to flaan ;
Maar al die alders doct, die taf1 by ftraflyk aan.
De wreede Pharao had voorheen met quaad Regeeren,
Al lang de baas gefpeeld met wreevelig braveeren
Maar alles heeft zyn tyd ; het goede of quaade zaad,
Waft tot de Rypheid op, eer hem den Sikkel flaat .
Hoe veele herten zyn gerufr en wel gezeten ,
Die doen, naar haaren zin, en van geen onheil weeten ;
Maar ook ; hoe menig komt in droevig wee en ach !
Dat by in 't bloeijen van zyn overmoed niet zag
D'een dit ; een ander dat ; to veel om op to tellen,
Als bitter zonden loon , en vonken van der hellen !
Weerfl~aat dan 't goede niet, en voed geen zonden quaad,
J3efpiegeld u eer zacht , aan Pharao en zyn maat .
EXODUS
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E X O D U S IX : S,g,10,11,z :.

DOE zeide de H E E R E tot MozcS en tot Aaron ; neemt gy-lieden uwe vuiflen
vol a(le uit den oven : en Mozes ftrooije die na den Hemel voor Pharaos oogen . En
zy zal tot klein ftof worden over bet gantfe Egiptenland, en zy zal aan de menfche, en
aan 't vee worden tot zweeren , uitbreekende met blaarkens , in den gantfen Egiptenlande. En zy naamen afl'e uit den oven, en ftonden voor Pharaos aangezichte, en Mo.
zes ftrooide ze na den Hemel : doe worden daar zweeren uitbreekende met blaarkens,
aan de menfchen en aan bet vee . Alzo dat de toveraars voor Mozes niet ftaan en konden , van wegen de zweeren : want aan de toveraars waaren zweeren , en aan alle de
Egiptenaarcn . Doch de H E E R E verftokte Pharaos herte , dat by na haar nict en
hoorde , gelyk de H E E R E tot Mozes gefprooken hadde .
PS

A L M

LXXVIII : 49.

Hy zond onder hen de hittigheid zyns toorns, verbolgentheid, en verftoortheid, en
benaauwtheid ; [met] uitzendinge der booden van veel quaads .
Dr
.
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D ie 't woord gehoorzaam was in gants Egiptenland ,
En bergden 't zynen voor Gods opgeheven hand ,
Die bleef behouden , daar veel and'ren zyn verflaagen,
Door fchrik'lyk Onweer, vuur en zwaare Hagel-vlaagen
o Menfch ! dit beurden wel voor lange in d'oude tyd,
Maar Godes hand dreigd noch op d'ongehoorzaamheid .
Zyt niet hardhoofdig met de oude Pharaos knechten ,
Die 't lieten aanf:aan , na 't gebruik van alle flechten .
Daar hangt een zwaare wolk, van dreiging over 't hoofd,
Om fel to treffen al de geen die niet gelooft .
Verzameld alles, wat u lief is tot behouwen .
Want zorgeloosheid baard een bitter naberouwen .
Het zy u lief; en neemt , met dank , eerbiedig aan,
Dat u uit gun{t van God de waarfchouw is gedaan .
En rnaakt Been bindlel voor uw ziende en open oogen,
Waar door zich veele zelfs , als blinde lui , bedroogen ;
Dewyl men al voorheen , met eigen oogen zag .
Het fchrikkelyk geweld van d'een op d'and're flag .
Wat God gefprooken heeft , dat zal niet achter blyve,
Ten zy gehoorzaamhcid die zwaare wolk verdryve .
't Verbrak , en dooden 't al, wat op Egipten viel,
Maar wee, de nederlaag , van Lichaam , en van Ziel !
Hoord niet na Pharaos aart , hardnekkig in 't Regeere,
Maar diend , met lfrael , de waare God en Heere,
Zo zal de Hagel van zyn Tooren u niet flaan ,
Maar alle plaagen zult gy in Gods Ryk ontgaan .
EXODUS

G E S C H I E D E N I S S E N.
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E X 0 D U S IX : 18, Ig, 2o, 2 r, 22, 23, :4,=5, :6 .

I$

Z I E T ik zal morgen ontrent dezen tyd eenen zeer zwaaren bagel doen regenen, desgelyke in
Egipten niet geweeft en is van dien dag af, dat het gegrondet is , tot nu toe . En nu , zend heenen, vergaderd u vee, en alles wat gy op den velde hebt : alle menfche en gedierte, dat op den velde gevonden
zal worden, en niet in huis verzameld zyn en zal, als dezen bagel op haar valien zal, zo zullen zy flerven . Wie onder Pharaos knechten des HEEREN woord vreesde , die deede zyne knechten, en zyn
vee, in de huizen vlieden . Doch die zyn herte niet en zette tot des HEEREN woord : die lict zyne
knechten, en zyn vee, op bet veld . Doe zeide de HEERE tot Mozes, Strekt uwe hand uit na
den Hemel , en daar zal bagel zyn in den gantfen Egiptenlande : over de menfchen , en over 't vee,
en over al bet kruid des velds in Egiptenland . Doe ftrekte Mazes zynen flaf na den Hemel, en
de HEERE gaf donder en bagel, en bet vuur fchoot na de aarde : en de HEERE liet bagel regenen over Egiptenland. En daar was bagel , en vuur in bet midden des bagels vervangen : by was zeer
zwaar, desgelyke en is in den gantfen Egiptenlande nooit geweeft, Pint dat bet tot een yolk geweeft is .
En de bagel floeg in den gantfcn Egiptenlande, alles wat op den velde was, van de menfchen of tot
de beeften toe : ook iloeg de bagel al bet kruid des velds, en verbrak al bet geboomte des velds . Alleen in den lande Gofen , daar de kinderen Ifraels waaren, daar en was geenen hagel .
PSALM CV : 32,33 .
Hy maakte haaren regen tot bagel , vlammig vuur in haaren lande . En by floeg haaren wynftok en haarcn vvgenboom, en by brak bet geboomte haarer land-paalen.
P
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EGIPTEN MET SPRINGHAANEN GEPLAAGT.

af't water Vorfen , om Egipten t'overheeren,
G
De lucht gaf Eeters, om zyn groenten of to fcheeren ;
De fnelle Springhaan ; die gedraagen van de wind
Ms bagel nederdaald, en wegneemt wat by vind .
Wie fchoone hoven heeft en landen van behaagen ,
En zich niet na het woord des Heeren komt to draagen,
Waar mee dock zal zyn kunfr, bet ruime weelden veld ,
Daar by zyn luft en ruff en hert op heeft gefreld,
Bedekken , voor de komff der ftraffe op de zonden,
Dat zyn behaag'lykheid niet deer'lyk werd gefchonden ?
Want al zyn fcherm is doch to min tot tegenweer,
Wie kan het houden ? want het valt van boven neer .
Men ziet wel geenen weg waar langs het quaad zal komen
Maar't komt als met een vlucht , eer dat men 't had vernomen ,
En dekt met duiicernis en fchrik het gantfe land,
V an iders hert bezit en welgeftelde Band .
De Groote Meeffer, (die na Mozes op zouw treeden,
P n ook iekomen is, in kracht en macht van reden,

Heeft ons gewaarfchouwt voor 't bezitten van een Schat,
Die Dief, en Mot, en Roeft befFreeden en ver-at .
En vorder ; fchoon de menfch, de Wereld zelf bezate,
En fchae feed' aan zyn Ziel , bet hem niet mogte baate.
Maar vie zyn fchat vergaard , in 't vafte Hemelryk,
Die vind , als Abra'ms zaad , voor alle quaad cen wyk .
Terwyl d'Egiptenaar,, de menfch van 't heidens levee,
Al zyn behaag'lykheid den eeter op moet geeven .
Wat fcheerd'er kaalder als de Springhaan van de dood,
Die d'armc Ziel van al wat vlees'lyk is ontbloot .
EXODUS

G E S C H I E D E N I S S E No
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E X 0 D U S X : 12,13,14,1 ;.

s7

D 0 E zeide de H E E R E tot Mozes , Strekt uwe hand uit over Egiptenland , om
de fpringhaanen , dat zy opkomen over Egiptenland : en al bet kruid des lands op eeten,
al 't geene dat den bagel heeft overig gelaaten . Doe ftrekte Mozes zynen ftaf over Egiptenland , en de H E E R E bragt eenen ooften wind in dat land, dien geheelen dag, en
dien gantfen nacht : bet gefchiedde des morgens , dat de oofte wind de fpringhaanen op
bragt. En de fpringhaanen quamen op over bet gantfe Egiptenland, en lieten haar neder aan alle de paalen der Egiptenaaren, zeer zwaar, voor deze en zyn diergelyke fpringhaanen als deze , nooit geweeft , en na dezc en zullender zulke niet weezen . Want zy
bedekten bet gezichte des gantfen lands , alzo dat bet land verduifterd wierd, en zy aten
al bet kruid des lands op , en alle de vruchten der boomen , die de bagel hadde overig
gelaaten : en daar en eef niet groens aan de boomen , nochte aan de kruiden des velds,
in den gantfen Egipten-lande .
PSALM CV : 34, .
Hy fprak, en daar quamen fpringhaanen en kevers , en dat zonder getal . Die al bet
kruid in haar land op aten, ja aten de vrucht haarer landsdouwe op .
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E lk maak, met lfrael, ook, van Gods yolk re zyn,
Op dat het levens-licht in zyne wooning fchyn.
Schoon, in Egiptenland, en daar by is omgeeven,
Met veele and'ren die in 't naare duifler leeven
Dat naare Duifler, van een toe gedekt Gemoed,
Dat na de wille van de Helfe Pharao doer .
Die God tot Vader heeft, en Jezus zynen Zoone,
Tot zyne Leidsman neemt, die zal in 't Lichte woone.
Waar in by, door 't Geloof, kan zien de fchoone fhand,
Die by ontmoeten zal in 't waare Abra'ms land .
Gelyk als If•a el , wet eer,, in Oude tyden
Aan God geloofde en haar van Mozes licten leiden .
Val dan van Pharao af, die d'een'ge oorzaak is ,
Van al de plaagen , en de zwaare duilernis .
Verlaat Egiptenland, de Wereld met her fnoode
Van alle dienffbaarheid , aan haare vreemde Gode,
Op dat gy wet bedagt, haar plaagen zo ontgaat ,
Daar Gods gerechtigheid, weerfpannigheid mee flaat .
De Duifiernis is hels , een dekfel van al 'c fchoone
Die ons een ftaaltje van den afgrond komt vertoone .
Is dan de Duifternis zo naar in dezen Tyd,
%Vie fchrikt en vlied dan niet voor Eeuw'ge donkerheid !
o Jezus ! levens licht ! Dat wy uw plaats bercide,
Op dat gy in ons woond , en uwe Staf ons leide,
Uit dit Egiptenland, daar wy na Kanaan gaan,
Gelyk als Mozes, in u Voorbeeld heeft gedaan .

EXODUS
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D 0 E zeide de H E ER E tot Mozes , Strekt uwe hand uit na den Hemel, en daar
Lal duifternifie komen over Egiptenland , dat men de duifternifle taften zal . Als Mozes
zyne hand uitflrekte na den Hemel, ,vcrd'er cen dikke duifternifie in den gantfen Egipten-lande , drie dagen. Zy en zagen de een den anderen niet , daar ftond ook niemant
op van zyne plaatfe , in drie dagen : Maar by alle de kinderen Ifraels was bet licht in
haarewooningen . Doe riep Pharao Mozes, en zeide, Gaat heencn, diendden HEER E, alleen uwe fchaapen en uwe runderen zullen vafte blyven : ook zullen uwe kinder,
kens met u gaan . Doch Mozes zeide , Ook zuit gy flacht-offeren en brand-offeren in
onzc handen geeven , die wy den H E E R E onzen God doen mogen . En onze vee
zal ook met ons gaan , daar en zal niet een klaauw achter blyven, want van 't zelve zullen wy neemen , om den H E E R E onzen God to dienen : want wy en weeten niet,)
waar mede wy den H E E R E onzen God dienen zullen tot dat wy daar komen . Doch
de H E E R E verhardde Pharaos herte , en by en wilde ze niet laaten trekken .
PSALM CV : Zs.
Hy zond duiflernifle, en maakt'et duifter : en zy en waaren zynen woorde nict wederfpannig .
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G elyk als d'Ouden , met de Staf in haare hand ,
Gefchoeid , en opgefchord, reisvaardig, 't Pafcha aten,
Om uit to Happen van het fnoode Egiptenland,
Dat zy in dienfl;baarheid , en onder 't Juk bezaten
Zo moet den Chrif}en, (die den Duivel wit ontgaan ,
Uit zyne Dwing'landy, en 't waare Paas-Lam eeten,
Dat zich op Golgotha , oni zynent wit liet flaan, )
Door heil'ge order, van de waare Wysheid weeten ;
Dat hy, reisvaardig , en oprecht, gereed moet fraan,
Om van de wergild, en hair vlees'lyk welbehaagen,
In Pelgrimagi, door woetynen uit to gaan,
En zyn geboorten-plaats, door lafheid, niet beklaagen .
o Paas-Lam , Jezus ! fpyze, en voedfel voor 't Gemoed,
Die , met cen bitt're fauws, des lydens , overgooten ,
Door 't Heilig teeken , van uw uitgeftorte bloed ,
Her Hays der Zielen voor 't verderf hcbt toegeflooten !
Gy zyt het dubbeld waard, dat wy Reisvaardig zyn ,
Om eind'ling eons het land , van vredc cn ruft to vinde,
Door dorre weeen, van des wcrelds zand Woefl :yn,
Het leiden word getrooa , door hoope van 't berninde .
Door hoe veel duizenden , van 't rechte Ifraels zaad,
(Toen't waare Paas-Lam , op de wereld was gekomen, )
Is 't Aards Egiptenland , verlaaten, en verfmaad!
Want dezen uittogt, is de weg, van alle vroomen .
EXODUS
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E X O D U S XII : 8, 9, io, i 1, a, ;.

Z Y zullen dat vices ceten in der zelver nacht : aan den vuure gebraaden, met ongea
zuurde brooden, zy zullen 't met bittere fauze ecten . Gy en zult daar niet raauw van ecten, . .
ook geenfins in water gezoden : maar aan den vuure gebraaden, zyn hoofd, met zyne fcllen-kclen, en met zyn ingewand . Gy en zuit daar ook nict van laaten over bly ven tot den morgen : maar bet geene dat daar van over blyft tot den morgen , zult gy met vuure verbranden . Aldus nu zult gy bet eeten ; Uwe lendenen zullen opgefchord zyn, uwe fchoenen aan
uwc vocten, en uwen ftaf in uwe hand : en gy zulthet met haafle ecten, hot is des HEEREN Pafcha . Want ik zal in dezer nacht door Egiptcnland gaan, en alle eerftgeboorene in
Egiptenland flaan, van de menfchen af, tot de beeften toe : en ik zal gerichten oefenen aan,
a11e de goden der Egiptenaaren, ik de HEERE . En dat blood zal u-lieden tot eon teeken zyn
aan de huizen daar gy inne zyt : wanneer ik bet bloed zie zal ik u-lieden voorby gaan : en daar
en zal geen plaagen onder u-lieden ten verderve zyn, wanner ik Egiptenland flaan zal .
HEBREEN XI : z8.
Door 't geloove heeft by bet Pafcha uitgericht, en de befprenginge des bloeds, op dat
de vcrdervcr der eerftgeboorene haar niet raaken en zoude.
D~
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GEDOOD .

A .1 daar het bloed des Lams, niet waar' can't Huis ghreeken,
Wierd d'Eerflgeboorne, van bet Zwaard des floods doorfceeken .
o Jezus ! Vorfl des Heils, en uitverkooren Lam,
Dat, als bet Wezen, van het nude Voorbeeld quam !
Uw Heilig, hemels bloed, zal ons ook zo bewaaren,
In 't midden van bet land , der quaade Egiptenaaren,
Indien wy anders geen Egiptenaaren zyn ,
In 't Heidens leven , van den algemeenen trein ,
En d'Afgod, Wereld-luf1, niet dienen , ende eeren ,
Maar Abra'ms waare Zaad, die 't Eeuwig Heil begeeren,
(Wyl by een Vader der geloov'ge kind'ren hiet, )
En toonen ons Geloove, aan God, zo dat men 't ziet,
Hoe wy, om zynent wil, bet zichtbaar Ryk verlaaten,
En 't Heidens leven , van den loop des werelds haaten ;
Zo komt het Bloed des Lams onze arme Ziel to baat,
Op dat de Tooren Gods haar niet ter neder flaar .
Zy zullen uitgaan , van het Dienfrhuis dezer aarde ,
En komen in het land, van d'allerhoogfle waarde ;
Daar Pharaos na-geflacht, heel niet to zeggen heeft ,
Maar daar men onder God, in Eeuw'ge Vryheid leeft :
Dat recht Beloofde land, voor d'onderdrukte Zielen,
Die met den eerffen Val, in 't zonden ryk vervielen,
Maar weder keerden, met een vroorn, oprecht Gemoed,
En wierden zo , van God , bevryd , door Jezus bloed .
EXODUS
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E X 0 D U S XII : 28,29,30,37,33 .

n

D E kinderen Ifraels gingen en deeden het : gelyk als de
E E R E Mozes en Aaron gebo
den hadde , alzo deeden zy . En het gefchicdde ter midder-nacht , dat de H E E R E alle de ecrfgeborene in Egiptenlande floeg , van den eerfgeborenen Pharaos aan , die op zynen troon zitten
zoude, tot op den eerflgeborenen des gevangens, die in het gevangen-huis was, en alle eerft-ge .
borene der beeften . En Pharao fond op by nachte, hy, en alle zyne knechten, en alledeEgiptenaars , en daar was een groot gefchrei in Egipten : want daar en was geen huis daar niet een
doode in en was . Doe riep by Mozes en Aaron in der nacht, en zeide, Maakt u op, trekt uit
het midden van mynen volke, zo gy-lieden, als de kinderen van Ifrael : en gaat heenen , diend
den H E E R E , gelyk gy-lieden gefprooken hebt . Neemt ook met u uwe fchaapen, en uwe run-,
deren, alzo gy-lieden gefprooken hebt : en gaat heenen, en zegend my ook .
NEHEMIA IX : 10 .
Gy hebt teekenen en wonderen gedaan aan Pharao, en aan alle zyne knechten , en aan al het
yolk zyns lands, want gy wifet, dat zy trotfelyk tegen hen handelden : En gy hebt u eenen naame
gemaakt, als het is to dezen dage .
PSALM CV : 36 .
Fly verfloeg ook alle eerf-geboren in haar land, de eerfelingen aller haarer krachten .
Q
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\Taar wel Egiptenland, daar wy voor Slaaven zaten
Gedrukt van Tiranny , wy gaan u nu verlaaten ;
Vaar reel , o Wcreld ! nu zo Lang van ons gediend,
Wy volgen nu de roep van een getrouwe vriend .
't Is waar , wy waaren wel in uw gebied gebooren ,
Maar onzer Vad'ren God, heeft ons dit heil befchooren,
En opening gemaakt, na 't fchoon Beloofde land,
Om zo t'ontkomen 't Juk van Pharaos zwaare hand
Zo roepen alle , die van herten zich bekeeren,
En gangc maaken , op den waaren weg des Heeren .
Zy gaan, met zak en pak, blymoedig uit haar Nef},
Daar zy gebooren zyn , en achten 't voor een Peflr .
Zy laaten't Heidendom , der blinde Egiptenaaren,
De gantfe Wereld) met haar Doen , en Laaten, vaaren .
De Maatfchappy is uit , van zulk een nagebuur,
Waar by men heulden, en zich branden aan haar vuur .
Die mee wil is bemind , in 't Tat der Reisgezellen ,
Om weg to vlieden van den open mond der Hellen .
't Is Ifrael een vreugde, en blydfchap in zyn hers,
Die van d'Egiptenaars, daar toe bewoogen werd,
Orn ook met haar to gaan , op haare f}raat en wegen,
Op dat zy 't zelve Deel , met Ifrael verkreegen .
Dat waare Ifrael , dat God, in Jezus vreef ,
A .an't hert befneeden is , en offerd in den Geefl .
EXODUS

D E kinderen Ifraels nu hadden gedaan na het woord Mozes, en hadden van de Egiptenaaren
ge-eilt zilveren vaten, en goudene eaten, en kleederen . Daar toe hadde de H E E R E den volke
genade gegeeven in de oogen der Egiptenaaren, dat zy hen haare begeerte deeden : en zy beroofden de giptenaaren . Alzo reisden de kinderen Ifraels uit van Ramefes na Succoth : ontrent zes
honderd duizend to voet, manncn alleen, behalven de kinderkens . En veel vermengd yolk trok
ook met haar op, en fchaapen , en runderen , gants veel vees . En zy bakten van het deeg dat
zy uit Egipten gebragt hadden, ongezuurde koeken', want het en was niet gedeefhemt : overmits
zy uit Egipten uitgedreeven wierden , zo dat zy niet vertoeven en konden , nochte oak teeringe
voor hen berciden . De [tyd] nu der wooninge die de kinderen Ifraels in Egipten gewoond hebben , is vier honderd jaar , en dertig jaar . En het gefchiedde ten einde van de vier honderd en
dertig jaaren : zo is 't even op den zelveii dag gefchied , dat alle de heiren des H E E R E N uit
Egiptenlande gegaan zyn .
PSALM CV : 37,3 8,39 .
Hy voerde ze uit met zilver en goud, en onder haare ftammen en was niemant die flruikeide .
Egipten was blyde als ze uittrokken , want haare verfchrikkinge was op hen gevallcn . Hy brcidde ecn wolke uit tot een dekfel , en vuur um de nacht to vcrlichten .
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PHA RAOS ONDERGANG.

M en vind'er noch genoeg, die door verfcheide plaagen ,
Op ongehoorzaamheid, Gods ftrenge tooren draagen ;
En daar 't ver(lokte hert , zich niet in deemoed buigd,
Schoon dat het menigmaal , van God werd overtuigd .
Als maar de Roede veer is van haar rug geweeken ,
Begind floutmoedigheid , het hoofd weer op to freeken ,
Om na to volgen 't fpoor, van d'eerfle booze zin,
Want trotsheid voerd zich Heeds voor Opper-meefler in .
Maar , die zyn gang zo gaat , op zelfs verkoore wegen,
De goede aanleidinge , en den raad der wysheid tegen ,
Zie , dat by eindeling , niet vaare , als Pharao dee,
Die , met zyn gantfe macht, bedekt wierd van de Zee,
Zo zinkt de mood , en 't goed , en alle aardfe dingen,
Die 't opgeblaazen Bert, gelyk een heir omringen ,
(Waar mede by zich acht, to weezen wel bewaard ,
Wanneer by, na zyn zin , op hoogmoeds wagen vaard,
In 't gaapen van de grond , die by pier wilde achten ,
Voor dat de florring komt , met hoog verheeve krachten,
Die 't Sterf bed flellen , tot een omgeroerde Zee
Wanneer men hall en hoofd , (by 't deei'lyk, ach ! en wee!
Ziet uir de baaren , van 't verwarde dekfcl fleeken .
Daar alle raad, en hulp , verimelten , en verbleeken .
Die beter vaaren wit , laat Pharaos hoogmoed flaan ,
Dnl met een drooge voet, door 'r Meer des Doods to gaan .
EXODUS
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EX0DUSXIV :26,37,3S .
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D E H E E RE zeide tot Mozes , Strekt uwe hand uit over de Zee : dat de wateren weder
keeren over deEgiptenaars, over haarewagenen, en over haare ruiters . Doe flrekte Mozes zyne
hand uit over de Zee , en de Zee quam weder tegen het naaken van den morgenflond tot haare
kracht , en de Egiptenaars vluchten die to gemoette ; en de H E E R E flortte de Egiptenaars in
het midden der Zee . Want als de wateren wcder keerden, zo bedekten zy de wa enen, en de
ruiters des gantfen heirs Pharaos , dat hen nagevolgd was in de Zee : daar en blee?niet een van
haar overig.
En Kapittel XV : r, a, 3, 4, f, 6.
Doe zong Mozes en de kinderen Ifra,els den H E E R E dit Lied, en fpraaken : zeggende : Ik
zal den H E E R E zingers, want by is hooglyk verheven, 't paard en zynen ruiter heeft by in de
zee geworpen . De H E E R E is myn kracht en lied , en by is my tot een heil geweefl : deze
is myn God, daarom zal ik hem een liefelyke wooninge maaken, h~y is mynes Vaders God, dies
zal ik hem verheffen . De H E E R E is een krygsman : H E E R E is zyn Naame . Hy heeft
Pharaos wagens en zyn heir in de zee geworpen : en de keure zyner hoofdlieden zyn verdron*
ken in de Sche&f zee . De afgronden hebben ze bedekt : zy zyn in de diepten gezonken als een
fleen .. 0 H E E R F, , uwe rechterhand is verheerlykt geworden in macbt : uwe rechterhand,
O H E E K E, heeft den vyand verbrooken .
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W at is het fchoon, dat wy noch Manna kunnen raapen,
In deze onvruchtbaarheid, der wereldfe Woeflyn,
Daar Hoopen, en Geloof , na brood des hemels gaapen,
Terwyl wy onderweeg , na't waare Kanaan zyn!
Want al wie honger heeft, mag uitgaan om to vinden,
Alzo het zuiver Brood , dat Jezus Chriflus hiet,
De Bloem, der voedzaamheid , aan alle Godgezinden,
Tot Eeuwig onderhoud, zich voor een fpyze aanbied .
Hy daalden neder, van het Goddelyke hooge,
In 't menfch'lyk laage , daar de Mood des hongers woond,
En gaf 't Begeeren zo den toegang, tot vermoge,
Om 't Heil to krygen , dat zyn vinder eeuwig loond.
Elk maak zich maar vroeg op , met een geleegde Ziele ,
(Van werelds liefde en lufl) tot een Verzamel-vat ,
En raape Manna ; 't Brood, dat van den Hemel viele,
En draag' het met zich , voor zyn a!derwaardiae Schat .
Vroeg , in de Morgen-flond, moefl Ifrael Manna raapen,
Eer dat de Zonne-flraal , dat weg nam van de grond
Wie Jezus vinden wil, moet niet in zonden flaapen,
Of by verzuimd het Brood , voor zyner Zielen mond .
o Manna , Hemels Brood ! zo mild van God gegeeven ,
Op dat zy alle, die van herten hong'rig zyn ,
Dat zelve eeten , en door 't zelve Ecuwig leeven,
Gy zyt het belle , op Reis , door 's Werelds zand Woeflyn .
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EXODUS XVI :'3"I4,If •

63
H E T ge fchiedde aan den avond, Oat daar Quakkelen op quamen, eri het Leger bedekten : en aan
den morgen lag de dauw rondom het Leger . Als nu de liggende dauw opgevaaren was, zo ziet over
de woeflyne was cen klein rond ding, klein als de rym, op de aarde . Doe het de kinderen Ifraels zagen, zo widen zy d'een tot den anderen, 't is MAN, want zy en wiften nict wat het was : Mozes
dan wide tot hen, Dit is het brood, 't welk de H E E R E u-lieden to eeten gegeeven heeft .
En Vers 3 1 , 32, 33,341 3S .
En het huis Ifraels noemde zynen naarne M A N : en het was als koriander-zaad, wit, en de
fmaak daar van was als honig-kocken . Vorder wide Mozes-, Dit is 't woord, 't welk de HEERE
bevoolen heeft, Vullet eenen Comer daar van tot bewaaringe uwer geflachten, op datzy zien het
brood dat ik u-lieden hebbe to eeten gegeeven in dew woeflyne , doe ik a uit Egiptenlande uitleidde . Ook zcidc Mows tot Aaron, neemt cen kruike, en doet eenen Comer vol Man daar in
en zetze voor't aangezichte des H E E R E N tot bewaaringe voor uwe geflachten . Gelyk als de
H E E R E aan Mozes geboden hadde, alzo zette ze Aaron voor het getuigenifl'e tot bewaaringe .
En de kinderen Ifraels aten Man veertig Par, tot dat zy in een bewoond land quamen : zy atcn
Man, tot dat zy quamen aan de paale des lands Kanaan .
JOANNES VI : 48,49,fO .
Ik ben het brood des lcvens . Uwe V aders hebben het Manna gegeeten in de woeftyne, en zy zyi
geftorven . Dit is het brood dat uit den Hemel nederdaald, op dat de menfche daar van eetc, en niet
en fterve.
H ii- -f
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e harde en dorre Rots , koft zuiver water fchenken,
Om 't yolk van lfrael, in haaren dorfl to drenken
Mar toen zich eens ontfloot , de Geerelyke fl'een ,
Toen vloeiden 't water ., door de gantfe wereld heen
Waar mee d'ontferming Gods , zich als een Vader toonden ,
Aan al zyn kind'ren , die in groote dorheid woonden,
Van 't woefre Heidendom : Want deze zuiv're flroom,
Quam tot de wortel , van de gantfe Adams boom,
Dat alle doril:igen, als Takken , voedfel zoogen,
Tot groei en bloeizaamheid, en 't heilige vermogen,
Om voort to brengen , vrucht, van heiligheid en deugd,
Die in zyn Kern befluit , een zaad , tot Eeuw'ge vreugd .
In Adam was de Bron, verdroogd, en toegeflooten ;
In Chrifrus, borf~ zy op , en wierd weer uitgegooten .
Uit Adam quam de dorfI, in Elk, die uit Hem is ;
Uit Chrif}us quam, in Elk, der Zielen laafenis .
Want Chriflus Menfchheid, was het nieuwgeboren levee,
Om Adams Oude Stam, weer fap en kracht to geeven :
En zyne Godheid was in Hem de diepfre Bron ,
Waar uit de liefde-Broom, van Eeuwigheid begon .
Niet, met een aanvang ; maar, van alle Eeuwigheden.
En dezen uitvloed , loopt, van boven tot beneden ,
Door alle Eeuwen , in een Iders leevens tyd ,
Wie Dorit , die kome en drink , tot zyne Zaligheid .
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E X O D U S XVII : 3, q,, 5, 6 .

D 0 E nu bet yolk aldaar dorflede na water , zo murmureerde bet yolk tegen Mozes,
en bet zeide : Waar toe hebt gy ons nu uit Egip'ten doen optrekken, op dat gy my, en
myne kinderen, en myn wee, van dorfte deedet flerven . Zo riep Mozes tot den H E E R E,
zeggende : Wat zal ik dezen volke doen ? daar feild niet veel aan of zy zullen my fleenigen . Doe zeide de H E E R E tot Mozes : Gaat heenen voor bet aangezichte des yolks,
en neemt met u uit de Oudfte van Ifrael : en neemt uwen flaf in uwe hand , daar mede
gy de Riviere floegt , en gaat heenen . Ziet , ik zal aldaar voor u aangezichte op den
rotsfteen in Horeb flaan , en gy zult op den rotsfteen flaan , zo zal daar water tut gaan,
dat bet yolk drinke : Mozes nu deede alzo voor de oogen der Oudften van Ifrael .
PSALM LXXVIII : If,I6,17 .
Hy kloofde de rotsfteenen in de woeftyne ; en drenkte ze overvloedig, als [uit] afgronden . Want
by bragt ftroomen voort uit de fteenrotze ; en deede de wateren afdaalen als rivieren . Noch voeren
zy wyders voort tegen hem to zondigen : v erbitterende den Allerhooglten in dorre wildernifTe .
i KORINTHEN X :4 .
En alle den zelven geeftelyken drank gedronken hebben . Want zy dronken uit de geeftelyke
fteenrotfe die volgde : en de ileenrotfe was Chriftus .
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H et Heidens leven wild niet dulden, nochte lyden,
Dat Ziel en Geell: , van hier, na't Hemels Kanaan gaan,
Maar komt , met Amalek , om tegens haar to frryden,
En zoekt ze van dien weg , met macht weerom to flaan .
Dan is bet noodig dat de handen niet bezwyken ,
Die opgehcven zyn, tot d'allerhoogfte macht,
Want in haar zinken , moot de gee{t voor 't lichaam wyken ,
Maar in haar heffen , heeft de ziel, de meefle kracht .
Dies moeten zy op hoop , en op geloove leunen,
Terwyl bet vroom Gemoed, de booze Vyand flaat,
Daar hem de krachten Gods, met byftand onderfteunen,
Tot dat de zonne van dit leven onder gaat .
Had lfrael , Mozes, die voor Haar de Hoogfle vleide,
En Jozua , den held , geweldig in den ftryd,
Wy hebben Jezus , in de kracht van alle beide,
Op dat H y 't leven , naar het hemels Kanaan leid .
Hoe zouden wy de hand , en moed dan laaten zakken,
(Al valt'er moeilykheid , al koft bet leed en zweer,)
En met het geh'lyk Zwaard niet op de vyand hakken,
Dewyl men 't groot belang van dezen doortogt weet
Wy zyn 't Egiptenland , door Gods genade ontweeken ,
Dat zonden Dienfchuis , en die Satans tiranny,
En moeten onderweeg , voor al niet blyven f}eeken,
Een ider gaa maar voort , tot by in Kanaan zy.
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D O E quam Amalek en (treed tegen Ifrael in Raphidim . Mozes dan zeide tot Jozua, Kieft ons
mannen , en trekt uit, firyd tegen Amalek : morgen zal ik op dcs heuvels hoogtc flaan , en de flaf
Godcs zal in myne hand zyn . Jozua nu decde als Mozes hem gezeid hadde, flrydendetegen Atnalek : doch Mozes, Aaron, en Hur klommen op de hoogtc dcs hcuvels . En her gefchicdde, terwyle
Mozes zyne hand ophief, Lo was Ifrael de fterkfle : maar terwylcn by zyne hand neder liet, zo was
Amalek de fterkfte . Doch Mozes handen werden zwaar, daarom namen zy cenen fleen, en leiden dicn onder hem, dat by daar op zate : en Aaron en Hur onderftutteden zyne handen, d'een op
dczc , d'ander op d'ander [zyde .] Alzo waaren zyne handen gewiffe, tot dat de zonne onderging .
Alzo dat Jozua den Amalck, en zyn yolk krenktc door de fchcrpte des zwaards . Doe zeide TIC*
H E E R E tot Mozes, Schryft dit ter gedachtenifhe in een boek , en legt her in de ooren van Jozua :
dat ik de gedachteniffe van Amalck geheel uitdelgen zal van order den Hemel .
I SAMUEL XV : 2, 3 .
Alzo zeid de H E E R E der hcirfchaaren , Ik hebbe bezocht het geene dat Amalek Ifrael gedaan heeft : hoe by zich tegen hem gefleld beefs op den weg , doe by uit Egipten op quam . Gaat
nu heenen, en flaat den Amalek, en verbannet alles wat by heeft, ende en verfchoond hem niet :
maar doodet van den man of tot de vrouwe toe, van do kinders tot de zoogelingcn, van de often
tot de fchaapen, van de kemelcn tot de ezelen toe .
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D e Menfch verfchrikke, voor het machtig Woord, des Heere ,
Op dat b y zyn Gemoed oprecht tot God bekeere,
Orn Hern to vreezen, die de Ongehoorzaamheid,
Ten Jongf1en dage , aan het eind van alle Tyd,
Met Eeuwig brandend vuur , tot wraake zal ontmoete,
Op dat by in de Hel voor zyne boosheid boete .
Gods Tooren jaagd de ziel , na zyne Liefde toe,
Op dat Hy hem daar vinde, en Eeuwig weldaad doe .
Vlied dan , o leven ! in Gods uitgebreide armen,
Die Hy geopend heeft, uit Vaderlyk erbarmen,
In Jezus Chriflus , die het Licht des levens is,
Zo deeld gy aan het Erf der Zaligheid niet mis .
Doet niet , gely k het Volk , die in de oude dagen ,
Het openbaar vertoon , van Gods verfchrikking zagen ,
En keeiden evenwel, na eenen korten tyd,
Tot goude Kalverdienft , in dart'le idelheid.
Maar laat den fchrik, van God, in uw Gemoed geflaagen,
in u bcklyven , om een goede vrucht to draagen,
En Hem to dienen, met een vroom , oprecht gemoed ,
Om alle tivi ereld-dienfh , to ftooten met de voet
Zo zal zyn Tooren vuur, dat eerfl was tot verfchrikken,
Een Eeuwig Licht zyn , om u vriend'lyk aan to blikken ;
Terwyl een ander, die Gods vreeze heeft veracht,
Het vuur der wraake , tot een Eeuw'ge ftraf verwacht .
EXODUS
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A L het yolk zag de donderen, en de blikzemen, en het geluid der bazuine, en den
rookenden berg : doe 't yolk zulks zag , weeken zy af, en ftonden van verre. En zy
zeiden tot Mozes , Sprcekt gy met ons , en wy zullen hooren : en dat God met ons
niet en fpreeke , op dat wy met en fterven .
HEnREEN XlI : i8,19,20,21,za,13,2.4 .
Gy en zyt niet gekomen tot den taftelyken berg , en het brandende vuur , ett donkerheid , en
duifternifhe, en onweder : En tot het geklank der bazuine : en de ftemme der woorden : welke
die ze hoorden , baden dat het woord tot haar niet meer en zoude gedaan worden . (Want zy
en konden niet draagen het geene daar geboden wierd : Indien ook een gedierte den berg aaRraakt, het zal gefteenigt of met eenen pyl doorfchooten worden . En Mozes, zo vreeslyk was
het gezichte, zeide, 1k ben gants bevreeft en beevende .) Maar gy zyt gekomen tot den berg
Sion, en de Stad des leevendigen Gods, tot het hemelfe Jeruzalem , en de veele duizenden der
Engelen : Tot de algemeene Vergaderinge en de Gemeente der eerftgeborene, die in de henmelen
opgefchreeven zyn , en tot God den Rechter over alle , en de geeften der volmaakte rechtvaardige . En tot den Middelaar des Nieuwen Testaments Jezus, en het bleed der befpreRginge, dat
betere dingen fpreekt dan Abel .
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hert, maar woond, op dezer aarde,
ZIno 'tlanggeenhetdevlees'lyk
hand beta( , en dat het oog beziet,
Zyn hem de Wond'ren Gods, in 't hert , van weinig waarde,
En na den Oorfprong van 't beminde vraagd by niet .
Dat doet de Dier'lykheid, die met zyn grof vermogen,
(Waar mede by alleen , op 't Tegenwoord'ge doeld, )
Den Geedft der Edelheid, met macht heeft overwoogen ,
Zo dat de Menfch , als 't Vee , in 't frof der Aarde woeld .
Fen Boom in zynen hof, bekleed met zilv're Bladen ,
En Goude App'len, daar by altyd Vrucht aan vond ,
Om zyn behaag'lykheid , to vullen tot verzaaden,
Na 't welgevallen, van Begeertens open mond ;
Dat zouw het Wonder zyn , het geen hem moot behaagen .
o Volk van Ifrael ! gy waard het niet alleen,
Waar van des Heeren Woord, bier over heeft to k1aagen ,
Maar zulk een onverfl ;and, en quaad is algemeen .
Zy zitten liever in de Dienflbaarheid dearr zonden,
By d'eerlle V lees-pot van het fnoode Egiptenland,
Als dat zy, tot een vreugd der Zielen , ondervonden ,
Het (poor des Hemels , door beftiering van Gods hand .
Zy eifen Goden , die haar handen kunnen tafren,
En zien niet , door 't Geloof , op een Verborgen God.
De aardfe WellufI, wil , na 't Hemels-maal niet vaflen .
Maar die de wysheid mind , verkieft een hooger lot.
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DOE het yolk zag dat Mozes vertcog van den berg afte konien : zo verzamelde zich het yolk tot
Aaron, en zy zeiden tot hem, Staat op, maaht ons goden,dievoor ons aangezichte gaan, want dezen
Mozes, then man, die ons uit Egiptenland uitgcvoerd heeft , wy en weeten niet wat hem gefchied zy .
Aaron nu zeide tot hen, Rukt aide goudenc oor-fierfelen, die in de ooren uwer wyven , uwer zoonen, en uwer dochtercn zyn : en brengt ze tot my . Doe rukte dat gantfe yolk de goudene oor-f er ..
felen af, die in haare ooren waaren : en zy bragten ze tot Aaron . En by nam ze uit haare hand , en by
bewierp het met een riffe, en by maakte een gcgooten kalf daar uit : doe zeiden zy, Dit zyn uwe goden, Ifrael, die u uit Egiptenland opgevoerd hebben . Als Aarorl dat zag , zo bouwde by eenen Altaar
voor het zelve : en Aaron riep uit, en zeide, Morgen zal den H E E R E een Feefl zyn . En zy lionden des anderen daags vroeg op, en offerden brand-offer, en bragten dank-offer daar toe : en't yolk
zat neder om to eeten en to drinken, daar na flonden zy op om to fpeelen .
HANDELINGEN VII : 4 1 ,4 2 ,43 .
Zy maakten een kalf in die dagen, en bragten offerhande tot den afgod, en verheugden haar in
de werken haarer handen . En Godkeerde [hem, ] en gof haar over, dat zy den heire des Hemels
dicnden, gelyk gefchreeven is in het boek der Profeeten, Hebt gy ook flacht-offeren, en offerhanden
my opgeofl'ert, vecrtig jaaren in dewoeflyne, gy huis Ifraels ? Ja gy hebt opgenomen den tabernakel
Molochs, en het geflernte uwes Gods Remphan, de afbeeldingen die gy gemaakt hebt om die to
aanbidden : en ik zal u overvoeren op geene [zyde] van Babylonien .
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DENT ABERNAKEL ISIt AE LS .
Den Tabernakel , met zyn dienf , en Offerhanden ,
Tot een verzoening van het oude lfrael ,
Met Priefer, en Levit, met flachten en verbranden ,
En al 't inwendige , en uitwendige Gefel ;
Zag al op Chrifus, daar de Wysheid mee verbeelden,
Het Wezen van de Schets, dat eind'ling komen zouw,
Gelyk een Offer, dat den grooten afval heelden ,
Door Gods barmhertigheid, en Vaderlyke trouw .
Dat was, dat Heilig Lam, geflacht voor onze zonde,
(Aan d'Ecrfe Oud'ren , in het Paradys beloofd ,
Waar in 't vermogen lag, dat ons bevryden konde ;
Dat was de Zwaare voet, op 't Satans Slangenhoofd .
Gelyk wy klaarlyk zien ; Toen 't wezen was gekomen,
Op zyn vervulden, en, van God , befemden tyd,
Toen wierd het voor model , gefloopt , en weggenomen ,
Dewyl 't volmaakte fuk, ten vollen was bereid .
Wie nu wit naad'ren, om een Deelgenoot to weezen ,
Tot zulk een Heiligdom , ons toebereid, van God,
Meet komen, om zyn Naam, to dienen, en to vreezen ,
Op dat zyn wandel , niet met zyn beleiding fpot .

o Tabernakel Gods! van alle Heiligheden,
Daar Jezus 't Offer is, met Hemels vices en bloed,
Die recht boetvaardig is, mag hong'rig tot u treeden,
Op dat by eete , en zo voor Eeuwig werd gevoed .
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M 0 Z E S nu deede het : na alles dat hem de H E E R E geboden hadde, alzo deede
hy. En bet gefchiedde in de eerfte maand , in het tweede jaar, op den eerften der maand,
dat de Tabernakel opgerichtet werd. Want Mozes richtte den Tabernakel op, en zette
zyne voeten , en ftelde zyne berderen , en zette zync richelen daar aan : en by richtte de
pilaaren des zelven op .
HEBREEN IX : 6,7,8,9,10 .
Deze dingen nu aldus toebereid zynde, zo gingen wel de Priefters in den eerften Tabernakel t'allen tyde om de [Gods-] dienflen to volbrengen . Maar in den tweeden [Tabernakel ging] alleen de Hoo epricfter cenmaal des jaars, niet zonder bloed, welk by offerde
voor hem zelven en [voor] des yolks misdaaden . [Waar mede] de Heilige Geeft dit beduide , dat de weg des Heiligdoms noch niet openbaar gemaakt en was, zo lange de eerfte
Tabernakcl noch ftand hadde : Welke was een ofbeeldinevoor then tegenwoordigen tyd,
in welken gaaven en lacht-offercngeoffert wierden, die glen geenen, die den dienft pleegde
niet en konden heiligen na de confcientie : [Beftaande] alleen in fpyzen, en drankcn, en
verfcheidene waflingen,en rechtvaardigmaakingen des vlees, tot op den tyd der verbeteringe
opgelegt .
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M en blyve by 't gebod, van God aan ons gegeeven,
Om niet na eygen wil , en eygen zin to leeven ;
Waar door men , (als by nacht) verkeerde gangen rnaakt,
En in de duifrernis Gods Tooren vuur genaakt .
Stoutmoedigheid en wil niet by de Godsdienil weezen ,
Maar die den Heere diend, die moet den Heere vreezen .
Want die met vuur om gaat die moet voorzigtig zyn,
Of antlers baard het vuur hem weedom ende pyn .
Elk haal zyn fchoud'ren in ontrent de Heil'ge dingen,
Zo dat ootmoedigheid en vreeze met hem gingen .
Want dekt de Seraphim zyn zuiver aangezicht,
(Terwyl by 't Heilig roept,) voor 't ontoegank'lyk licht,
Te meer de Stof-worm , in het vices en blood op aarden ;
Gelyk als Abraham zich zelf voor As verklaardcn .
Geboogenheid is 't Schild, dat ons voor onheil dekt,
Stoutmoedigheid is flteen en f}aal , dat vuur verwekt .
War and'ren is gefchied , voor heen in oude tyden ,
Zy ons ecn Spiegel , om het zclve lot to myden .
o ~ezus" Eeuwig licht van 't Vaderlyke vuur,
Behoud ons arise , in de kracht van u natuur ,
Dat is zachtmoedigheid , en nedrigheid van herten ,
Waar door men rube vind, en veilig is voor finerten .
Necmt onzen offer van des Herten Altaar aan ,
Op dat wy in uw gunfc en hoede mogen laan .
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K U S X ; I,z,3,4,f,

D E zoonen Aarons Nadab, en Abihu namen een ides zyn wierook-vat, en deeden vuur
daar in, en leiden reukwerk daar op, en bragten vreemd vuur voor't aangezicht des HEEREN ; bet welk by hen niet .geboden en hadde . Doe ging een vuur uit van bet aangezicht des
HEEREN, en verteerdeze : en zy ftorven voor bet aangezicht des HEEREN . En Mozes
zeide tot Aaron ; Pat is 't dat de HEERE gefproken heeft, zeggende, In de geene die tot
my naderen, zal ik geheiligd worden, en voor bet aangezicht van al bet yolk zal ik verheerlykt worden : doch Aaron zweeg ftil . En Mozes riep Mizael, en Elzaphan de zoonen van
Uzziel Aarons oom : en zeide tot hen ; Treedet toe, draaget uwe broederen weg van voor
bet Heiligdom, tot buiten't leger . Doe traden zy toe, en droegenze in haare rokken, tot
buiten bet leger : gelyk als Mozes gefprooken hadde.
NUMERI III : 2,3,4.
Dit zyn de naamen der zoonen Aarons, de eerftgeboren, Nadab ; daar na Abihu, Eleazar, en Ithamar. Dit zyn de naamen der zoonen Aarons, der Priefleren, die gezalft waaren : welker hand men gevuld hadde, orn hct Priefter-ampt to bedicnen . Maar Nadab, en Abihu ilorven voor't aangezicht
des HEEREN, als zy vrcemd vuur voor 't aangezichte des HEEREN in de woeftyne Sinai
bragten, en hadden geene kinderen : doch Eleazar, en Ithamar bedienden het Priefter-ampt voor het
aangezichte haares vaders Aarons,
5 .
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arils Egiptenland met uw veranderingen ,
By Knoplook en Ajuin, een flank der aardfe dingen,
W at fpand gy noch de kroon, in veeler menfchen hert,
Daar 't Manna van verfmaad en uit verfchooven werd
Dat Hemels Manna ; ons zo mild van God gegeeven ,
Op dat wy attn , en oneindig zouden leeven
N iet maar alleenig, zo als Ifrael, in der Tyd,
Maar als een fpyze tot de zaal'ge Eeuwigheid .
Men walgt van 't zoete brood der hemelfe Genaden ,
En wil zich liever met des werelds draf verzaaden .
Het herte keerd zich van den weg des levens om,
Dat maar de Quakk'len vlugt veelvoudig over kom ;
Als quam de lufl van 't vlees met vleug'len aangevloogen,
Tot welbehaagen van de hand en tand en oogen .
Dat zonder zorg of vrees, of deze komfl gefchied,
En by zyn eis krygt, in Gods Tooren ofte niet .
Als zyn begeerlykheid , (vrymoedig aangezeten )
Maar van 't gewenfl:e ding in zyne lull: mag eeten .
Doch wee de Maaltyd , daar, (eer dat men is verzaad )
De fhrenge Tooren Gods met zyne firaf in flaat .
Wat fl:• erft'er menig met het vlees noch in de tanden ,
Van 's W erelds vette bout, en valt met groote fchanden
Wyl by het Manna dat de arme Ziel verzaad,
Bet brood des Hemels om de wereld heeft verfmaad .
N U.
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H E T gemeene volksken dat in bet midden van hen was , werd met tuft bevangen : daarom
zo weenden ook de kinderen Ifraels wedcrom , en zeiden , Wie zal ons vices to ceten geeven ?
Wy gedenken der viffen, die wy in Egipten om niet aten ; der komkommeren, en der pompocnen, en des looks, en der ajuinen, en des knoplooks . Maar nu is onze ziele dorre, daar en is
niet met alien ; behalven dit Man voor oinzcn oogen .
En Vcrs 3 0 ,3 1 ,3 2 ,33 .
Daar na verzameide zich Mozes tot bet leper, by, en de Oudfle Ifraels . Doe voer cen wind
uit van den H E E R E , en raapte quakkelen van der Zee : en ftrooideze by bet leper, ontrent
cene dag-reize herwaart, en ontrent eene dag-reize derwaart , rondom bet leper : en waaren ontrent twee ellen boven de aarde . Doe maakte zich bet yolk op , then zelven geheelen dag , en
die gantfe nacht, en den gantfen anderen dag, en verzamelden de quakkelen , die minit hadde,
hadde tien Homers verzameld : en zy fpreidenze voor hen van malkanderen rondom bet Leger .
Dat vlees was noch tuffen haare tanden, eer 't gekaauwt was , zo ontftak de toorn des H E ER E N tegen 't yolk , en de H E E R E floeg 't yolk met eene zeer groote plaage .
PSALM CVI : 1 4, if .
Maar zy werden beluft met luft in de woeflyne, en zy verzochten God in de wildernifre Doe
gaf by hen haare begeerte : maar by zond aan haare ziele eene magerheid
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D e vroome Mannen , die 't Beloofde Land bezagen,
Die hebben ons de Vrucht, van 't zelve toegedraagen ;
En ook daar nevens , tot aanmoediging gezeit,
Hoe 't zelve winbaar zy , door dapperheid , en fl:ryd.
Maar and're , laf van moed , door vreezen en beduchten ,
Die brengen voor het yolk, cen hoopen quaa geruchten,
En fpreeken van 't gevaar dat iemant daar ontmoet,
Tot een verbaaflrhcid, van 't wantrouwig vlees en bloed,
Dat liever wenfc in 't fnoode Egiptenland to flerven,
Als door een helden-moed , het Kanaan to be-erven,
Dat God beloofd heeft, tot een Eeuw'ge erfenis ;
Dat Hemels Kanaan, dat een Land van weelden is
En ook beloofd heeft , ons , voor vafl,daar in to iciden,
Indien wy na't Gebod, van zyn behaagen ftryden .
Want Jezus maakt ons nu de wezentlyke baan ,
Van 't geen , dat jozua, in 't voorbeeld heeft gedaan .
Maar die zich neigen , tot de oude Egiptfc lufle ,
En achten Pharaos Juk , (by 't ftryden,) voor haar rufFe ,
En zo verfmaaden , God, zyn aangeboden Erf,
Die haalen over zich , Gods Tooren tot verderf,
Om weg to vallen , in de dorheid der Woeflynen,
En , als de Nevel voor de Zonne to verdwynen .
Maar die kloekmoedig, op Gods hulpe vaft blyft ftaan,
Die zal met Jezus , in het Land des levens gaan .
N U-
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A L Z O trokken zy op, en verfpicdden het land van de woeftyne Zin of tot Rehob toe, daar
mcn gaat na Hamath . En zy trokken op in 't Zuiden, en quamen tot Hebron toe, en daar waaren
Ahiman , Sefai, en Talmai Enaks kinderen : Hebron nu was zeven jaaren gebouwd voor Zoan in
Egipten . Daar na quamen zy tot het dal Ekol, en fneeden van daar eene ranke af, met eenen tros
wyn-druiven, dien zy droegen met tween, op eenen draag-ftok : ook van de granaat-appelen, en
van de vygen . Die zelve plaatfe noemde men her dal Efcol, ter oorzaake van den tros , dien de
kinderen Ifracls van daar afgefneeden hadden . Daar na keerden zy weder van het verfpieden d e s
lands, ten einde van veertig dagen .
En Vets 30, 31 .
Doe ftilde Kaleb het yolk voor Mozes : en zeide ; Laat ons vrymoedelyk optrekken, en dat erfelyk
bezitten ; want wy zullen dat voorzeker overweldigen . Maar de mannen die met hem opgetrokken
waaren, zeiden ; Wy en zullen tot dat yolk niet konnen optrekken ; want het is fterker dan wy .
En Kapittel XIV : 6,7,8,
En Jozua de zoone Nun, en Kaleb de zoone Jephunne, zynde van de geene, die dat land verfpied
hadden, fcheurden haare kIced cren . En fy fpraaken tot de gantfe vergaderinge der kinderen Ifraels,
zeggende : Her land, door het welke wy getrokken zyn, om het zelve to verfpieden, is een uitermaaten good land . Indien de H E E R E een welgevallen aan ons heeft , zo zal by ons in dat laud
brengen, en zal ons dat geeven : een land het welke van melk en honing is vloeijende.
K O~-
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Fil ier ziet men, hoe 't'er gaat, die fryf van mond en herten,
Met opgeblaazenheid, den Hemel durven terten ;
En niet en achten op het heilige Gebod ,
Maar wederffreeven Bout, de Willekeur van God :
Haar voorgedraagen door Apofl'len en Propheeten,
Met klaare blyken dat zy 't duid'lyk zouden weeten,
En achten 't Heidenfe en verblinde Egiptenland
Der wereld, met zyn luff , voor een gewenffer fraud,
Als op den weg tot God, het Dorre door to loopen ,
En met langmoedigheid, op 't vette Land to hoopen,
Daar melk en honing van Gods Eeuw'ge liefde vloeid,
En alle overvloed , voor Eeuwig groeid en bloeid .
Zy willen ruff en lufr na haaren zin , niet derven ,
V oor deze levens tyd , om 't Eeuwig Heil to Erven .
Maar al gy kind'ren Gods, wykt van haar tenten of
Om niet, met haar gezin to vaaren in het graf.
Vat hoord m'er veelen , op het fferf--bed ys'lyk huilen,
Wanneer de aarde fcheurd, en zwelgd haar in de kuilen ,
Wie weet hoe diep en arg, dewyl die muil zich fluit,
En keerd het ooge van dat achter nazien uit .
Doch dat een ider die dit ziet zyn ooge keere,
Op 't voorgefrelde doel van 't Goddelyk begeere ,
En ingelaatenheid voor 't Heiligdom blyft fraan,
Zo zal by in het land van Gods beloften gaan .
N U-
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D 0 E zeide Mozes
om alle deze daaden to doen : datze niet uit myn [eigen] herte en zyn . Indien deze zullen fterven, gelylt alle menfchen fterven, en over hen cene bezoekinge zal gedaan wordcn, na aller
menfchen bezoekinge ; zo en heeft my de HEERE niet gezonden . Maar indien de HEERE wat nicuws zal fcheppen , en bet aardryk zynen mond zal opdoen , en verflindenze
met alles wat haare is, en zy lecvendig ter hellen zullen nedervaarcn ; alsdan zult gy bekennen, dat deze mannen den HEERE getcrgt hebben . En't gefchiedde, als by ge-eindigt
hadde deze woorden to fprecken ; zo werd het aardlyk, dat onder ben was, geklooven : En
de aarde opende haaren mond, en verflondze met haare huizen ; en alle menfchen, die
Korah toebehoorden , en alle de haave . En zy voeren neder, zy, en alles wat haarc
was , leevendig ter hellen : en de aarde overdekteze , en zy quamen om uit bet midden
der gemeente.
PSALM CVI : 16,17 .

En zy benyden Mozes in het leger : [en] Aaron den heiligen des H E E R E N. De aarde deede haar op , en verflond Dathan , eu ovcrdekte de vergaderinge Abirams .
T
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131 die de koop're Slang van Mozes quam t'aanfchouwen,
Wierd van de vuur'ge Slang, en 't gift des doods behouwen
Maar toen het Wezen van dat eerfte voorbeeld quam,
Hing jezus Chriftus , aan des kruifes hooge ftam,
Om al de geene, die geloovig op Hem zagen,
Te heelen van de dood, en Eeuw'ge helfe plaagen .
Want door het mood vergift , der doodelyke beet ,
Die d'oude Slang, met lift , in Adams herte deed,
Zyn at zyn Spruiten , door then eenen Beet , gebeeten ,
En met het Slangen gift, tot d'Eeuw'ge dood bezeten ;
En wegens deze nood , heefS Gods barmhertigheid ,
Uit zyne diepf ce liefde , cen middel toebereid,
Orn doze groote quaal, zo Vaderlyk to heelen,
En elk , die gaapen wit , genadig mee to deelen .
Dies zie een Ider , van de gantfe Wcreld af,
Op 't Eenig Doelwit , dat ons God, ten goede gaf.
Want die dat niet en doet , met geeftelyke oogen ,
Is door de eerl$e lilt van d'oudc Slang bedroogen ,
Dat by de kanker van zyn krankheid nict en trend,
En daarom ook zyn hert, niet tot geneezing wend ;
Maar fmelt het dreigend Iced , in ied'le gedachten ,
Orn zo , met acht'loosheid , den Eeuw'gen dood to wachten .
0 jezus ! die voor ons , van d'Aarde zyt verhoogd,
'Trekt onze Ziele , dat zy ftaadig op uw oogd .
N U-
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: en daar flierf
D 0 E zond de H E E R E vuurige flangen odder het yolk, die beeten bet yolk
vccl yolks van Ifraef . Daarom quam het yolk tot Mozes, en zy zeidcn : Wy hebben gezondigt,
om dat wy tegcns den H E E R E , en tcgens u gefprooken hebben, biddet den H E E R E dat by
dezc flangen van ons wcgneeme : doe bad Mozes voor het yolk . En de H E E R E zcide tot
Mozes, Maakt u een vuurige flange, en field ze op een flange : en 't zal gefchieden, dat al die
gcbcctcn is, als hy-ze aanziet, zo zal by leeven . En Mozes maakte een koperen flange, en flelde ze op een flange : en 't gcfchiedde , als een flange iemant beet , zo zag by de koperen flange
aan, en by bleeflcevendig,
JOANNES III : I¢,IS,I6 .
Gelyk Mozes de flange in de woeftyne verhoogd heeft , alzo moet de Zoone des menfchen verhoogd warden . Op dat cen iegelyk die in hem gclooft, niet en verderve, maar het ceuwige leven hebbe . Want alzo lief heeft God de wereld gehad , dat by zynen eenig-geborenen Zoone
gegeeven heeft, op dat een iegelyk die in hem gelooft , niet en verderve , maar het eeuwige leven hebbe .
I KORINTHEN X : 9 .
Laat ons Chrifius niet verzoeken, gelyl: ook fommige van haar verzocht hebbcn, en wierden
van de flangcn vernield .
T i
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ls wy de Wille Gods, (zo zeer begunffigt) weeten ,
AGelyk
wy weeten , door zyn opgefchreeven Woord ,
En dan , als Bileam, met wereld-luff , bezeten ,
Noch luif'ren , of het vlees geen and're tyding hoord ;
En om , en omzien , met verzoeken en hervraagen ,
Om door een breeder en gemakkelyker fpoor ,
De Mammon , nevens God , to zaamen to behaagen,
En gaan zo , voor een knecht , van twee Regenten door ;
Gelyk als Bileam , die Balak wouw believe,
(Daar by een dienaar was , van d'Opper-Majeffeit , )
Op dat hy't valfe loon in zynen buidel hieve,
Door lift der gierigheid , op 't dwaalfpoor afgeleid
Zo loopen wy gevaar, om mede of to dwaalen,
Op een verkeerden weg ; wel recht, voor vlees en bloed,
Dat lang's lien uitfpoor zoekt , zyn lufl: en ruff to haalen ,
Maar daar ons eindeling, den Tooren Gods onrmoet .
Den arrnen Menfch, erkend, God voor zyn Opper-Heere,
Die van Natuur recht , hem als zynen knecht gebied ,
En neigd doch met zyn hert en vleefelyk begeere ,
Op 't Been , de hand betafl , en dat het oog beziet ;
De Wereld, met haar lufl:, en niet'ge ied'le dinge,
Die zy hem aanbied , voor een al to duuren troop ,
Dat by van 't willen en Gebod des Heeren ginge,
En zo zich zelven maak , een zeer verwarde knoop .
Laat ons dan blyven , by des Heeren wil en woorden,
En dempen , door den Geeff , de vleefelyke zin,
Die 't volgen uitffeld , of zy niet wat lievers hoorden ,
Den dienfr aan God gedaan, fluit alle Rykdom in .
N II_
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D E ezelinne nu zag den Engel des H E E R E N ftaande in den weg , met zyn uitgetrokken
zwaard in zyne hand, daarom week de ezelinne uit den weg, en ging in her veld : doe floeg Bileam de ezelinne , om de zelve na den weg to doen wcnden . Maar d'Engel des H E E R E N
pond in een pad der wyngaarden , zynde ecn muur aan deze , en eeu inuur aan geese zyde .
Doe de ezelinne den Engel des H E E R E N zag, zo klemde zy haar zelven aan den wand, en
klemde Bileanns voct aan den wand : daarom voer by voort haar to flaan . Doe ging de Enge1 des
H E E R E N noch voorder : en by ftond in een enge plaatfe, daar geen weg en was, om to WTken ter rechter, noch ter (linker hand . Als de ezelinne den Engel des H E E R E N zag, zo leide
zy haar seder onder Bileam : en de toorn Bileams ontilak, en by floeg de ezelinne met eenen ftok .
De H E E R E nu opende den mond der ezelinne, die tot Bileam zeide, Wat hebbe ik u gedaan,
dat gy my nu driemaal geflaagen hebt? Doe zeide Bileam tot de ezelinne, Om dat gy my befpot
heht : och of ik een zwaard in myne hand hadde ! want ik zoude u nu dooden. De ezelinne flu
zeide tot Bilearn, Ben ik niet uwe ezelinne , op dewelke gy gereeden hebt , van doe of dat gy
[myn heere] geweeft zyt , tot op dezen dag ? ben ik ooit gew end geweeft u alzo to doen ? by dan
zeide, Neen Doe ontdekte de H E E R E de oogen Bileams, zo dat by den Engel des H E ERE N zag flaande in den weg , en zyn uitgetrokken zwaard in zyne hand : daarom neigde by 't
hoofd, en buigde zich op zyn aangezichte.
T 3
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Wanneer wy komen aan het Einde der Woeflyne,
Van deze Wereld , en van deze levcns tyd,
Om in een ander land , als Burgers to verfchyne,
Dat lang beloofde land , der zalige Eeuwigheid ;
Zo zal 't ons gain , (als wy, het I-Ieiligdom des FIeeren,
Ook mede brengen,) zo, gelyk als 't Ifrael ging,
Wiens voortgang , 't water der Jordaane niet kofl keeren ,
Zo dat by neerwaards vlood, en opwaards ftille fling
En dat het zelve (poor , dat and're zouw verdrenken ,
Haar voeten dienden , tot een drooge en vafte grond ,
Zo zal het Sterf-bed , en de Dood hem ook niet krenken ,
Die door hem been gaat , als een vriend van Gods verbond .
Want zo , als Jozua , de kudde Ifraels weiden ,
En uit Woeflynen bragt , in 't overvette land ,
Zo zal ons Jezus , in dat waare Kanaan leiden,
Al die gehoorzaam pan , aan zyn getrouwe hand .
o Land ! dat overvloeid , van melk en zoeten honing,
Niet van de Koe , en By , maar van Gods lieflykheid ,
Wy hoopen uw bezit, ons tot een Eeuw'ge wooning ,
Alzo gy 't waare Erf, van Gods beloften zyt !
Daar zal men Eeuwig van 't verrnoeide reizen , ruf cn ,
En vrecdzaam zitten , in de fchaduw, van den Boom,
Die van zich plukken laat , al wat het hert zal luflen,
o Menfch ! die dit behaagd , houd uwen wandel vroom .
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H E Tgefchiedde doe Pet yolk vcrtrok nit zyne tenten, om over de Jordaare to gaan, zo droegert
de Prieflers de Arke des Verbonds voor Pet aangezichte des yolks . En als die, die de Arke droegen,
tot aan de Jordaane gekomen waaren , en de voeten der Priefleren, draagende de Arke, ingedoopt
waaren in het uiterflc des waters : (De Jordaane nu was vol alle de dagen des oogfles, aan alle haare
oeveren :) Zo flondcn de watcren die van boven afquamen : zy reezen op eenen hoop : zeerverre van
de flad Adam af, die ter zyden Sartan [ligt, ] en die na de Zee des vlakken velds, [te weeten] de
Zout-zee afliepen, die vergingen, zy wierden afgefneeden : Doe trok het yolk over, tegen over
Jericho . Maar de Prieflers die de Arke des V erbonds des H E E R E N droegen, flonden flee-vafle
op her drooge in het midden der Jordaane : en gants Ifrael ging over op het drooge , tot dat al
het yolk ge-eindigt hadde door de Jordaane to trekken .

PSALM CXIV .
Doe Ifrael uit Egipten toog : Pet huis Jakobs van een yolk dat een vreemde taale hadde : Zo werd
Juda tot zyn heiligdom : Ifrael zyne volkomene heerfchappye . De Zee zag het, en vlood : de Jordaane keerde achterwaarts . De bergen fprongen als rammen : de heuvelen als lammeren . Wat was u,
gy Zee, dat gy vlood ? gy Jordaane , dat gy achterwaarts keerdet ? Gy bergen , dat gy opfprongt ale
rammen : gy heuvelen als lammeren ! Beeft gy aarde voor het aangezichte des Heeren : voor het aangezichtevan den God Jacobs . Die den rotslleen veranderde in een watervloed : den keifleen in eenc
water-fonteine .
J O Z U A
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E en Ingeworteld yolk , to dryven uit haar neflen,
Van over oud bezit , in hoop bemuurde Veflen ,
Had kracht , en moed van doen , verfchaft door hooger hand,
Op dat men Meefrer wierd, van 't Toegezeide land .
Het doen der Eigenheid, had bier niet mogen gelden,
Op zo veel reilen , van vecl duizend Oorlogs-helden .
Maar als het wierd befchikt , na 't opperfle bevel,
Met Raad, en Daad, van God, dan ging de moeiten wel .
Wie zo , met Jozua, ten kryge is opgekomen,
Op dat het Herten-land , van Hem werde ingenomen,
Daar 't Quaad der zonden nu zo lange al heeft geftaan ,
Als ingeworteld, van de Tonge Jeugd of aan ;
Waar by het Opper-hoofd , de zwarte Vorfl: de Hellen,
Zich heeft genefleld, als een maat, van qua Gezellen
Daar word, (gelyk by ouds,) ook kracht , en moed vereifr,
Op dar de GeeiF, aan 't Vices, zyn dapperheid btwyft .
Daar is , by goede Wit , ook boven al van noode,
Door 't fineekendc Gebed , de flerke hand, van Gode.
Dc fchoen mag van de voet wel werden uitgedaan ,
Om niet Onheilig , op een Heil'ge weg to gaan .
Maar God , die Ifrael , belofte en hulpe deede,
Doet noch het zelve, in de Jonge Tyd, van hede,
A an al de geeven , die zich geeven tot den frryd,
Om't overwinnen, van haar 'Eeuw'ge Zaligheid .
J O-
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V O R D E It gefchieddet , als Jozua by Jericho was, dat by zyne oogen ophief, en
zag toe, en ziet, Daar ftond een Man tegen over hem, die een uitgetoogen zwaard in zyne
hand hadde : en Jozua ging tot hem, cii zeide tot hem . Zyt gy onze, ofonzer vyanden ?
En by zeide : Neen, maar ik ben de Vorft van bet heir des H E E R E N , ik ben nu
ge-lcomen : doe viel Jozua op zyn aangezichte ter aarde, en bad aan, en zeide tot hem,
W at fpreckt myn Heere tot zynen knecht ? Doe zeide de Vorft des heirs des H E ER E N tot Jozua, Trekt uwe fchocnen of van uwe voeten, want de plaatfe daar gy op
ftaat, is heilig : en Jozua deede alzo .
En Kapittel VI : I .
Jericho nu Hoot [de poorten] toe, en was geflooten voor bet aangezichte der kinderen
Ifraels, daar en ging niemant uit , noch daar,en ging niemant in .
i KRONYKEN XII : If.
Deze zclve zyn het die over de Jordaane gingen in de eerfte maand, doe dezelve vol
was aan allc haare oevers : en zy verdreeven alle [de inwoonders] der laagten tegen het
Often , en tegen bet Wcften.
V
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e vaffe torens , en de flerke hooge wallen,
Van 's Vyands Veff, en Neff , daar gy u voor bevind,
(o Menfch ! die boete zoekt , en wenff,) die zullen vallen ,
Zo gy den Zielen-ftryd om God, met God begind .
Indien gy wand'len zult , in Jozuas geloove ,
En met her Heiligdom , des Heeren omme gaat,
En van 't verbannen goed , niet heim'lyk zoekt to roove,
Zo is de vriendfchap Gods, uw fteun , en toeverlaat .
o Jericho ! vale Stad , al houd gy u geflooten,
(Voor I&aels aankomff,) door u fnoode Burgery,
De hand des Heeren, kan u haat ter neder ffooten ,
En fchuiven uw geweld , en ffeunfel aan een zy .
® Jericho ! Herten Stad, van iders Eeuw'ge Ziele,
Waar in nu lang genoeg , her fnoode Heidendom ,
Der quaade luffen zich , tot ergernis onthiele ,
Uw vh omringfel , van her zonden neff, moet om .
't Is immers overtyd , dat uwe hooge muuren,
(Waar achter d'Afgods-dienff, met haaren grouwel wooed,
Door boeten , en berouw voor God ,) niet langer duuren ,
Wanneer zich Takobs zaad , voor u ten ffryd vertoond .
0 Geeff'lyk Jakobs zaad , gewapend met vertrouwen,
Zet op de muuren , van her vlees'lyk herte aan ,
Zy konnen 't voor de macht van 't vaff Geloof niet houwen ,
Noch voor oprecht herouw des quaads, nict blyven f{ aan .
J
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U E T gefchiedde op den zevenden dag, dat zy haar vroeg op maakten, met het opgaan
des dageraads, en zy gingen rondom de clad na dezclve wyze zevenmaal : alleenlyk op then
dag gingen zy zevenmaal rondom de ftad . En 't gefchiedde ten zevenden maale als de Prieftcrs met de bazuinen bliezen : dat Jozua tot den volke fprak, Juicht, want de H E E R E
hceft u-lieden de ftad gegeeven . Doch zal deze flad den HEERE verbannen zyn, zy, en
al dat daar inne is : alleenlyk zal de hoere Rachab leevendig blyven : zy, en alle die met haar
in den huize zyn, om dat zy de booden, die wy uitgezonden hadden, verborgen heeft .
En Vers zo .
Het yolk dan juichte als zy met de bazuinen bliezen : en het gefchiedde als het yolk het
geluid der bazuine hoorde, zo juichte het yolk met een groot gejuich, en de muur viel onder zich, en het yolk klom in de ftad, een ider tegen over hem, en zy namen de ftad in.
HEBREEN XI : 3 0 ,3 1 -

Door het geloove zyn de muuren van Jericho gevallen, als ze tot zeven dagen toe omringd waaren geweeft . Door 't geloove is Rachab de hoere niet omgekomen met de ongehoorzaame , als zy de verfpicders met vredc haddc ontfangen .
V z
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udock uw Oog niet op verboden Goed gefiaa en ,
:H0d
Op dat bet u niet ving in fchaad'lyk welbehaagen ,
Gelyk de Mantel, en den Sikel , en de Tong,
De lull: van Achan , tot zyn dood'lyk nadeel vong .
Koft deze hinderpaal aan Ifrael beletten,
Om na 't bcloofde Land zyn voeten voort to zetten ?
Bedenk , o arme Ziel ! wat fchaa dat vlees en bloed ,
Met zyne wereld-lufl , aan uwen voortgang doet ;
Na 't recht beloofde land , van 't Eeuwig Hemels leven ,
mat u , tot Erfgoed van den Heere is gegeeven
Zo gy bet Heidendoni , der zonden-lu{1 verflaat,
En rechte wegen , na Gods welbehaagen gaat ;
En uit uw herte roeid , het fchadelyke fnoode ,
Gelyk als jozua , bet huis van Achan doode
Zo moet bet opperhoofd , met at zyn aanhang voort ,
De wereldlyke luft , en wat daar aan behoord .
Want Achan had zyn Daad voor jozua wel ver{choolen ,
Maar voor des Heeren Oog , is niemants daad verhoolen .
Daar is Been fchuil-plaats , in bet diepfte van het hers,
Die van bet Eeuwig Gog , niet klaar doorzien en werd .
Doch, vat's de Wergild, met haar fierlyk welbehaagen,
Dat zy den voortgang na den Hemel zouw vertraagen ?
Wat is bet Eabels kleed , bet Zilver , en bet Goud
Voor iemant, die zyn Oog op 't Eeuwig Erfdeel bond!
1 O°
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DOE zeide J'oma tot Acban, myn zoone. Geeft doch den HE ERE,. den God Ifracls,.
de eere, en doet voor hem belydeniifc : en geeft my doch te kennen wat gy gedaan hebt ,. en
verbergd het voor my niet Achan nu antwoordde ]ozua, en zeide: Voorwaar ik hebbe tegens
den HE ERE, den God Ifraels, gtwndigd, en hebbe aho en aho gedaan. Want ik zag onder den roof een fchoon fierlyk Babylonis overkleed. en twee honderd likelen zilvers, en' eene
goudene tonge, welker gewichte was vyftig likelen , en ik kreeg luft daar toe, en ik nam ze:
en ziet zy zyn verborgen in de aarde in 't midden myner tente, en het 7.ilver daar ondeD; Doc
?Ond Jozua booden heenen , die tot de tente liepen : en7.iet, het lag verburgcn in zyne tente,
en het zUver daar onder. Zy dan narnen die dingen uit het midden de! tente ,. en zy bragten 'le
tot Jozua, en tot aile de kinderen IfraeJs : en zy noreen ze uit voor 't aalTge7.iChte des H E ER EN. Doe nam Jozua, en gants lfrael met hem, Achan den wone Zemh. en her zilvcr.,
en het fierlyk overkleed, en de goudene tonge ,. en zyne zoonen , en zyne dochteren, en zyne
ol[en, .en '[yne ezelen, en 7.yn vee,. en zyne tente,. en alles wat hy hadde: en voerdcn zc na het
dal Achor. En Jozua zeide, Hoe hebt gy ORi beroerd? de HE ERE zal u berocren te dezen
dage: en gants mael fteenigde hem Dlct freenen,. en 'ly verbrandell ze met Vouure., en zy over"Wicrpcn 7.e met fteenen.
V~
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ZON EN MAAN, STAAN ST IL.

A ch! dat de Zon ,

en Maan, loch ook niet onder gaan,
Voor dat den grooten flag, der Zielen is volflaagen,
Op dat des V yands macht, niet weder op mogt f aan ,
Om ons van 't Erf-bezit , des 1-kils , wecrom to jaagen !
o Zoete Jezus ! Zon des levens, raa loch flril !
Op dat de duifl:ernis , het quaade niet bedekke,
Eer dat zyn gantfe macht voor onze vocten vil,
En wy , met vreden , in het land des levens trekke
Dat lang beloofde land, der zaal'ge Eeuwigheid,
Dat voor de geene , die daar eenmaal zullen komen,
Een land des vredens is , en vry van alle f ryd ,
En daar hot Wel zyn, nooit, voor hinder heeft to fchroomen .
Dies moot men ffryden , in des Heils Genaden-dag ,
En zyn getrooft, om zich in 't rryden to vermoeijen ,
En zo, met pulp van God , to flaan , then zwaaren flag,
Waar uit den Zegen-vier , in Eeuwigheid zal bloeijen .

De wapens nu , bekwaam, tot dozen Oorlogs-Band,
Te zaam geklonken , om het leven t'overkleeden ,
Zyn and're wapens , op de bor(f , en in de hand,
Als daar de Ouden , in de cerfFe tyd , mee frreeden
Want Yzer, ende Staal , gevoerd van Manne-kracht ,
Zouw 't Vvees, de Wergild, en de Duivel niet verwinnen ;
Maar die de * Knecht des Lams, heeft op de baan gebragt,
War mode moeten wy, de heldcn-ftryd beginnen .
.
Eph . VI : ii-i8
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DE HE ERE verfchrikte zc voor het aangezichte Hi-ads, en I1Y floeg ze met eenen
groaten flag te Gibeon: en vervolgde ze op den weg, claar men na Beth-horon opgaat,
en floeg ze tot Azeka en tot Makkedatoe. Het gcfchiedde nu doe ze voor het aangezichte van Hi"acl vluchteden, zyndeindenafgangvanBeth-horon, ZOwierpde HEERE
groote ficencn op haar van den heme!, tot i\zeka toe , dat zy Horven: ooar waarender
mcer die van de hagel-fieenen fiorvcn, d,tn die de kinderen !fi'aels met den zwaarde doodd~n.
Doe {prak Jozm. tot den HE. ER E ten dagc aIs de H EER E de Amoriten voor het
mmgezichte del' kinderen Ifraels over gaf, en zcide Vaal' de oogen der IfraeIiten, Zonne
Haat fiille te Gibeon, engy Maane in het dal Ajalons. En de Zonne fiond {liUc, en de
Maane bleef fiaan, tot dat zich het volk aan zyne vyanden gewrooken hadde. Is dit nict
gefchreeven in 't boek des Oprechten? De Zanne nu fiond fiille in 't midden des Hemels, ende en haafiede niet onder te gaan ant rent eenen volkomene dag. En daar en
was geen dag dezen gc1y k, voor hem noch na hem, dat de H E ERE ae fiemme eenes
mans [alzo] verhoorde, \';:ant de HEERE fh-eed vaal' lfrad.
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o Hy een Ander mat, zo wierd hem wear gemeeten ;
De foute Hoogmoed , kornt toch eindeling ten val .
Die op den top des bergs , in vaf heid was gezeten ,
Word wel gevonden , in het diepffe van het dal .
Dat alle Herten, die zich hier laatdunkend draagen ,
En voeden haarcn groei, en bloei, in 't zondig quaad,
Tot haar verbetering, in dozen Spiegel zagen ,
Waar in zich klaar vertoond, verwiffeling van Staat .
Want wat in hoogmoed leeft , en heerfl na zyn behaagen,
Als Opper-Koning, van het ingebeelde Ryk,
Waar onder 't laager deel , moet zuchten ende klaagen,
Van zyn vergulde zin , geacht voor drek en flyk ;
Word eind'ling van Gods hand , geflaagen, en gevangen ,
In 't naare fterf--bed, met de doodelyke band ,
Verfmaadelyk verlamd , Corn maat, na maat, t'erlangen , )
Aan zyne trotfen voet, en zyne floute hand ;
Die , beide , haaren Troon, en Scepter zyn ontnomen,
Terwyl hot Werelds Ryk, geheel van hem vergaat,
Daar b y in Eeuwigheid niet wider toe kan komen,
Zo valt het al wat niet op God gegrondvel} f}aar .
Dat is, van 't hoofd des bergs , in 't diep1 e dal gefmeeten ;
't Geen, by verloop van :yd, geen eens, of tiens gebeurd,
Maar ondervindings oog, dat zouw'er duizend weeten ,
Daar dezc ftand, in 't Groot, en Klein , werd nagefpeurd .
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so
J U D A toog op, cn de H E ER E gaF de Kanaaniten en de Phereziten in haare hand :
en zy floegen ze by Bezek , tien duizend man . En zy vonden Adoni-Bezek to Bezek,
en ftreeden tegens hem : en zy floegen de Kanaaniten en de Phereziten . Doch AdoniBezek vluchtede , en zy jaagden hem na : en zy greepen hem , en hieuwen de duimen
zyner handen en zyncr voeten af. Doe zeide Adoni-Bezek ; Seventig Koningen, met
aFgehouwene duimcn haarer harden en haarer voeten, , waaren onder myne tafel [de kruimen]-opleezende ; gelyk als ik gedaan hebbe , alzo heeft my God vergolden : en zy
bragten hem tot Jcruzalcm , en by fterf aldaar .
PsALVi LXII : Io,II,IZ,I3 .
Immers zyn de gemeene lieden idelheid , de groote lieden zyn leugen . : in de weegfchaale opgewoogen, zouden zy to zaamen [lichter] zyn dan d'idelheid . Vertrouwet met
op onderdrukkinge, noch op rooverye, en wordet nict idel ; als het vermogen overvloedig aanwaft , en zetter het herte niet op . God heeft cen ding gefprooken, ik hebbe dit
twecmaal gehoord , dat de fterkte Godes is . En de goedertierenheid, o Heere, is uwe
want gy zult eenen igelyken vergelden na zyn work .
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\\T anneer de

Heiden , in de oude joodfe tyden,
Met Iraels Rechters in het veld beltond to f r y den 1
En zich alzo met moed verll:outen tegen God,
Wierd al zyn hoogmoed , en geweld, tot fchande en fpot :
Dat is cen Spiegel , voor , het heidens Godloos leven ,
Dat zich met cooed verftout, om God to wederf}reeven ,
Dewyl het, rechts , en links , op zulke wegen gaat,
Vlak tegen Zynen wil , en V aderlyke raad ;
En met floutmoedigheid , laatdunkende op het fnoode,
Geduurig dingen doet, die God hem heeft verbode ,
En and're dingen laat, (die b y behoord to doen , )
Om zyn baldaadigheid , met dartelheid to voen
Mogt d'yz're wagen toes voor Sifera niet baaten
Tot hy, (van al zyn macht, ontheven en verlaaten , )
Het einde van zyn iI aat , en achtbaarheid , befloot ?
Met een verachten , en, zo fmaadelyken dood
Die zich verflerkt in 't duaade , en laat zyn hoo cooed draagen ,
Van alle vafl:igheid, als op een Yz're wagen ,
Te zaam geklonken , van veel werelds geld en hoed,
Van ider toegejuicht , gepluiml}rykt, en begroet,
7-al zyn braveering , ook niet fraande kunnen houwcn
Zy moeten vallen , al die niet op God en bouwcn.
Zy trek ken wel op roof en overwinning uit,
Maar deelen d'ondergang, in plaats van groote buit .
Den vroomen , die met God den oorlog heeft begonnen,
En 't heidens ]even , in zyn zelvcn heeft verwonnen ,
Komt tot het Lofgezang , tot in der Ecuwigheid,
Cclyk als ,, Debora , en Barak, in haar tyd .
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IV : 17,18,39,20,21,22 .

S I S E R A vluchtede op zyne voeten na de tente van Jael , de huisvrouwe van Hee
ber , den Keniter : Want daar was vrede tuffen Jabin , den Koning van Hazor , en
tuflen bet huis Hebers, des Keniters. Jael nu ging uit , Sifera to gemoete , en zeide
tot hem : wykt in , myn Heer, wykt in tot my , en vreeft niet : en by week tot haar
in de tente , en zy bedckte heir met cenen deken . Daar na zeide by tot haar ; Geeft
my doch een weinig waters to drinken , want my dorftet : doe opende zy eene melkvlefle, en gaf bem to drinken , en dekte hem toe . Ook zeide by tot haar ; Staat in de
deure der tente : en het zy , zo iemant zal komen , en u vraagen , en zeggen ; Is hier
iemant ? dat gy zegget : Niemant . Daar na nam Jael Hebers huisvrouwe , eenen nagel
der tente, en greep cenen hamer in haare hand, en ging itillekens tot hem in, endreef
den nagel in den flaap zyns hoofds, dat by in der aarde vaft werd : by nu was met eenen
diepen ilaap bevangen, en vermocid , en fterf. En ziet, Barak vervolgde Sifera, en Jael
ging uit hem to gemoete , en zeide tot hem ; Komt, en ik zal u den man wyzen, then
gy zoekt , zo quatn by tot haar in , en ziet , Sifera lag dood , en de nagel was in den
llaap zyns hoofds,
Xz
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od roept ons alien , tot den waaren kryg des Heeren,
Op dat wy Helden zyn, om 't quaadcn of to keeren ,
En d'Afgods Dienflbaarheid , to werpen op de grond,
Die tot een Ergernis van 't Chrifr'lyk leven fl .ond.
Wie zich dan dapper houd, orn 't vlees to wederllreeven ,
Word van de Eng'len Gods , de naam van Held gegeeven
Want vlees en bloed, het Been de ziel omringd en plaagd,
Op quaade wegen trekt , en met de zonden jaagd, .
Gelykt , het Heidendom, dat in de Oude tyden,
Het yolk van Ifrael , befrreed, en ook verleiden .
Maar 't waare Ifi •a el , is een oprechte Zicl ,
Die 't altyd , met zyn God, en tegen d'Afgod hiel .
Gelyk als Gideon, die onder zyn gebuuren,
Moeft zuchten, onder't quaad, en ook haar haat bezuuren ;
Wyl binnen lands in 't hert, de booze kanker zat,
Die met Afgodery, in Takobs Erfdeel at,
En oak van buiten , 't quaad, der dreigende Geweldcn ,
Zich op den Roof, en Moord , en Onderdrukking f}elden
Gelyk de Duivel , en de Wereld, alty d doer,
Terwyl de wellufI, woond en ect, in vlees en bleed ;
Drie overmoedige en zeer floute, booze Ga(Ien ,
X'aar tegen , zulk een Held, als Gideon , wel paflen,
Op dat, met huip van God, d'Elende wierd gered ,
En 't Ifrael van 't Herte , in weltand wierd gezer
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DOE quam een Engel des H E E R E N en zettede zich onder de cike, die to Ophra is, welke
Joas, den Abi-Ezriter, toequam : en zyn noon Gideon dorfchede tarwe by de perffe, om [die] to
vluchten voor her aangezichte der Midianitcn . Doe verfcheen hem de Engel des H E E RE N,
en zeide tot hem ; De H E E R E is met u, gy flrydbaare Held . Maar Gideon zeide tot hem ;
Och, • myn Heer ; zo de H E E R E met ons is , waaroin is ons dan dit alles wedervaaren ? en
waar zyn allc zyne wonderen, die ooze vaders ons vertelt hebben, zeggende ; Heeft ons de HEERE
nict uit Egipten opgevocrd ? doch nu heeft ons de HT. E R E verlaatcn, en heeft ons in der Midianiten hand gegeeven . Doe keerde zich de H E E R E tot hem, en zeide ; Gaat heenen in doze
uwe kracht, en gy zult Ifracluit der Midianiten hand verloffen : En heb ik u niet gezonden?
En Vers 19, 10, x 1 .
Gideon ging in, en bereidde een gciten-boksken, en ongezuurde[koek .en] van eenEphamecls ;
her vices leide by in eenen korf, en het fop deede by in cenen pot : en by bragt'et tot hcm uit,
tot onder de eike, enzett'et nader . Doch de Engel Gods zeide tot hem ; Ncemt bet vices, en
de ongezuurde [koeken, ] en legt ze op then rots(teen , en giet her fop uit : en by deeds alzo .
En de Engel des H E E R E N flak her uiter(te van den (taf uit, die in zyne hand was , en rocrde her vices , en de onge7uurde koeken] aan : doe gin°'er your uit de rotze en vcrteerde her
Wees, en de ongezuurde [koeken] en de Engel des H E E'R E N bequam uit zyne oogcn
X 3
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j eTyk als Gideon, de Krygs-bazuine hlies,
By Gods bevefriging , met zyn beproefde Vlies
Zo zynder veel verwekt, uit Gods barmhertigheden,
Die, wegens 't Eeuwig Teed der zonden, ook zo deeden ;
Gelyk, daar waaren, den A porel , en Propheet,
Met wonderdaaden van des Heeren macht, bekleed,
Op dat Haar volgden , die gerufl, en moedig waaren,
Om haar verdrukte Ziel , to redden uit gevaaren,
Door een ontwaakten , en een aangeblaazen vonk ,
Wanneer dat fchel Geluid , in haare ooren klonk ;
Gelyk het hedendaags, noch klinkt , in onze ooren,
Wy, alien, die het Woord des I-leeren luidbaar hooren ;
Om Satans Roovery, kloekmoedig weg to flaan ,
En uit het vuile neft der zonden op to fPaan
Want zo , als't Joodendom , voor dezen lag verzoopen,
In fnoode Afgodery, van Tiranny bekroopen ;
Zo leit het Chrif}endom, in 't zelve Gafl:huis krank ,
Met idle wereld-dienfl: , gelyk een vuile flank ,
Van vlees'lyk Reukwerk , op de hooge 11ert-Altaaren ,
Gelyk die blinden , in de Oude tyden waaren
Waar over dat een Wolk van zwaarder Duitil •e rnis,
(Als onderdrukking , van het f}erfyk lichaam is,)
I-let leven vrees'lyk dreigd , met treffende gewelden ,
Op dat hy't Eeuwig , in een f}aat van blootheid frelden .
Maar wie zich opmaakt, met een nieuwgevatte moed ,
En heil'ge voorgang volgd , op 't treeden van zyn voet,
Om eenmaal , vry, en bly, in 't Vaderland to leeven ;
De Heere zal het Quaade , in zyne handers geeven,
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6 I D E O N zeide tot God : Indien gy Ifrael door myne hand zult verlo(1'en , gelylz
als gy gefprooken hebt : Ziet ik zal eenen wollen vlies op den vloer leggen : indiender
dauw op 't vlies alleen zal zyn , en droogte op de gantfe aarde , zoo zal ik weeten, dat
gy Ifrael door myne hand zult vcrlofien, gclyk als gy gefprooken hebt . En het gefchiedde
alzo : want by fond des anderen daags vroeg op ., en drukte bet vlies uit : en by wrong
den dauw uit het vlies , cene fchaale vol waters . En Gideon zeide tot God : Uwe toorn
en ontfleeke niet tcgen my, dat ik alleenlyk ditmaal fpreeke : laat my doch alleenlyk ditmaal met den vlieze verzocken : daar zy doch droogte op hetvlies alleen, en op degantfe
aarde zy dauw. En God deede alzo in dczelve nacht : want de droogte was op hct
vlies alleen, en op de gantfe aarde was dauw .
LEVrrrxus XXII :4a .
. myn verbond [met] Izaati,
Dan zal ik gedenken aan myn verbond [met] Jakob : en ook aan
en ook aan myn ve :bond [met] Abraham, zal ik gedenken ; en aan het laud zal ik gedenken .
PSALM XVIII : 4
I1c aanricp den H E .E RE die to pryzen is, en wierdc vetlofl van myne vyanden .
GIDEON
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et bloode ]even ziet daar fchroom'lyk tegen aan ,
Dat by , die groote nmacbt des werelds , en der hellen ,
In zyn geringe llaat , met (iryd to keer zal gaan ,
Om haar to vinden , en met dapperheid to vellen .
Maar , als by werk begind , op 'c heilige Gebod ,
Zo helpt hem Godes hand, en UUerkt hem, in 't Geloove,
Dat by het ondcrncemt, en waagd , met zynen God,
Daar is Been macht zo ;root , of God die is daar bove .
Wie zouw het waagen , zo , gelyk als Gideon dee ?
Om met 1)riehonderd lean , veel duizende t'ontmoeten,
Ontelbaar , als het zand , aan d'Oever van de Zee,
Gereed om 't gantfe land , als Molten om to wroeten
Wie zouw verwinnen, meet zyn menfchelyke kracht?
Ten waar, de hulpe, van den Held , die al to vooren ,
De nederlaig van 't cuaad , he(}eld had , door zyn macht,
Op dat wy zynen weg maar hadden na to fpoorcn .
Des Heeren , is de Kracht , die ons den weg bereid,
En zonder wien , voor ons de boozen , niet en vlooden ;
Ons is- ; Geloove, en Hoop, aan God geboorz_alnlhcid,
Om zo to laaten , en to doen , na zyn Gchoden
Op dat door 't imeckende, en aanhoudende Gebod
Den Held , als Gideon , de eeuw'ge vuurige Ziele
Lit God , hair' oorlprong, cooed en kracht, werd by gezet,
Tot Duivel , Dood en [let , voor zyne voeten vicle .
Dan zal van 't groote Heil , dat zo veel heeft gekoft
Den eeuw'gen lofzang, in het land der vreugde blyven ,
Hoe onze eigen hand , ons niet en heeft verloft,
Maar God den Lof zy, van 't befchik, en van 't beklyven .
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D E H E E R E zeide tot Gideon ; Des yolks is to veel, dat met u is , dan dat 1k de
Midianiten in haare hand zoude geeven : op dat zich Ifracl niet tegen my beroeme, zeggendc ;
Myne hand heeft my verloft . Nu dan, roept nu uit voor de ooren des yolks, zeggende ; Wie
bloode en vertfaagt is, die keere weder, en fpoede zich na bet gebergte Gileads : doe keerden uit den volke weder twee-en-twintig duizend, datter tien duizcnd overbieeven . En de
HEERE zcide tot Gideon ; Noch is des volks to veel, doet ze afgaan na het water : en ik
zal ze u aldaar beproeven : en bet zal gefchieden, van welken ik tot u zeggen zal : Deze zal
met u trekken, die zal met u trekken : maar al de geene, van welken ik zeggen zal ; Deze zal
niet met u trekken, die en zalt
niet trekken . En by deed' het yolk afgaan na bet water : doe
zeide de HEERE tot Gideon ; Al wie met zone tonge uit bet water zal lckken, gelyk als
cen bond zoude lekken, then zult gy alleen ftelien ; desgelyks alien, die op zyne knien zal bukken om to drinkers . Doe was 't getal der gcener, die met haare hand tot haaren mond gelekt
hadden, drie honderd man : maar alle overige des yolks hadden op haare knien gcbukt oin water to drinken . En de HEERE zeide tot Gideon ; Door deze dric honderd mannen,die gelekt
hebben,zai ik u-lieden verloflen,cn de Midianiten in uwc hand geeven : daarom laat al dat volk
weg gaan, ecn ieder na zyne plaatfc .
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e Vyande zyn veel, die 't menfch'lyk hert belaagen ;
Doch , door 't Geloove op God, en met Gehoorzaamheid,
Die zich in alles fchikt , na 't Heilig welbehaagen,
Werd, door cen klein beflag, haar hoogmoed neer geleid :
Dar groote Leger, van de vleefelyke zinnen !
De moed , die vafl vertrouwt, op 't Been, het oog niet ziet,
Kan, als een fl rydbaar held, de Wereld overwinnen,
Dat zy, met haar gezel, den Duivel, valt, en vlied ;
Met, t'zaamen , 't booze vlees , dat aan haar is verbonden ,
En pochende bravecrd, tot nadeel van de Ziel,
In 't breede uitgerufI, met (pies en zwaard , der zonden,
Op dat zy 't arm Gemoed, in onderdrukking hiel .
Alleen, een vonkje, van her Goddelyk begeeren,
Gelyk , een Eenig Man, in 't zuchtend hers verwekt,
En aangeblaazen , van den goeden Geeft des Heeren,
Is Gideon gelyk , die feel ten ftryde trekt .

De Tent moot vallen, daar de booze dingen woonen,
Door 't omme went'len , van 'r onnozel Gerilen-brood
De geeflelyke macht , komt met geen groot verbooden ,
Maar geeft nochrans , het quaad' een harde nederfroot .
De macht, die 't al verwind , is 't voorwerp , van verachten ;
Dat is, Godvruchtigheid, met fimpelheid bekleed,
Waar van floutmoedigheid , op vleefelyke krachten,
Door idelheid verblind , helaafi ! niet en weer.
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A L Z 0 quam Gideon, en honderd mannen, die met hem waaren, in bet uiterte des
legers, in bet begin van de middelfte nachtwaake, als zy maar even de wachters geftelt
hadden ; en zy bliczen met de bazuinen , ook floegen zy de kruiken, die in haare hand
waaren, in tukken . Alzo bliezen de drie hoopen met de bazuinen, en braken de kruiken ;
en zy hielden met haare (linker hand de fakkelen , en met haare rechterhand de bazuinen om
to blaazen : en zy riepen ; Het zwaard des H E E R E N, en Gideons. En zy flonden een
igelyk in zync plaatfe, rondom't leger : doe verliep het gantfe leger, en zy fchreeuwden en
vloodcn . Als de drie honderd met de bazuinen bliezen, zo zettede de HEERE het zwaard
des eenen tegen den andcren , en [dat] in bet gantfe leger : en bet leger vluchtede tot
Beth-Sitta toe na Tferedath, tot aan de grenzen van Abel-Mehola, boven Tabbath . Doe
wierden de mannen van Ifrael by een geroepen, uit Naphtali , en uit Afer, en uit gants
Manafle : en zy jaagden de Midianiten achter na .
LEVITIKUS XXVI : 36.
Aangaande de overgebleevene under u, ik zal in haar herte cene weekighcid in de landen haarer
vyanden laten komen : zo dat het geruis eenes gedreevenen blads haar jaagen zal, en zullcn vlieden, alzo men vlied voor een zwaard, en zullcn vallen , daar nicmant en is die jaagd .
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D ie bier van blydfchap komt ,

en 't leed vertrad met voeten,
Kan weder dubbeld leed , op zynen weg ontmoeten
Maar die geflaagen heeft, den zwaaren Zielen flag,
Waar in by boven, en den Vyand onder lag,
Dien grooten Vyand, die hem feeds bedrong, met krygen,
En eifken 't levens land , der zielen , als zyn cigen ;
Waar tegen zich 't Gemoed met iver had gefteld,
En zich betoonden , als een geerelyken held
Wanneer die t'huis gaat , in bet zalig land der vroomen,
Zal in der Eeuwigheid, geen feed meer tegen komen
Maar zyne blydfchap, die by tot een zegen won ,
Zal altoos fchy nen , als bet opgaan van de Zon .
Dat is een Palm-tak, en een Kroon, van hooger waarde,
Dan aller moeiten loon , behaald op dezer aarde .
Laat and're frryden , om het wereldlyke Ryk,
Den Hemel is van Goud , en d'Aarden is van flyk .
Heeft lfrael , voor been , om't heilig land , beneden ,
Als in een Voorbeeld , van bet waare land , geftreeden ;
Hy, die de Boodfchap, door, het Menfch-geworden Woord,
Van 't Koningryke Gods, tot blydfchap heeft gehoord ,
Laat deze wereld , met haar fchaduw , heene glyen ,
Om 't wezentlyke Ryk, geweldig to beftryen ;
Want die geweld doen, (zegt de Wysheid) neemen 't in ;
Een ider zette zich dan vat in dezen zin .
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D 0 E nu Jephtah tot Mizpa by zyn huis quam , ziet zo ging zync d'ochter uit hem to gemoete , met trommelen en reyen : zy nu was alleen cen eenig [kind, ] by en hadde uit zich [anders,]
geenen zoone ofte dochter . En het gefchiedde, als by haar zag, zo verfchcurde by zynekleederen, en zeide ; Ach myne dochter , gy hebt my gantfelyk neder geboogen , en gy zyt onder de
geene die my beroeren : want ik hebbe mynen mond opgedaan tot den H E E R E, en ik en %at
niet konnen to rugge gaan . En zy zeide tot hem ; Myn vader, hebt gy uwen mond opgedaart
tot den H E E R E, duet my , gelyk als uit uwen monde gegaan i3 : nadien u de H E E R E volkomene wraake gegceven heeft van uwe vyanden , van de kinderen Ammons . Voorts zeidezy
tot haaren vader ; Laat deze zaake aan my gefchieden : Laat twee maanden van my of , dat ik
heenen gaa, en gaa of tot de bergen , en beweene mynen maagdom , ik en myne gezellinneti_
En by zeide, gaat heenen ; en by Bet ze twee maanden gaan : doe ging zy heenen met haar gezellinnen , en beweende haaren maagdom op de bergen . En bet gefchiedde ten cinde van twee
maanden, dat zy tot haaren vader weder quam, die aan haar volbragte zyne gelofte , die by beloofd hadde : en zy en heeft geenen man bekend ; Voorts werd bet eene gewoonheid in Ifrael ;
[Dat] de dochteren Ifraels van jaar tot jaar heenen gingen, om de dochter van Jephtah, den Gileaditer, aan to fpreeken : vier dagen in bet jaar .
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p 't allerlaatfte wierd het duid'lyk openbaar,

Dat deze boodfchap, van den hoogen Hemel waar,
Om aan to zeggen , dat d'onvruchtbaarheid zouw baaren,
Een Redding, uit de hand, van Ifraels bezwaaren ,
(Dat onder 't drukkend j'uk der Philifrynen zat,
Om dat Onachtzaamheid, Gehoorzaamheid vergat)
Mits dat zy deede, na de Goddelyke woorden ,
Die zy tot onderwys , van zynen Engel hoorden
Zo quam , in d'Oude tyd , op uitgeperfke zucht,
Voor 't fmeulend leven weer fomtyds een weinig lucht .
Helaas! wat zyn wy nu ook onder 't Juk gezeten,
Van overheerfend quaad, door 't fnoode God vergeeten !
Ach! of'er ook , als toen , een woord des Heeren glum,
(Wyl God de arme Ziel in zyn Erbarming nam)
Om aan to zeggen , van verloffing , uit elenden,
Op dat Geloof en Hoop zich derwaarts mogten wenden !
Zo zucht het levee , uit zyn hedendaagfe nood,
Gelyk een Manoach , by d'onderdrukte Jood .
Hoewel, na dezen tyd , nu lange al is gebooren,
Den Zoon van Alle kracht, om's Vyands macht to finooren ,
Na 't Woord des Heeren van den E ngel Gabriel,
Die zwaare Donderfag, in d'ooren van de Hel .
Doch wyl'er veele zich dat Heil onwaardig maaken,
Zo zucht het leven , om behouden door to raaken .
Maar die zich onder hulp, van deze fterkheid geeft,
En na het onderwys van Gods bevelen leefd,
Ons voorgedraagen, door zyn toegezonden Bode ;
God zal hem redden , uit de hand van al het fnoode
Want Jezus Chriflus, is de rechte Simfons kracht,
Tot Zaligheid , uit God , voor 't levcn voortgebragt .
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D 0 E zeide Manoah tot den Engel des H E E R E N : Laat ons u doch ophouden .
c n een geiten-boksken voor u aangezichte bereiden . Maar de Engel des H E E R E N
zeide tot Manoah ; indien gy my zult ophouden, ik en zal van u brood niet eeten ; En
indien gy een brand-offer zult doen , dat zult gy den H E E R E ofleren : want Manoah
wii}e niet dat bet een Engel des H E E R E N was . En Manoah zeide tot den Engel
des H E E R E N ; Wat is uwe naam ? op dat wy u vereeren , wanneer u woord zal
komen. En de Engel des H E E R E N zeide tot hem ; Waarom vraagt gy dus na myn
naame ? Die is doch wonderlyk . Doe nam Manoah een geiten-boksken , en bet fpys .
offer, en offerde bet op den rots-fteen, den H E ERE : en by handclde wonderlyk in
[zyn] doen T En Manoah en zyne huisvrouwe zagen toe. En bet gefchicdde , als de
vlamme van den Altaar opvoer na den Hemel , zo voer de Engel des H E E R E N op
in de vlamme des Altaars : als Manoah en zyne huisvrouwe [dat] zagen, zo vielen zy op
haare aangezichten, ter aarden . En de Engel des H E E R E N en verfcheen niet meer
aan Manoah en aan zyne huisvrouwe : doe bekende Manoah, ; dat bet cen Engel de- .
HEEREN was .
SIMSON
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A ls gy de Herten-Leeuw , die u ,

in vlees en bloed,
Op uwen wandel-weg, al brullende ontmoet,
Met geeflelyke kracht , hebt flood ter veer gefiineeten ,
Zo zult gy zoetigheid, uit dezen eeter eeten .
Gelyk de Wysheid ons dan zelver heeft gezeit,
Wie van Hem leeren zouw , Zachtmoed, en Nedrigheid,
Die zouw de zoete Rul, voor zyne ziele vinden,
Want deze Simfons kracht, kan geene Leeuw verflinden :
Zo dat'er fpyze uit den graagen Eerer gaat,
En uit den terken , als een zoeten Honingraat .
Dien tweeden Simfon , die ons deze worfl:'ling leerden ,
Was zelf de f'cerke Held , die zich daar mee verweerden ,
Toen hem de groote Leeuw des Toorens tegen quam ,
Die overwonnen wierd , van 't allerzachtf}e Lam .
Waar door een Hemels zoet op aarden is gekomen ,
Dat door de Wereld liep , met voile honing-f}roomen .
Hy , die de Rechter is , van 't menfchelyk Geflacht,
Is ook de geever van die rechte Simfons kracht :
Om alle zonden , die als Heidenen, 't hert' omringen ,
Als een geweldig held, to jaagen, en to dwingen .
Doch ides houde zich voorzichtig vry en los,
Om niet verftrikt to zyn , door loosheid van de Vos,
(Na dat by Leeuwen kracht , met niacht heeft neergeboogen,)
Waar door by wierd beroofd, van krachten, en van oogen .
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A L Z 0 ging Simfon met zynen vader en zyne moeder heenen af, na Thimnath : als
zy nu quamen tot aan de wyngaarden van Thimnath ; zie daar, een jonge leeuw, brullende hem to gemoete. Doe werd de geeft des H E E R E N vaardig over hem , dat by
hem van een fcheurde , gelyk men een boksken van een fcheurd , en daar en was niets in
zyne hand : doch by en gaf zynen vader en zyner moeder niet to kennen, wat by gedaan
hadde. En by quam of , en fprak tot de vrouwe : en zy beviel in Simfons oogen . En na
zommi a dagen quam by weder om haar to neemen ; Doe week by af, om het aas des leeuwen to bezien : en ziet, een byen-zwerm was in 't lichaam des leeuwen, met honing . En by
nam die in zyne handen, en ging voort, it gaande en eetende ; en by ging tot zynen vader en
tot zyne moeder, en gaf hen [daar van,] en zy aten : dock by en gaf hen niet to kennen, dat by
den honing uit het lichaam des leeuwen genomen hadde . Als nu zyn vader afgekomen was tot
die vrouwe ; zo maakte Simfon aldaar eene bruiloft : want alzo plagten de jongelingen to doen .
En Vers r 4 .
Hy zeide tot hen ; Spyze ging uit van den eeter, en zoetigheid ging uit van den 1lerken : en zy en konden dat raadfel in dric dagen niet verklaaren .
Z
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D ie zyne banden breekt, waar mee by was gebonden ,

Als een gevangen man, in 't leger van de zonden,
Die zal met Simfons kracht , op zyne beenen ftaan ,
En zonder fpies of zwaard, de vyandfchap verflaan .
Wat weg geworpen legt, cen voetftoot van 't verachten,
Zal 't redzaam middel zyn , in zyne levens krachten .
Wat is een Ezels bek , by 't fcherp gefleepen f}aal ?
By Spies , en Zwaard , en Boog , en Schild en altemaal ?
Wat is Godvruchtigheid , wat is Geloof, en Hoope ?
Als cen verworpen ding , om overheen to loope,
In 't oog der wereld, dat maar ziet, op hoog en groot
Maar in der Vroomen hand, is zulks, des Vyands dood,
Daar zy op aarden , al de zondelyke leeden ,
Die 't leven als een heir, belaagden en bef}reeden,
Mee velden , in het veld , daar zy gelegerd zyn .
Het Heir der zonden , is der Chrift'nen Filiftyn .
Wie zich daar over maakt , om dezen uit to roeijen ,
Zal in zyn heete dorm, (door 't f ryden en vermoeijen, )
Niet fmachten in den Geeft, na dat by overwon ,
Maar zich verquikken, uit cen koele water-bron .
Elk zie maar , dat zyn macht , door lift niet word bedroogen,
Waar door hem al zyn kracht en fterkheid werd onttoogen ,
Want die het werelds fchoon, weer lief krygt en bemind,
Remind een Delila , die hem met lift verwind .
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A L . S by quam tot Lcchi, zo juichten de Philiflynen hem to gemoete : maar de Geeft
des H E E R E N werd vaardig over hem, en de touwen , die aan zyne armen waaren,
werden als linnen draaden , die van den vuure gebrand zyn , en zyne banden verfmolten
van zyne handen . En by vond een vochtig ezels kinnebakken : en by ftrekte zyne hand
uit , en nam bet , en floeg daar mede duizcnd man . Doe zeide Simfn ; Met ecn ezels
kinnebakken, eenen hoop, twee hoopen, met een ezels kinnebakken heb ik duizend man
geflagen . En bet gefchiedde , als by ge-eindigd hadde to fprecken , zo wierp by bet
kinnebakken uit zyne hand , en by noemde dezelve plaatfe Ramath-Lechi . Als hem nu
zeer dorftede , zo riep by tot den H E E R E , en zeide ; Gy hebt door de hand uwes
knechts dit groote heil gegeeven • zoude ik dan nu van dorft fterven, en vallen in de hand
dezer onbefiieedenen ? Doe kloofde God de holle plaatfe die in Lechi is ; en daar ging
water uit van de zelve , en by dronk ; doe quam zyn geeft weder, en by werd leevendig : daarom noemde by haaren naame , de fonteine des aanroepers , die in Lechi is,
tot op dczen dag . En by richte Ifracl in de dagen der Philiftynen , twintig jaar .
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Wat laat het Leven zich, door Slot en Grendel fluiten,
In 't nefc der zonden , en belaagd , van 't Eeuwig quaad ?
Men licht de Styl en Deur , en gaat'er mee na buiten ,
Zo doet men voor de Ziel , meer als een Simfons daad .
Want die in Jezus naam , bezield is, met Geloove,
(Dewyl Geloove zelfs, de Wereld overwind, )
Gaat Simfons mannen kracht, in lerkheid ver to bove,
Waar zyn de Zeelen dan, waar mee men zulk een bind?
Maar 't laffe leven, dat met onlua is bezeten .
Heeft flappe handen, wyl 't , onachtzaam ; dus befluit
(Terwyl 't zyn vryheid field, in 't fluimerend vergeeten)
De Poort is toe gemaakt , en vafIr : wie kan 'er uit ?
Zo blyft men ruikeloos , in 't zonden nefr gevangen ;
Doch die het prykel merkt, met een verilandig hert
Die maak zich op, by nacht, orn opening t'erlangen ,
Eer dat by van de Moord , des quaads gevonden werd .
Heeft Simfon , ( in de Vela des Filiftyns beflooten )
Door lichaams krachten , toen , die groote daad gedaan,
De Ziel wend ook, van God , vermogen in gegooten,
Waarom blyft ider een , dan nu , zo moed'loos taan ?
Laat and're flaapen , die haar ongeluk verwachten ;
Red gy u leven , van het fluitende Verraad ,
De Poort moot open , met de hulpe van Gods krachten,
Op dat het Leven , in zyn Eeuw'ge vryheid gaat .
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D Q E word den Gaziten gezeid ; Simfon is bier in gekomen : zo gingen zy rondom 9
en leiden hem den gantfen nacht laagen in de flads-poorte : doch zy hielden zich den
gantfen nacht ftille, zeggende ; Tot aan het morgen-licht , dan zullen wy hem dooden.
Maar Simfon lag tot middernacht toe , doe fond by op ter middernacht ; en by greep
de deuren der flad-poorte met de beide pofen, en nam ze weg met den grendel-boom,
en leide ze op zyne fchouderen, en droeg ze opwaarts op de hoogte des bergs , die in
bet gezichte van Hebron is .
HEBREEN XI : 31,33,34'
Wat zal ik noch meer zeggen ? Want de tyd zal my ontbreeken, zoudeik verhaalen
van Gedeon en Barak , en Sampfon , en Jephthe , en David , en Samuel , en de Propheeten : Welke door het geloove Koningryken hebben overwonnen, gerechtigheidgeoefend, de belofteniffen verkreegen, de muilcn der leeuwen toegefopt : De kracht des
vuurs hebben uitgebluf , de fcherpte des zwaards zyn ontvlooden , uit zwakheid krachten hebben gekreegen, in den kryg Perk geworden zyn, hebben heirlegers der vreemde
op de vlugt gebragt .
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De vaf}e Zuilen , dear de aardfe vreugde op ruff,

In 't Huis van wereld-dienfl : , en vleefelyke 1uf1:
Bezeten , en bejuicht van veelen , en van alien,
En taan zo vaft niet , of zy konnen plots'lyk vallen,
Al word'er geen geweld, tot ondergang gefpeurd,
Gelyk den Filillyn , door Simfon is gebeurd .
Zy hadden nu het hecht (zo als haar docht) in handen,
En die haar deeren kon gekneveld in haar banden,
Dies ging de blydfchap ook in voile weiden uit,
Gelyk een Gilden-kalf, door hek , noch gracht gefruit .
Hoe veelc zynder zo gerufl en wel gezeten ,
Die op het onvoorzienfl : zo werden neer gefrneeten ,
Gezond , en wel gedaan , vervuid met fmaad en fpot,
Op alles wat'er fchuild , en dreigen moot van God .
De fl:erke Simfons kracht, van krankc en quaade dagen ,
Schynd overwonnen ; blind ; gebonden en verflagen .
Maar eer het werd gefpeurd , (terwyl men vrolyk lacht,
En and'ren ondcrdrukt) beweegd zich d'Eerlfe kracht
De Zuil word aangetaf1, de kocpels en de daken ,
Beginnen met gcweld to fcheuren en to kraaken,
De nederflorting , en de vat , word zwaar en groot
Dat doet die fl:erken arm, van d'onverhoedfe Dood
Die ongeacht ; belacht ; en als ontbloot van krachten ,
Fenmaal , een Speelman was, voor idle gedachten ,
Terwyl onachtzaamheid , moedwilliglyk vergat,
Wat kracht zyn voorboo wel, op 't eerflre ziek-bed had,
Weef1 dan niet zeker, met de blinde Filillynen,
Op dat gy, met haar niet elendig moot verdwynen .
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H ET gefchiedde , als hair herte vrolyk was, dat zy zeiden ; Roept Simfon, dat by
voor ons fpeele : en zy riepen Simfon uit bet gevangenhuis, en by fpeelde voor haare aangezichten, en zy deeden hem flaan tufl'cn de pilaaren . Doe zeide Simfon tot den jongen,
die hem by de hand hield ; Laat my gaan, dat ik de pilaaren betafte, op dewelke't huis
geveftigt is , dat ik daar aan leune . Het huis nu was vol mannen en wyven ; ookwaaren daar alle Vorften der Philiftyncn : cn op bet dak waaren ontrent drie duizend mannen
en vrouwen , die toe zagen, als Simfon fpeelde . Doe riep Simfon tot den H E E R E
en zeide : Heere, H E E R E , gedenkt dock myner , en fterkt my doch alleenlyk ditmaal , o God ; dat ik my met cene wraake voor myne twee oogen aan de Philiflynen
wreeke . En Simfon vattede de twee middelfie pilaaren , op dewelke bet huis was geveftigd , en waar op het fleunde ; den eenen met zyne rechterhand, en den anderen met
zyne flinkerhand. En Simfon zeide ; Myne ziele flerve met de Philiftynen ; en hyboog
zich met kracht, en bet huis viel op de Vorften, en op al bet yolk, dat daar in was :
en der dooden, die by in zyn flerven gedood heeft, waaren meer, nls die by in zyn leeven gedood hadde.
RUTH,
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H
y laat zich niet door land van zyn geboorten houwe,
Die aan de kind'ren Gods verbonden is door trouwe ,
't

Gelyk als Ruth ook by Naomi heeft gedaan,
En niet en wilde na haar land en maagfchap gaan
Zo vind den vroomen, in zyn vreemd'lingfchap op aarde,
Noch trouwe vriendfchap, die hem houd in etre en waarde :
Zy gaan to zaamen , is het niet in aardfe vreugd,
Het is in hoope, op God, in Liefde, Trouw, en Deugd .
Zy keeren weder na het Heilig land des Heeren,
Om zich aldaar, met deugd , en foberheid t'erneeren,
Tot Betlehem , de Stad , berucht, en wyd vermaard ,
Om dat het Z ielen-brood , daar eind'ling wierd gebaard .
Trouw word met trouw beloond ; die wel doet by den vroomen,
Zal door haar zegen , noch tot groote voorfpoed komen ;
Want d'Allerhoogte trekt zich deze dingen aan,
Als ofzy , aan hem zelfs , in wezen zyn gedaan .
Groote voorfpoed ! Die ten jongf}en Dag mag hooren,
Dat b y gezegent zy , en tot het Ryk verkooren ,
Om dat by bier op aarde, in trouwheid liceft bediend ,
Die met d'Almogentheid , in liefde was bevriend .
Twee handen , die malkaar bedienen onder 't zuchten ,
Die plukken beiden ook de liefelyke vruchten .
Hy die de Liefde , en de weldaad zelver is,
Verblyd zich in het beeld van zyn gelykenis .
De naam van Mara, wierd Naomi afgenomen ;
Na .bitter komt het zoet, zo gaat het alle vroomen
Zy wierd noch voedfter , van de koninglyke ftam ,
Daar eindeling de vrucht , van alle troofl of quam ;
En alle die nu noch het Heilig leven voeden ,
Die werden door then trooft , gefleld in alle goeden .
RUTH,
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D 0 E hieven zy haare ftemme op , en weenden wederom : En Orpa kufle haare
fchoon-moeder, maar Ruth kleefde haar aan . Daarom zeide zy : Ziet uwe zwagerinnc
is weder gekeerd tot haar yolk, en tot haare Goden : keerd gy ook weder uwe zwage .
rinne na . Maar Ruth zeide ; En valt my met tegen, dat ik u zoude verlaaten, om van
achter u weder to keeren : want waar gy zult heenen gaan , zal ik ook heenen gaan,
en waar gy zult vernachten , zal ik vernachten : u yolk is myn yolk , en uwe God myn
God : Waar gy zult fterven , zal ik fterven, en aldaar zal ik be raaven worden : alzo
doe my de H E E R E, en alzo doe hy'er toe ; zo niet de dood [ alleen] zal fcheidinge
maaken tuflen my en tuflen u . Als zy nu zag , dat zy vaftelyk voorgenomen haddc
met haar to gaan, zo hield zy op tot haar to fpreeken . Alzo gingen die beide, tot dat
zy to Bethlehem quamen : en bet gefchiedde , als zy to Bethlehem inquamen , dat de
antfe flad over haar beroerd werd , en zy zeiden ; Is dit Naomi ? Maar zy zeiden tot
haar-lieden ; En noemd my niet, Naomi, noemd my, Mara ; want de Almachtige heeft
my groote bitterheid aangedaan.
A a
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D ie zyn geboorte land , en fraud , en heidens leven ,

Van vleefelyke zin , vrywillig gaat begeeven .
En tot den Vroomen zegt ; Uw God, zal myn God zyn,
Zo als het u zal gaan, zo gaa het ook met myn
En zich alzo getroofr , op aarden klein to weezen ,
En zyn vergunde Brood , tot nooddruft op to leezen ;
Die word noch eindeling , (tot ecn vergeldenis, )
De Bruid des Heeren, die haar goed en gun lug is ;
En krygt veel meer , als zy , on Gods wil, heeft verlaaten ;
Ja, haar verhooging gaat, ver , boven alle maaten :
Want die den Hemel , voor de fnoode Aarde vind,
Denkt wat dat leven , tot zyn eeuw'ge blydfchap wind!
Met zulk een Bruidegom , als Jezus is , to trouwen,
En Eeuwig , zonder Eind, her Bruilofts maal to houwen ,
( Met zo veel Gaflen als daar zaal'ge zielen zyn,)
Van Hemels Manna ., en de alterklaarfre wyn,
By alle heerlykheid, der Goddelyke dingen,
Met lief'lyk Citherfpel , en onnafpeur'lyk zingen,
Tot Lof en Eere, van des Bruid'goms Majefreit,
En al hct goede , dat zyn Gunfr ons heeft bereid
Wie zouw de vriendfchap van de wereld niet verlaate,
op dat by na een wyl, dat groot geluk bezate
Hing Ruth, met liefde en trouw, haar vroome Moeder aan ,
Wy moeten ook tot God, met zyne vroomen gaan .
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R U T H II : 2,3,4,5,6,7,8,9 .

RUTH , de Moabitife , zeide tot Naomi, Laat my doch in het veld gaan , en van de airen
opleezen, achter dien, in wiens oogen ik genade zal vinden : en zyzeide tot haar ; Gaat heenen,
myne dochter . Zo ging zy heenen, en quatn, en las op in 't veld, achter de maaijers : en haar
viel by geval voor , een deel des velds van Boaz , die van den geflachte Elimelechs was . En
ziet , Boaz quam van Bethlehem, en zeide tot de maaijers ; De H E E R E zy met u-lieden : en
zy zeiden tot hem ; De H E E R E zegene u. Daar na zeide Boaz tot zynen jongen, die over de
maaijers gezet was : Wiens is deze jongevrouwe ? En de jonge, die over de maaijcrs gezet was,
antwoordde, en zeide : Deze is de Moabitife jonge vrouwe, die met Naomi weder gekomen is
uit de velden Moabs. En zy heeft gezeid ; Laat my doch opleezen, en [airen] by de garven verzamelen , achter de maaijers : zo is zy gekomen en heeft geftaan van 's morgens af, tot nu toe,
nu is haar t'huis blyven weinig. Doe zeide Boaz tot Ruth ; Hoord gy niet myne dochter ? gaat
niet, om in een ander veld op to leezen, ook en zult gy van hier met weg gaan : maar hier zult
gy u houden by myne maagden . Uwe oogen zullen zyn op dit veld, dat zy maaijen zullen, en
gy zult achter haar-lieden gaan ; heb ik de jongens niet geboden, dat men u niet aanroere ? als
u dor1 et , 20 pat tot de vaten, en drinkt van het geene de jongens zullen gefchept hebben .
Aaa
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D ie Vroom is, en veracht, in zyn Godvruchtig leven,

Om dat Hy niet voor 't oog des Werelds , is omgeeven,
Met Eer en Aanzien , na den algemeenen loop ,
Die zoekt by God zyn heul, en zet op Hem zyn hoop .
En die zich zo gewend, voor 't Heiligdom to neigen ,
Die zal , met Hanna , ook zyn wens van God verkrygen
Van hooger waarde, als't geen , daar't werelds kind van weet,
Zy bad hem om een Zoon , en baarden een Propheet ;
Dien grooten Samuel ; een Heilig man des Heeren ,
Op dat by lfrael , rechtmaatig zouw Regeeren
Waar over ook de bron van vreugde in haar ontfprong ,
Waar uit een rroom van lof voor God , tot Silo gong .
Zo zal den Vroomen , die bedroeft is in zyn leven ,
Wanneer hem God den wens zyns herten heeft gegeeven,
Noch vrolyk zingen , in het waare Huis van God ,
En niet gedenken , aan zyn fmaadheid ende fpot .
Dat zal voor Eeuwig zyn , en komen aan geen Ende,
Want in den Hemel kan de blydfchap zich niet wende .
Dat is lien grooten, en lien hoogen Erfenis,
Die onverwelkelyk , in zyne fchoonheid is .
Dat is voor alle , die het aangezicht des Heeren,
Geduurig zoeken , en haar Heil van hem begeeren,
D e Wederbaaring , niet uit 1Ierf'lyk vlees en bloed ,
Maar 't waare Hemels Beeld , uit God, in haar gemoed .
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:2,3,2,4) 25, 26, 37, 28,
SAMUEL I

E L K A N A haar man zeide tot haar, Doet dat good is in uwe oogen , blyft tot dat gy hem
zult gefpeend hebben : de H E E R E beveflige maar zyn woord : Alzo bleef de vrouwe, en zoogde haaren zoone, tot dat zy hem fpeende . Daar na als zy hem fpeende, bragt zy hem met haar
opwaards, met drie varren, en een Epha meels, en een fleile met wyn, enzy bragt hem in het
huis des H E E R E N tot Silo : en het jongsken was [zeer] jong . En zy flachteden een varre
Alzo bragten zy hct kind tot Eli . En zy wide, Och myn Heere, [zo waarachtig als] uweziele
leefd, myn Heere, ik ben die vrouwe, die hier by u flond om den H E E R E to bidden. Ik bad
om dit kind , en de H E E R E heeft my myne bede gegeeven , die ik van hem gebeden hebbe .
Daarom hebbe ik hem ook den H E E R E overgegeeven alle de dagcn die by weezen zal , by is
van den H E E R E gebeden : en by bad aldaar den H E E R E aan .
En Kapittel I I : 1, z, 3 .
Doe bad Hanna en zeide : Myn herte fpringt op van vreugde in den H E E R E , myn hoorn is
verhoogt in den H E E R E : myn mond is wyd opgedaan over myne vyanden, want ik verheuge
my in uw heil . Daar en is niemant heilig gelyk de H E E R E , want daar en is niemant dan ey,
en daaren is geen rotsfleen, gelyk onze God . En maak'et niet to veel dat gy hooge, hooge zoudet
fpreeken, dat iet hards uit uwen mond zoude gain' want de Heere is een God der weetenfchappen .
en zyne daaden zyn recht gedaan .
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D at Gods Gerechtigheid, niet aanziet , of verfchoond ,

Noch )Nam, noch A mpt, noch iet, waar op men mogt vertrouwen,
Maar alle boosheid met zyn ftrenge flraf beloond ,
Laat deze Spiegel, aan de heele Wereld fchouwen
Het Huis van Eli , was voor 't gantfe Ifrael ,
Van God verkooren, om to dienen voor den Heere ,
In alle deelen , van zyn Heilige Bevel,
Maar toen het God verliet , verloor het zyne Eere .
De Jood , was meer verlicht, als 't blinde Heidendom ,
En als cen kandelaar , gefleld , voor 't yolk der aarde,
Maar ongehoorzaamheid , ftiet al zyn voorrecht om
Wat zyne Deugd verlieff , verlieft ook zyne waarde .
Zo gy cen Chrilen zyt, en 't werk der Heid'nen doet,
En acht u zelven loch voor and'ren uitverkoren,
Zo Hoot u evenwel , Gods Tooren met de voet,
Daar geld geen land, noch rand, waar in gy zyt gebooren
En 't Heiligdom des lichts, daar gy u op verlaat,
Zal u niet baaten , maar word van u weg genornen
Hy word verlaaten die van zynen God afgaat .
De Heil'ge Dingen , die beklyven op de vroomen .
Wierd Ifrael door de Ark des Heeren niet bevryd ,
Maar van den Philifl:yn , zo fchandelyk geflaagen,
Zo zie een ider , die befraan wil , in zyn frryd,
Dat by zyn leven fchikt, na't God'lyk welbehaagen .
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DOE ftreeden de Philiftynen, en Ifraelwerdgeflaagen, en vlooden een iegelyk in zyne tenten, en daar gefchiedde een zeer groote nederlaage , zo dat'er van Ifrael vielen dertig duizend
voetvolks . En d'Arke Godes werd genomen : en de twee zoonen Eli, Hophni en Pinehas, ftierven .
Doe liep daar een Benjaminiter uit de flag-orden , en quam to Silo des zelvigen daags : en zyne
kleedcren waaren gefcheurd, en daar was aarde op zyn hoofd . En als h quam, zietzo zat Eli
op eenen noel aan de zyde des wegs , uitziende : want zyn herte was fitterende van wegen de
Arke Godes : als die man quam, om [zulks] to verkondigen in de ftad, doe fchreeuwde de gantfe
ftad . En als Eli de ftemme des geroeps hoorde, zo zeide hy, Wat is deftemmedezerberoertee
doe haaftede hem die man , en by quam, en boodfchapte 't Eli . (Eli nu was een man van achten-tnegentig jaaren, en zyne oogen ftonden ftyf, dat by niet zien en konde .) En die manzeide
tot Eli : Ik ben die, die uit de flag-orden kome, en ik ben heden uit den flag-orden gevlooden :
by dan zeide, Wat is'er gefchied, myn zoone ? Doe antwoordde by , die de boodfchap bragt,
en zeide ; Ifrael is gevlooden voor het aangezichte der Philiftynen, en daar is ook een groote nederlaage onder den volke gefchied : daarenboven zvn uwe twee zoonen Hophni en Pinchas geftorven, en de Arke Godes is genomen . En het gcfcniedde, als by van de Arke Godes vermeldde,
zo viel by achterwaarts van den ftoel af, aan de zyde der poorte, en brak den nekke , en ftierf,
want de man was oud en zwaar : en by richtedc Ifrael veertig jaar .
Ds
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I ndien de Godsdienft, in het Herten-huis zal flaan .

Zo moet de Wereld-dienfi , ook vallen , en vergaan.
De heil'ge Dingen , zyn den boozen maar tot fchaade,
Gelyk het klaarfre licht , het zeere oog ten quaade.
Dies zie een ider toe , en denke wat by doet,

Als by het Heiligdom , onwaardig gaat to moed .
Het zelve ftaal , dat fnyd , in't recht gebruik ten goede,

Dat doer in 't fcheef gebruik 't befrier , tot nadeel bloede .
Gelyk d'Apoflel, van het waardig Nachtmaal zeid,

Wat grooter nadeel , dat , in 't zelve misbruik leid .

Dies wafle een ider vry, zyn vuile Herten-handen,
Om zyne vingers niet aan heilig vuur to branden .
Het Heidens leven heeft de Ark van 't Nieuw Verbond ,
(Van zuiver Hemels goud,) geroofd , met zynen mond ;

En in zyn land gebragt, tot vlees'lyk welbehange,
Doch 't is hem niet tot nut, maar tot cen groote plaage .

Zy hoord in 't Heiligdom, van 't Vroome, oprechte hert,
Dat, door 't Geloove, tot een huis des Heeren werd .

Daar kan ze, als in een plaats , van welgefchiktheid wooncn,
En 't leven , voor het quaad , des ongeluks verfchooncn .
Fen ider merke dan , in dezen Spiegel aan ,

Dat Dagon , by de Ark des Heeren niet kan aaan .
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D E Phili dynen nu namen de Arke Godes ; en zy bragten ze van Eben-Haezer tot
Asdod . En e Philiftynen namen de Arke Godes , en zy bragten ze in bet huis Dagons , en flelden ze by Dagon . Maar als die van Asdod des anderen daags vroeg op
ftonden , ziet zo was Dagon op zyn aangezichte ter aarde gevallen voor de Arke des
H E E R E N : En zy namen Dagon en zetteden hem weder op zyne plaatfe . Doe 7,y
nu des anderen daags 's morgens vroeg opftonden , ziet Dagon lag op zyn aangezichte
ter aarde gevallen voor de Arke des H E E R E N : maar bet hoofd Dagons, en de beide palmen zyner handen afgehouwen , aan den dorpel , alleenlyk was Dagon daar op
overig gebleeven . Daarom en treeden de Priefters Dagons , noch alle die in bet huis
Dagons komen op den dorpel D :igons tot Asdod niet, tot op dezen dag . Doch de hand
des H E E R E N was zwaar over die van Asdod , en verwoefte ze : en by floeg ze
met f eenen , Asdod en haare landpaalen . Doe nu de mannen to Asdod zagen, dat bet
alzo [toegingi zo zeiden zy , Dat de Arke des Gods Ifracls by ons niet en blyve, want
zyne hand is hard over ons, en over Dagon onzen God .
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y zocht een Ezel, en by vond een Koningryk !
Waar is een overwiniF, by deze zaak gelyk ?
Als by den geenen, die zich field in 't onderwinden,
Om over berg en dal zyn daag'lyks brood to vinden,
En zyn Gezandfchap zo door deze Wereld doet,
Daar't Evangelium , hem onderweeg ontmoet ;
Die blyde Boodfchap, die, voor 't tegenwoordig leven,
Het Hemels Koningryk, aan hem belooft to geeven ;

Noch zo veel hooger, en noch zo veel meerder waard,
By lfraels Koningryk , als E-lemel boven Aard .
Maar, wie die Gunfl ontmoet, let wel op zyoe zaaken ,
Om beter gangen, als de Zoon van Kis to maaken,
Zo dat by uit den Weg des Heeren niet en wyk,
Waar door men weer verlieft het Hemels Koningryk
De grootfle fchaade, die geen tonge op kan heffen ,
En meerder als 't verlies, van 't Aardfe Ryk , zal treffen .
Bedeeld to weezen , van de Hoogfte Majefteit,
En weer to feilen, is de Moeder aller fpyt .
God is ons gunfl ;ig, om een Eeuw'ge Kroon to geeven,
Maar wie ze draagen wil, moet na Gods Wille leeven,
En niet Braveeren, want die hand die 't Goede gaf,
Neemt Ongetrouwigheid , 't Vertroude Deel weer af,
Ach Jezus ! die ons hebt, gezalfd, met uwen bloede,
Om Koningen to zyn, dat uwe gunft ons hoede,
En altyd voede, met het Brood, Ootmoedigheid,
Op dat wy Eeuwig , voor den Afval zyn bevryd !
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D A A R was nu een man van Benjamin , wiens naame was Kis , een zoone AbieIs ,
des zoons Zeror , des zoons Bechorath , des zoons Aphiah , de zoone cenes mans van
jemini , een dapper Held . Die hadde eenen zoone wiens naame was Saul, een jongeling , en fchoon , ja daar en was Been fchoonder man dan by onder de kinderen Ifraels
van zyne fchouderen , en opwaards , was by hooger dan al bet yolk . De ezelinnen nu
van Kis , Sauls vader waaren verlooren : daarom zeide Kis tot zynen zoone Saul, Neemt
nu eenen van de jongens met u , en maakt u op , gaat heenen zockt de ezelinnen . Hy
dan ging door 't gcbergte Ephraims, en by ging door bet land Salifa , maar zy en vonden zc niet : daar na gingen zy door bet land Sahalim , maar zy en waaren daar niet
vorder ging by door bet land van jcmini , doch zy en vonden ze niet . Doe zy in bet
land Suph quamen , zeide Saul tot zynen jongen , die by hem was, Komt, en laat ons
wederkccren : dat met miflchien myn vader van de ezelinnen of laate, en voor ons bekommert zy . Hy daar en tegen zeide tot hem, Ziet doch, daar is een man Godes in deze frad,
en by is een ge-eerd man, al wat by fpreekt dat komt zekerlyk : Laat ons nu derwaards
gaan , miffchien zal by ons onzen wcg aanBwby Zen, op den welken wy gaan zullS
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e Eigenwil, wil God , niet maar alleenig vreezen,
Dat die, als Koning, hem alleen Regeeren zouw,
Maar ook een onderdaan , van deze wereld weezen ,
tam die to dienen , met zyn vleefelyke trouw .
Hy eia gelykheid , met zyn heidenfe Gebuuren,
En mag zo fimpel , en zo Hoofdeloos niet fraan,
Al zouw by 't naderhand , ook op zyn rug bezuuren,
En frnert'lyk voelen , wat by onwys heft gedaan .
De liefelyke God , die zoekt met zyn Regeeren,
Niet, als bet Voordeel , van 't onnozel, dwaalendVee,
Hy wil 't , tot zyne lua niet flachten , nochte fcheeren ,
Gelyk van ouds , de hand des onderdrukkers dee .
Hy zoekt bet maar, met gunf , to drenken en to weiden,
En door bcfliering van zyn goede Herders flraf,
Het gaapende geweld des quaaden of to fcheiden ,
Op dat by 't flille Rufr , en zoete Vrede gaf ;
In 't allervetfl=e land, by liefelyke ffroomen,
En groene heuv'len , van bet aangenaamf}e kruid ,
Daar nooit gees wolf, noch leeuw, noch beer, meer by kan komen,
Want deze Beemde, fluit bet wild gedierten uit .
Wie heeft'er dan noch lua, zyn Heerfchappy to fmaaden,
Gelyk als Ifrael , in d'oude tyden deed,
Om zo den Tooren Gods, op zynen hats to laaden ,
Wyl by de dienflbaarheid , aan God alleen, verfineet ?
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DOE zy afgegaan waaren aan 't einde der ftad, zo zeideSamuel tot Saul, Zegt den jongen,
dat by voor onze aangezichten heenen gaat : doe ging by heenen : maar flaat gy als nu ftille , en
ik zal u Godes woord doen hooren .
En Kapittel X : 1, z, 3, 4, f, 6 .
Doe nam Samuel een oli-kruike, en goot ze uit op zyn hoofd , en kufte hem : en zeide, Is
het niet [alzo] dat de H E E R E u tot eenen Voorganger over zyn erfdeel gezalfd heeft ? Als gy
heden van my gaat , zo zuit €y twee mannen vinden by 't graf Rachels, aan de landpaaleBenjamins to Zelzah : die zullen tot u zeggen, De ezelinnen zyn gevonden , die gy zyt gaan zoeken,
en ziet , uw' vader heeft de zaaken der ezelinnen verlaaten, en by is bekommert voor u-lieden,
zeggende, Wat zal ik om mynen zoone doen ? Als gy u van daar en vorder aan begeeft, en zult
komen tot aan Elon Thabor, daar zullen u drie mannen vinden, opgaande tot Go na Beth-el' :
cen, draagende drie bokskcns, en een, draagende drie bollen broods , en een, draagende cen fief -fe
wyns . En zy zullen u nt [uwen] welftand vraagen ; en zy zullen u twee brooden geeven, die
zult gy van haar hand nectnen . baar na zult gy komen op den heuvel Godes, daar der Philiftynen bezettingen zyn : en het zal gefchieden, als gy aldaar in de ftad komt, zo zult gy ontmoeten
cenen hoop Propheeten, van der hoogte afkomende, en voor haare aangezichtenluitcn en trommelen , en pypen, en harpen, en zy zullen propheteeren, En de Geeft des HEEREN zal vaardig
worden over u, en gy zult met hen propheteeren : en gy zult in eenen anderen man verauderd worden .
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ord Ongehoorzaamheid , en eigen wederlheeven,
Door 't vaft Propheetfe woord, zo quaaden naam gegeeven,
Zo pall: her ider , dat by op zyn zaaken let,
Om niet met zulk een vuil aan 't hert to zyn befmet,
Als Tovery is , en Afgodendienft, aan beelden ;
Een wonde, die 't bedrog, met fchyngoed gaaren heelden,
Door eene Pleifl:er , die 't vernuft daar over leid ,
En deze Misdaad, wyd , en verre van zich fcheid .
De Wille Gods die eifl : her zondige en 't fnoode,
(Als vyand van de Ziel,) to dempen en to doode,
Her Been de eigen wil , door eigen zin verfchoond,
En zo, aan d'Oppermacht , zich ongehoorzaam toond ;
Terwyl b y voorgeeft van uitwendige Offerhanden ,
Die, zonder't oprecht Herr , voor God , niet lief'lyk branden .
Dat dan het levee , 't Been, zich voor een Koning acht,
Doch niet Regeere , na zyn aangenomen macht,
In 't geene, daar de hand , van d'Opper-Heer der heeren ,
Na d'Eeuw'ge Wysheid , zelfs , alleenig moet Regeeren ,
Die beter weet , als wy, war onzen weg vereifl : ;
En daarom , ores een (poor, om na re volgen, w yfl,
Op dat wy niet , door gang, van eigen zelfs verkiezen ,
Den rechten weg , tot Heil van 't Koningryk , verliezen .
Dies is 't van nooden , dat her leven , buigzaam hoord,
Met onderdaanigheid, na 't Goddclyke Woord .
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S A M U E L zeide, Hceft de H E E R E luft aan brand-off ercn, en flacht-oferen, als aan het
gehoorzaamen der ftemme des H E E R E N ? zict, gehoorzaamen is beter dan flacht-offer, opmerken dan het vette der rarnmen . Want wederfpannigheid is een zonde der toverye, en wederftreeven is afgoderye, en beelden-dienft : Om dat gy des H E E R E N woord verworpen hebt, zo heeft
by u verworpen, dat gy geen Koning en zult zyn . Doe zeide Saul tot Samuel, Ik hebbe gezondigd,
om dat ik des HEEREN bevel en uwe woorden overtreeden hebbe : want ik het yolk gevreeft, en na
haare ftemme gehoord hebbe . Nu dan, vergeeft [my] doch myne zonden : en keerd met my wederom, dat ik den HEERE aanbidde . Doch Samuel zeide tot Saul, Ik en zal met a niet weder keeren
om dat gy het woord des HEEREN verworpcn hebt, zo heeft u de HEERE verworpen, dat gy geen
Koning over Ifrael zult zyn . Als zich Samuel omkeerde om weg to gaan : zo greep by een flippe zynes mantels, en zy fcheurde. Doe zeide Samuel tot hem, De HEERE heeft heden het Koningryke
Ifraels van u afgefcheurd, .en heeft het uwen Naaften gegeeven , die beter is dan gy .
r7 .
Bewaard uwen voet als gy ten Huize Godes ingaat, en zyt liever naby om to hooren, danoln
der zotten flacht-offer to geeven : want zy en weeten niet dat zy quaad doen .
Hoz
VI : 6 .
Want ik hebbe luft tot weldaadigheid, cn nict tot offer : en tot de kennifle Gods , meer dan
DAVID
tot brand-offeren .
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D e Menfch ziet op bet Been wat zich aanzien'lyk toond ,

Maar God ziet op het Been , dat in bet Herte woond .
Wie Koning went to zyn , in 't Ryk van alle ryken ,
Daar alle Ryken maar verfmaadelyk by lyken,
Die werde, als David was , een Man na Godes Hert,
Die d'allerkleinfle was, en d'allergrootfFe werd .
Groot voor de Wereld , is verfmaad'lyk in Gods oogen ;
Klein voor de Wereld , wit God zalven en verhoogen .
Wat is'er hooger , als de Eeuwige Zaligheid ?
Wat is'er laager, als de Deugd , in deze Tyd ?
Doch , zo als David van de Schaapskooi wierd genomen,
Om tot het Koningryk van Ifrael to komen ,
Zal elk cen Vroomen, die zich Wys en Dapper houd ,
En in bet wederftaan , van 't quaade, op God vertrouwd
Verheven worden , uit den Staat , van kleine waarde,
Tot in den Hemel , uit de laagte van de Aarde .
Dat dan bet Wyze hers, zyn oog niet meer en flaat,
Op groote Aanzienlykheid, als een gewenfce ftaat,
Maar, op bet minfle, daar bet Meeffe in leid verhoolen,
Gclyk de Paar'le Dauw, in d'Oefferfchelp verfchoolen .
o Schoone Paar'le ! van oprechte , en waare Deugd,
Gy uitgeleezen zaad , tot vrucht van Eeuw'ge vreugd !
Gy zyt het rechte Pit, en Wit , orn op to kyken,
Want die u treft , wind meer als Duizend Koningryken .
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A L Z 0 liet Izai zyn zeven zoonen voorby het aangezichte Samuels gaan : doch Samuel zeide tot Izai , De H E E R E en heeft deze niet verkooren . Voorder zeide Samuel tot Izal , Zyn dit alle de Jongelingen ? en by zeide , De kleinfte is noch overig,
en ziet , by weidet de fchaapen : Samuel nu zeide tot Izai, Zend heenen , en laat hem
haalen , want wy en zullen niet rondom aanzitten , tot dat by hier zal gekomen zyn .
Doe zond h heenen , en bragt hem in (hy nu was roodachtig, midsgaders fchoonvan
oogen , en fchoon van aanzien) en de H E E R E zeide . Staat op , zalfd hem , want
deze is het. Doe nam Samuel den oli-hoorn , en by zalfde hem in bet midden zyner
broederen , en de Geeft des H E E R E N werd vaardig over David , van lien dag of
en voortaan : daar na ftond Samuel op , en by ging na Rama .
PSALM LXXVIII : 7 057 1 17 2 .
Hy verkoos zynen knecht David : en nam hem van de fchaaps-hooijcn . Van achter
dc zoogende [fchaapen] deed' by hem komen, om to weiden Jakob zynvolk, en Ifiae1
zyne erfenifle . Ook heeft by ze gewcid na de oprechtigheid zynes herten : en heeft ze
geleid met cen zeer verftandig belcid zyner handers .
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A ls Davids hand begon , op 't fnaarenfpel to ihyken ,

Dan moeil: de booze Geeft van Sauls herte afwyken
o Jezus ! Davids Zoon , dat ook uw fnaarenfpel,
Uit onze ziel verdryf , het booze van de 1-Iel !
Op dat wy narnaals wear , met alle Hemelingen,
Voor uwen Heil'gen Troon , den Lof en Eere zingen,
En groote dankbaarheid , voor deze liefde daad ,
Dat uwe hand, ons heeft verloft van alle quaad .
o Jezus ! Davids Zoon , na't Deel , van hier beneden,
Maar God den Vaders Zoon , van alle Eeuwigheden ;
Die als een Heilig licht , van alle lieflykheid,
Niet na het herte Gods , maar zelfs Gods herte zyt,
En met den Heil'gen Geeft , voor 's Vaders aanzicht fpeelden ,
In welke vreugden , ook de Eng'len namaals deelden,
N a dat het Eeuwig Woord, haar uit de Wysheid riep,
En van een fchaduw, tot een Eeuwig Wezen fchiep ,
Dat zynen Scheppcr wcer zouw kennen, ende Eere,
Gelyk het wierd gekend , van zynen God en Heere,
En mode fpeelen , in de Goddelyke vreugd,
Die zich van Eeuwigheid , in Ecuwigheid verjeugd ;
Brengt ons doch mede, orn ook dat Manna Gods to raapen ,
Dewyl uw Woord , den Menfch , daar ook toe heeft gefchaapen ,
En wear herfchaapen , toen de Snaar der vreugde brak ,
Door zulk een zwaaren val , en allergrootf}e knak .
Gy Eeuwig Speelen , in het Wezen aller Wezen,
Van alle Zaal'gen nooit , in Eeuwigheid volpreezen,
Speel in Geloof, en Hoop, die in ons Herte woond,
Al waar de booze Geeft , zich menigmaal vertoond,
Op dat het quaade voor het goede weg moet wyken ,
En wy het vreugden-fpel , der Zaligheid bereiken .
1
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D E Geeft des H E E R E N week van Saul : en een booze geeft van den H E E R E verfchrikte
hem . Doe widen Sauls knechten tot hem : Ziet doch, een booze geeftGodes vcrfchrikt u . Onze hecre zegge doch uwen dienftkncchten, dievoor u aangezichte[ltaan,] dat zy eenenmanzoeken, die op de harpe fpeelen kan : en bet zal gefchieden, als do booze geeft Godes op u is, dat
by met zyne hand fpeele, dat bet beter met u worde . Doe zeide Saul tot zyne knechten : Zict
my doch cenen man uit, die wel fpeelen kan, en brengt hem tot my . Doe antwoordde eeu
van de jongelingen, en zeide, Ziet, ik hebbe gezien cenen zoonc Izai des Bcthlehemiters , die
fpeelen kan , en by is cen dapper Held, en cen krygsman, en verflandig in zaaken, en een fchoon
man, en de H E E R E is met hem . Saul nu zond booden tot Izai, en zeide, Zend uwen zoone
David tot my, die by de fchaapen is . Doe nam Izai eenen ezel met brood , en eencn lederen
zak met wyn , en een geitcn-boksken : en zond ze door de hand zynes Zoons Davids aan Saul .
Alzo quam David tot Saul, en by fond voor zyn aangezichte : en by beminde hem zcer, en by
wierd zyn wapendraager . Daar na zond Saul tot Izai , om te•z cggen : Laat doch David voor
rnyn aan ezichte ftaan, want by heeft genade in myne oogcn gevonden. En het gefchiedde, als
de geeft odes over Saul was, zo nam David de harpe, en by fpeelde met zyne hand : dat was
Saul eene verademinge, en het word beter met hem, en de booze geeft week van hem .
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D at was een Herder, om het weer'loos Vee to hoede ,

Die aandorff , tegen 't Wild, van leeuwe, en beeren woede,
En 't Schaapje redden , uit de wreede klaauw en muil,
Op dat het niet en voer, in graagheids holle kuil
Doch deze Held , was maar een fchaduw, van de Rechte,
Die na hem komen zouw, om tegen 't quaad to vechte ;
Die , boven leeuw , en beer, de Draake gorgel greep,
En gaf hem, aan het Kruis, door lyden, zulk een neep,
Dat Hy het Schaapje, van het Menfchelyke leven,
Moeff laate vallen , en aan God in handen geeven ,
Op dat het (Heilzaam van de Eeuw'ge dood gered )
In 't land des levens van het Paradys gezet,
In graaz'ge weiden , en by flille waat'ren gonge,
Gelyk als David van dat Schaapjen heeft gezonge,
En van lien Herder, die zyn Nazaad zoude zyn ,
En voor hem fpeelden , als cen lichte levens fchyn,
Die Ecuwig voor hem was, en na hem frond to komen,
Als Hy het Herders kleed, van hem had aangenomen,
Waar mee Hy dekken zouw, de hoogfle Majefreir,,
Die Davids Heere was , van alle Eeuwigheid,
Om uit het Dal des Doods , then grooten Roof to haalen,
Die niemant anders , met zyn krachten kon betaalen
Gelyk Hy heilig , en barmhertig heeft gedaan,
Elk beige op 't aangezicht , en bid Hem Eeuwig aan .
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D O E zeide David tot Saul, Uwe knecht weidde de fchaapen zynes vaders, en daar
quam cen leeuw en een beer , en nam een fchaap van de kudde weg . En ik ging uit
hem na , en ik floeg hem , en reddede bet uit zynen mond : doe by tegen my op ftond,
zo vatte ik hem by zynen baard , en floeg hem , en doodde hem . Uwe knecht heeft
zo den iceuw als den beer geflaagen, alzo zal deze onbefneeden Philiflyn zyn, gelyk een
van die , om dat by de flag-ordenen des leevendigen Gods gehoond heeft . Voorder zeide David , Dc H E E RE , die my van de hand des Iceuws gereddet heeft , en uit de
hand des beers , die ztl my redden uit de hand des Philiftyns : doe zeide Saul tot David r
Gaat heenen , en de H E F R E zy met u .

PSALM VII : 2,3H E E R E, myn God, op a betrouw' ik : V erloft my van alle myne vervolgers, en reddet my .
Op dat by myne ziele niet en roove, als een leeuw, verfcheurende , terwylen daar Been verlof
fer en is .
En PSALM X : 9 .
Hy leid laagen in eene verborgene plaatfe, gelyk een leeuw in zyn hol ; by leid laagen em den
elendigen to rooven ; by roofd den elendigen , als by hem trekt in zyn net,
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D ie ons verlo(lr heeft van de Leeuw, en van de Beer,

Terwyl wy zworven op de velden , heen en wear ,
Om 't V aderlyke vee , (de Deelen van bet Goede, )
Voor d'overvallen van de quaaden to behoede,
Die op haar luimen , freeds rondom ons heenc zyn,
Zal ons ook redden ., van den grooten Philiayn ;
Die dag, aan dag verfchynd, met pochen en braveeren,
Wie dat'er cooed heeft om zich tegen hem to weeren,
Waar voor het gantfe heir des Werelds fchrikt en beefs ;
Maar die in vriendfchap , met de Allerhoogfre leeft,
Durft deze floutaard, op de ftrydbaan wel ontmoeten ,
Schoon zyn geringheid fchynd , een voetbank zyner voeten,
Alleen gewapend , met den fl:een en herders flat;
De kleinheid wind het wel, de trotfe grootheid af .
Hoe klein was David , en hoe weinig van vermogen,
in deze groote Reus , zyn zin , en floute oogen !
Hoe klein is 't ]even , na 't behaagen van Gods Hert,
Dat van de wereld maar met fmaad belachen werd
Hoe groot en fterk is 't Vices , met's werelds macht verbonden ,
En met de Hel bezet, als een Kafreel der zonden
Doch deze Grootert , van verfchrikkelyk geweld,
Word door de flinger van 't Geloove, near geveld,
Dies moet een ieder, die verwinnaar zoekt to weezen,
Dc groote Vyand niet, maar God den Heere vreezen .
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H E T gefchiedde doe de Philiflyn zich opmaakte, en heenen ging , en David to gemoete naderde , zo haaftede David , en liep na de flag-orden toe , den Philiftyn to gemoete . En David flak zyne hand in de tafl'e , en by nam eenen Been daar uit , en by
flingerde , en trof den Philiftyn in zyn voorhoofd : zo dat de f}een zonk in zyn voorhoofd , en by viel op zyn aangezichte ter aarde . Alzo overweldigde David den Phili •
flyn met eenen flinger en met eenen Been, en by verfloeg den Philiftyn, en doodde hem
doch David en hadde geen zwaard in de hand . Daarom liep David , en ftond op den
Philiftyn , en nam zyn zwaard, en by trok het uit zyn fcheede, en by doodde hem, en
by hieuw hem den kop daar mede of : Doe de Philiftynen zagen, dat haaren geweldig
fte dood was, zo vluchten zy. Doe maakten haar de mannen Ifraels , en Juda op , en
Auchten en vervolgden de Philiftynen , tot daar men komt aan de valleije , en tot aan
de poorten van Ekron : en der Philiftynen verwonddc vielen op den weg van Saaraim,
en tot aan Gath , en tot aan Ekron .
DAVID
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en Been die 't Koningryk des Hemels is befchooren,
(Het welk voor alien is, die na Gods femme hooren, )
En 't zondig leven , als den Philif:yn , verflaat,
Verkrygt voor zynen loon , cen doodelyke haat,
Van d'Erf-vyanden , die Hem voor haar moord doers vluchten,
En perfen uit zyn Hert, het bidden en het zuchten .
Wie is'er , die meer nut aan doze wereld geeft,
Als die, oprecht en vroom, na Gods Geboden leefd ?
Dewyl daar door de fcraf des Toorens, op de zonden ,
Werd opgehouden, en met zeelen vafc gebonden,
Op dat de Zondaar tyd , tot zyn bekeering kryg ,
En 't afgedwaalde hert , tot zynen oorfprong neig
En wien is meerder quaad , voor 't goede toegemeeten ,
Als Jezus zelf, en zyn Apofr'len en Profeeten ?
En voorts aan veelen , die God aan de wergild gaf,
Tot deze Dagen toe, van d'oude tyden af.
Maar God is haar een vriend , een fteun en onderhouwen ,
Waar op zy ook het huis van 't goede Finde bouwen ,
En blyven in lien zin , van goed voor quaad to doen,
En haare Ziele met geduldigheid to voc'n ,
Zo lang zy zwerven in de wereldfe Woefrynen ,
Tot haar de hulpe Gods , volkomen zal verfchynen .
Die brengt haar eind'ling toch , met David , tot de Kroon ,
Veel duizendmaal zo hoog , als lfraels aardfe Troon .
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J O N A T H A N verkondigde hot David, zeggende, Myn vader Saul zoekt u to doo .
den : nu dan, wacht u doch des morgens , en blyft in hot verborgen , en verfteekt u .
Doch ik zal uitgaan, en aan de hand myncs vaders ftaan op bet veld, daar gy zult zyn,
en ik zal van u tot m nen vader fpreeken : en zal zien wat bet zv, dat zal ik u verkon .
digen . Zo fprak dan Jonathan goed van David tot zynen vader Saul : en by zeide tot hem,
De Koning en zondige niet tegen zynen knecht David , om dat by tegen u niet gezondigd
en heeft, en om dat zyne daaden voor u zeer good zyn : Want by beefs zyne ziele in zyne
hand gezet, en by heeft den Philiflyn ge{laagen, en de H E E R E heeft ten groot Neil
den gantfen Ifiael gedaan , gy hebt hot gezien , en gy zyt verblyd gcwecft : waaront
zoud gy dan tegen onfchuldig blood zondigen , David zonder oorzaakc doodende ?
En Vers 9, 10.
Doch do booze geeft des H E E R E N was over Saul, en h zat in zyn huis, en zqn
fpiefie was in zyn hand : en David f eelde op fnaarenfpel met der hand . Saul nu zocht
met de fpiefle David aan den wand to fpitten, doch by ontweek van hot aangezichte Sauls,
die met de fpielli in den wand floeg : doe vlood David , en ontquam in dien zelven nacht .
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daar de Kroon zo veel niet woeg ,
Als troutve liefde, die zyn Hert tot David droeg .
Dat alle Eigenbaat in dezen Spiegel zage ,
Orn ook dat Wapen van het Eng'len Ryk to draage,
Daar 't leelyk Monfler , van de Nyd zich nooit vertoond ,
Om dat goedgunfrigheid , daar heerr , en Eeuwig woond .
Dies zullen zy, die zich hier in, als Helden toonen,
In zel ve Koningryk , ook Eeuwig by haar woonen .
Het Zwaard, daar Jonathan de Staatzucht mee verfloeg ,
Was fcherper als het zwaard , dat menigte verjoeg
Zo mag de Helden-moed , dat vafte hecht wel grypen ,
En 't zel ve lemmer fcherp aan wederzyde flypen,
Op dat hy, in de Ziel , (met Jonathan , ) het quaad,
Dat in zyn boezern woond , vermeefl:erd , en verflaat.
Gaat dan bet Ryk der Tyd van onder zyne voeten,
Het Hemels Koningryk zal hem daar voor ontmoeten .
Die over zyn Gemoed , Godvruchtiglyk Regeerd,
Die wind de rechte Kroon , en is by God ge-eerd .
Zo leerd de Wysheid , door een wyzelyk verkiezen ,
Zyn ziele vinden , door hem zelven to verliezen
Want die zich bier verlieft , en in den Hemel vind ,
Denkt , welken Grooten Deel , by voor bet Kleine wind!
Is Chrif}us, Davids Zoon, dan uwen Vriend , o Ziele !
't is noodig, dat de Kroon, van U , op Chriftus viele,
Op dat, niet, uwen Wil, maar zynen Wil Regeerd,
N a alle wysheld , van den Vader zo begeert ;
Die Hem gezalft heeft, tot cen Eeuwig-blyvend, Koning,
Van alle Zaal'gen, in het Ryke van Gods wooning .
't
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D 0 E gaf Jonathan zyn gereedfchap aan den jongen dien by haddc : en by zcidc tot
hem, Gaat heenen brengt ze in de ftad . Als de jonge heenen grog , zo fond David op
van de Zuid-zyde, en by viel op zyn aangezichte to aarde , en by boog zich driemaal
en zy kuften malkanderen , en weenden met malkanderen, tot dat bet David gants veel
maakte . Doe zeide Jonathan tot David, Gaat in vrede : bet geene dat wy beide in den
Naame des H E E R E N gezwooren hebben, zeggende, De H E E R E zy tuf fen my,
en tuflen u , en tu{len myn zaad , en tu{len u zaad , zy tot in der ecuwigheid . Daar na
flond by op , en ging heenen : en Jonathan quam in de flad .
En Kapittel XXIII : 16717518Doe maakte zich Jonathan de zoone Sauls op , en by ging tot David in bet woud : en
by verfterkte zyne hand in God . En by zeide tot hem : En vreeft niet , want de hand
Sauls mynes vaders en zal u niet vinden , maar gy zult Koning worden over Ifrael, en ik
zal de tweede by u zyn ; ook weet myn vader Saul zulks wel . En die beide maakten
cen verbond voor bet aangezichte des H E E R E N , en David bled in bet woud, maar
Jonathan ging na zyn huffs .
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ZWAI1RD VAN GOLIATH.

et Zwaard, daar Goliath wel eer mee was bemand ,
H
Wierd namaals tot een Zwaard in Davids dapp're hand

Het Zwaard , daar Satans grim , de Deugd mee wil verfaagen,
Word zelver tot een zwaard , daar by mee werd verflaagen .
Dat fcherp gefleepen zwaard van lyden en verdriet,
Dat iders oog verfchrikt , wanneer hy't gliofl'ren ziet,
Dat werd in Davids hand, (de Menfch na Godes harte , )
Het rechte en hechte zwaard , om 't booze vlees to tarte ;
Gelyk des Satans haat , tot Chriflus fmaad en fmert ,
Het zwaard was, daar by zelfs noch mee doorflooken werd .
Dat is dat zelve zwaard , waar mee de Martelaaren ,
Door alle weerwil heen, ten Hemel zyn gevaaren,
En noch aan alien, die met Gode zyn bevriend,
Gelyk een Tegenweer, voor 't duaad der zonden diend,
Op dat het vlees en bloed, met zyn Gezelfchap viele ;
De weelde , en voorfpoed , is ontblootheid voor de ziele ;
Zo daC b y zonder zwaard of (pies en wapen fl :aat,
Gelyk een open Doel , voor 't punt van alle quaad .
Want veele Baakens , doen aan d'ondervinding weeten ,
Dat voorfpoed na het vlees, den oorfprong doet vergeeten ;
De rechte plaats , daar lit der hellen , 't leven lokt,
Op dat het in zyn pot, tot fpyze wierd gebrokt .
Maar druk , en lyden, als een rechte pers tot zuchten ,
Doen 't leven , uit de nood , tot zynen oorfprong vluchten ,
Het rechte punt, daar 't Heil des ]evens , vaff op ftaat.
Hy is een David , die door leed het quaad verffaat .
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DO E gaf de Priciter hem het heilig [brood,] dewyle daar geen brood en was dan
de toon-brooden , die van voor het aangezichte des H E E R E N weg genomen waa .
ren , dat men warm brood daar leide , ten dage als dat weg genomen wierd . Dair was
nu cen man van de knechten Sauls to then zelvcn dage opgehouden voor bet aangczichte
des H E E R E N, en zyn naam was Docg , een Edomiter , de machtigfte onder de
herderen , die Saul hadde. En David zeide tot Achimelech , Is hier onder uwe hand
geen fpicfl'c of zwaard ? want ik en hebbe noch myn zwaard, noch ook myne wapenen
m myne hand niet genomen , dewyle de zaake des Konings haaftig was . Doe zeide do
Pries cr, Het zwaard Goliaths des Philiftyns, den welken gy floegt in het eiken-dal,
ziet dat is [hier] gewonden in cen kleed , achter den Ephod, indien gy u dat neemen
wild, zo neemt het, want hicr en is geen ander als dat : David nu zeide , Daar is zyns
gelyke niet , geeft het my.
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D ie na zyn leven fond, behield Hy by het levee ,

Om, na 't behaagen Gods, het Goed voor't Quaad to geeven .
Hy , die de Man was , na Gods Wille en eigen Hert,
Uit wien de Chriflus, na het Tees, geboren werd
Die dezen Weg van Doen, eer 1 recht volkomen leerden,
Toen Hy, op Davids Troon, met lydzaamheid regeerden,
En in den hoogfl:en Graad , ook zelfs zo heeft gedaan,
Om als een dapper Held, zyn Heirkracht voor to gaan ;
Door zyne Wysheid , alle , als lamm'ren uitgezonden,
Op dat de felle leeuw,, van 't fchaapje wierd verflonden ,
Of overwonnen, in zyn tvreede Wolven-kracht,
En tot de Eigenfchap der fchaapen wierd gebragt .
Waar door de wereld wierd beheerilr en overwonnen,
Meer als van and'ren , die met fpies en zwaard begonnen
Want zulke drang en dwang , en IIrenge heerfchappy,
Was tliaar tot ondergang , en wreede tiranny .
Doch doze liefden-kryg, was , om 't verwonne levee ,
Te redden van 't verdriet , en Eeuw'ge ruff to geeven .
Al die in handen van die macht der heerfing viel ,
Wierd van een Onderdaan , een Koning na de Ziel .
Het was een Kryg des Heils , niet om het yolk to plaagen ,
Maar van der Aarde, na den Hemel toe to jaagen .
o Jezus, Davids Zoon ! die 't Goed voor'tQuaade dee .
Deeld ons van uwen Geea , der waare Wysheid mec' .
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D A A R na maakte zich David ook op , en aging uit de fpelonke , en by riep Saul
achter na, zeggende, Myn Heere Koning : Doe zag Saul achter zich om , en David
boog zich met bet aangezichte ter aarde , en neigde zich . En David zeide tot Saul,
Waarom hoord gy de woorden der menfchen, zeggende : Ziet David. zoekt u quaad?
Ziet to dezen dage hebben utve oogen gezien , dat de H E E R E u heen in myne hand
gegeeven heeft in deze fpelonke, en mep zeide dat ik u dooden zoude, doch [myne hand]
verfchoonde u : want ik zeide : 1k en zal myne hand niet uitfleeken tegen mynen Heere,
want by is de gezalfde des H E E R E N. Ziet doch m n vader, ja ziet de flippe uwes
mantels in myne hand, want als ik de flippe uwes mantes afgelheden hebbe, zo en hebbe ik u niet gedood , bekend en ziet, dat'er in myne hand geen quaad nochte overtreedinge en is , en ik tegen u niet gezondigd en hebbe : nochtans gy jaagd myne ziele, dat
gy ze weg neemet . De H E E R E zal richten tullen my en tufien u, en de H E E R E
zal my wreeken aan u : maar myne hand en zal niet tegen u zyn . Gelyk als bet fpreekwoord der Ouden zeid , Van de godlooze komt godloosheid voort : maar myne hand en
zal niet tegen u zyn .
DAVID
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o Vleezelyke Zin, die met ondankbaarheid,

Zo Bout geweigerd hebt, uit u vermeende Goeden,
De Hoeder, die uw Vee, dus lange heeft bevryd ,
In zyne knechten , tot belooning wear to voeden ;
Zaagt gy de ftraffe , die allengskens u genaakt,
Uw hert mogt fchrikken, voor de komende geruchten
Maar daar de Wysheid, door een onderrecht, ontwaakt,
Als een Abigael, met een vracht van goede vruchten,
En trekt ootmoedig, 't quaad , des Toorens in 't gemoed,
Eer dat het, tot den flag , zyn arm heeft opgeheven ,
En valt met fneekinge de macht der frraf to voet,
Die overwind het Teed, en zal gezegend leeven ;
En worden boven lien noch met den V orft bevriend .
Terwyl dat N abal , (die in weelderige dagen,
Alleen zyn zelven , en zyn naafcen niet en diend,
De Eindelinge loon van 't quaadc werk moot draagcn .
Dc vette maaltyd , van 't geflachte vee, en wyn ,
Daar't weeldrig leven eet , en drinkt, met zyn gezellen ,
Terwyl de vroomen bloot van levens-midd'len zyn,
Verandert in cen Been , door 't doodelyk ontftellen .
Zo fcheid zich goed en quaad , al woond her lang by een,
De Deugd zal 't booze, van zyn nabuur niet ontgelden,
Wyl zy zich met het vuil des quaads niet maakt gemeen,
Maar op den weg tot God , om zyn genadc ftelden .
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D O E nu Abigail David zag, zo haaftede zy haar, en quam van den ezel of : en zy
viel voor bet aangezichte Davids op haar aangezichte, en zy boog haar ter aarde . En zy
viel aan zyne voeten, en zeide, Och myn heere, myne zy de misdaad, en laat doch uwe
dienftmaagd voor uwe oorcn fpreeken, en hoord de woorden uwer dienftmaagd . Myn
heere en ftelle doch zyn herte niet aan dezen Belials man , aan Nabal , want gelyk zyn
naame is , alzo is by , zyn naame is Nabal , en dwaasheid is by hem : en ik uwe dienftmaagd en hebbe de jongelingen myncs heeren niet gezien , die gy gezonden hebt.
En Vers 3z, 33, 34, 3fDoe zeide David tot Abigail : Gezegend zy de H ERE de God Ifraels : die u to dezen dage
my to gemoete gezonden heeft . En gezegend zy uwen raad, en gezegend zyt gy, dat gy my to
dezen dage geweerd hebt , van to komen met bloedftortinge , dat myne hand my verloft zoude
hebben . Want voorzeker, [bet is zo waarachtig als] de H E E R E de God Ifraels leefd , die
my verhinderd heeft van u quaad to doen : dat , het en waare dat gy u gehaaftet had , en my to
gemoete gekomen waart , zo en waare Nabal niemant die aan den wand pift overig gebleeven
tot het morgen-licht . Doe nam David uit haare hand dat zy hem gebragt hadde : en by zeide tot
haar, Trekt met vrede op na u huffs , ziet ik hebbe na uwe femme gehoord, en hebbe u aangezichte aangenomen .
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Die zich weldaadig aan zyn Vyand heeft gedraagen ,

Heeft grooter Vyand, in zyn eigen hert verflaagen .
Want, daar de wraakzucht, voor de liefde en trouwheid zwicht,
Daar wykt de Duiflernis , voor't aangeflooken licht .
't Is beter , 't aardfe Ryk , door deugdelyke daaden,
(Al had men 't in zyn macht) om Gods-wil to verfmaaden,
Als met bevlekking van het edele Gemoed,
Gezet to worden , op den Troon van werelds good .
Gelyk als David , die tot Koning was verheven,
En evenwel verkoor, als Vreemdeling to leeven ;
Zo in Woeiynen , als in 't nagebuurig land,
En wachten 't Erf-bezit , alleen van Godes hand .
Wy ook , die tot het Erf van 't Ryke Gods behooren ,
Indien zyn Woord ons zy, bemind, en uitverkooren,
Gelyk van David, door Gods mond gefprooken werd,
Dat by een man was , na het Goddelyke Hert ;
Wy moeten 't Koningryk, van Rykdom, Macht, en Eere,
diet voor de rechte tyd , na onzen zin begeere
Maar blyven liever , hier befrreeden, en gejaagd,
Als icts to werken , dat de wille Gods mishaagd .
Zo tang wy bier zyn , in dit levee, op der aarden,
Is 't onze tyd niet , orn het Koningryk t'aanvaarden .
Maar als wy komen , in het land der Eeuwigheid,
Dan is de vroome Ziel , her Koningryk bereid,
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A L Z 0 quam David en Abizai tot bet yolk des nachts, en ziet, Saul lag to flaapen
in den wagenburg , en zyre fpiefre flak in de aarde aan zyn hoofd-einde , en Abner, en
bet yolk lag rondom hem . Doe zeide Abizai tot David : God heeft heden uwcn vyand
in uwc hand befloten : laat my doch hem nu met de fpiefle op cenmaal ter aarde ilaan,
en ik en zal bet hem niet ten tweedenmaal docn . David daarentegen zeide tot Abizai
Verderft hem niet : want wic heeft zyne hand aan den gczalfden des H E E R E N geleid , en is onfchuldig gebleeven ? Vorder zeide David [zo waarachtig als] de HEERE
leefd i maar de H E E R E zal hem flaan, of zyn dag zal komen , dat by zal f}erven,
of by zal in eenen flryd trekken, dat by omkome . De H E E R E laate hetverre van
my zyn , dat ik myne hand legge aan den gezalfden des H E E R E N : zo necmt doch
nu de fpiefl'e , die aan zyn hoofd-einde is , en de water-flefl'e , en laat ons gain . Zo
nam David de fpiefle , en de water-flcfic van Sauls hoofd-einde , en zy gingen heenen
en daar en was memant die bet zag , en niemant die bet merkte, ook niemant die ontwaakte , want zy fliepen alle, want daar was een diepen flaap des H E E R E N op hen
gevallen .
Ec z
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D ie een Propheet was, in de dagen van zyn leven ,

Was noch de zelve , na de tydelyke dood ,
Om antwoord aan den Vorfi van Ifraet to geeven,
En hem to zeggen van den uitflag zyner nood .
Om dat by Amalek, het Rot der booze mannen,
(Die Ifraels optocht flout befrond to wederffaan , )
Niet na des Heeren Woord, had door het zwaard verbannen ,
En zyn omflandigheid niet gants'lyk had verdaan .
Hoe zal 't dan gaan met die, die 't vlees •n iet willen dooden,
Dien wederfpannigen , die d'Optocht van de ziel,
(Die God, na Kanaan , uit het aards Egipten nooden, )
Door zyne wrevelmoed geduurig tegen hiel ?
Zal die zyn Scepter, en zyn Kroon ook niet verliezen ,
Waar mee by , na zyn zin , tot zonden heeft geheerfl,
En alles heeft gedaan , na eigen zelfs verkiezen ,
En ftelden 't willen Gods, van alle dingen 't veerfl?
De Heil'ge mannen Gods, die God ons heeft gezonde,
Door wiens bediening , Hy ons zynen wit gebood,
By haare levens tyd, aan 't Volk, van mond tot monde,
Die fpreeken noch tot ons , door lett'ren, na haar dood
Dat alle onheil komt, uit eigen zin en willen ;
Uit wederf}reeven , en uit ongehoorzaamheid,
Wanneer men dingen doet, die met Gods Wit verfchillen .
Een ider zie dan toe , dat by dat euvel myd,
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D 0 E zeide dc vrouwe, Wien zal ik u doen opkomen ? en by zeide, Doet my Samuel opkomen . Doe nu de vrouwe Samuel zag , zo riep zy met luider flemme : en de
vrouwe fprak tot Saul, zeggende, Waarom hebt gy my bedroogen? Want gy zyt Saul .
En de Koning zeide tot haar , En vreeft niet : maar wat zict gy ? doe zeide de vrouwe
tot Saul, Ik zie Goden uit de aarde opkomende . Hy dan zeide tot haar : Hoe is zyn
gedaante , en zy zeide : Daar komt een oud man op , en by is met eenen mantel bekleed : doe Saul vernam , dat'et Samuel was , zo neigde h zich met het aangezichte
ter aarde, en by boog zich . En Samuel zeide tot Saul, Waarom hebt gy my onruflig
gemaalct, my doende opkomen ? doe zeide Saul , Ik ben zeer beangfligd, want dePhiliflynen krygen tegen my , en God is van my geweeken , ende en antwoord . my niee
meer , noch door den dienfl der Propheeten, noch door droomen , daarom hebbe ik u
geroepen , dat gy my to kennen geeft wat ik doen zal . Doe zeide Samuel ; Waarom
vraagd gy my doch ? dewyl de H E E R E van u geweeken , en uwe vyand gewor
den 1s .
SAUL
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.at mag het Koningryk , en alle hoogheid baaten ,
Wanneer het herte, God, zyn oorfprong heeft verlaaten
En na veel onruft , en verdrietelyk elend,
Ten allerlaatfte valt , in 't Difperaate End !
Wat kan de Wereld met zyn Staat en Eere geeven,
Wanneer den menfch niet luft met zynen God to leeven ?
Wat valt'er menig in zyn eigen Spies en Zwaard,
Van veele zonden t'zaam geklonken, en vergaard ;
Die met veel lyd en fpyt het knaagend hert doorbooren,
Wanneer den grooten flag der Zielen is verlooren !
De Kroon raakt van het hoofd, en 't hoofd raakt van het lyf,
Op dat van cer en ftaat maar fmaadheid ovcrblyf.
t Wee , o wach ! wit's doch de Wereld met haar Dingen,
.Die met veel herten leed cen iders hand ontgingen I
Maar die Gehoorzaamheid op Gods Geboden bouwd,
Heeft wat gegreepen , dat de hand der Zielen houd .
Toen Saul klein was, in zyn eigen zin , en oogen,
Quam hem van Godes gunft , het Koninglyk verhoogen
Maar toen by groot wierd in zyn eigen zin en wit,
Was 't dat by van den berg , in 't dal der laagte vil .
Menfch'lyk leven , dat Regeerd , in uwe ftande ,
En juift niet in den Staat, als Koning van den lande,
Ziet dat gy doch uw ziel voor Gods verwerping hoed,
Mits dat gy niet uw Wil , maar zynen Wille doer.
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D E Philiflyncn dan flreeden tegen Ifrael, en de mannen Ifraels vlooden voor het aangezichte
der Philiflynen, en vielen verflagen op 't gebergte Gilboa. En de Nhiliflynen hielden dicht op
Saul , en zyne zoonen, en de Philiflynen floegen Jonathan, en Abinadab, en Malchi-Sua, de zoo .
lien Sauls . En de flryd werd zwaar tegen Saul , en de mannen die met den booge fchieten,
troffen hem aan, en by vreesde zeer voor de fchutters . Doe zeide Saul tot zynen wapen-draager
Trekt a zwaard uit, en doorfleekt my daar mede , dat mifichien deze onbefneedene niet en komen, en my doorfleeken, en met my den fpot dryven : maar zyn wapendraager en wilde nict,
want by vreesde zeer : doe nam Saul bet Zwaard, en viel daar in . Doe zyn wapendraager zag
dat Saul dood was : zo viel by ook in zyn zwaard en flerf met hem . Alzo flerf Saul , en zyne
drie zoonen , en zyn wapendraager , ook alle zyne mannen to dien zelven dage to gelyke . Als
de mannen Ifraels , die aan deze zyde des dals waaren, en die aan deze zyde der Jordaane waaren,
zagen dat de mannen Ifraels gevlooden waaren , en dat Saul en zyne zoonen dood waaren : zo
verlieten zy de fteden, en zy vlooden : doe quamen de Philiflynen en woonden daar in . 't Gefchiedde nu des anderen daags, als de Philiflynen quamen om de verflagene to plunderen, zo von-den zy Saul, en zyne drie zoonen, liggende op het gebergte Gilboa . En zy hieuwen zyn hoofd
if, en zy toogen zyne wapenen uit , en zy zonden le in der Philiflynen land rondom , om to
boodfchappcn in het huis haarer afgoden, en onder den volke .
NATHAN,
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JJ ie op de hoogife trap des Ryks is neer gezeten,

Om and're, na haar doen , rechtvaardig toe to meeten,
En zelver dingen doet, daar tegen aan gekant,
Dien komt zyn Oordeel .doch, noch van een hooger hand.
Dat is die hand , tot fchrik, van Koningen, en Grooten,
in wiens bedwang en macht , wy allen zyn beflooten .
Daar helpt geen Kroon,nog Troon,geen Staat,nog A chtbaarheid,
't Zyn al maar knechten , voor de hoogice Majeifeit.
Zy moeten buigen met haar eigen wil, en daade,
En wachten haar zo wel , als d'Arme, voor het quaade .
Gaat d' Overmacht , met kracht, na zyn gevallen door,
God wederl}reefd hem, en by itaat den Armen voor .
Zyn Oog, ontziet geen oog, noch acht op Been Perfoonen,
Wie Recht , of Onrecht doet, zal Hy na Recht beloonen .
Word Davids rnisdaad, ons ten Spiegel voorge1}eld ,
Hoe dat de zonden hem , door 't oog had neer geveld,
Fly die een man was, tot de Eere Gods verheven ,
Zo mogen wy, hclaas ! wel vreezen ende beeven,
o Heere ! orn onzen weg, door groot gcvaar to gaan,
En onder uwe hand van hulp , to blyven taan ,
V oor alle pylen , uit de Wereld , en der hellen,
Dat zy niet treffen, en ons zo ter neder vellen .
Ach Hecre ! Davids Heere, en zynen Zoon , na 't Vlees,
Behoed ons onder 't Schild , van Goddelyke vrees .
2
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z SAMUEL XII : z,_, ;,4,5,6,7,8 .

D E H E E R E zond Nathan tot David : Als die tot hem inquam , zeide by tot hem ; Daar
waaren twee mannen in eener flad, d'een ryk en d'ander arm . De ryke hadde zeer veel fchaapen en runderen. Maar de arme hadde gants niet, dan cen eenig klein ooi-lam, dat by gekocht
hadde , en hadde het gevoed , dat het groot geworden was by hem, en by zyne kinderen to gelyk : het at van zyne beete, en dronk van zynen beker , en fliep in zynen fchoot , en het was
hem als eene dochter . Doe nu den ryken man een wandelaar overquam, verfchoonde byte neemen van zyne fchaapen, en van zyne runderen, om voor den reizenden man, die tot hem gekomen was , [wat] to bereiden : en by nam des armen mans ooi-lam, en bereidde dat voor den
man, die tot hem gekomen was . Doe onttlak Davids toorn zeer tegen then man : en by zeide
tot Nathan : [Zo waarachtig als] de H E E R E leefd , de man, die dat gedaan heeft , is een
kind des doods. En dat ooi-lam zal by viervoud% weder geeven, daarom dat by deze zaake gedaan , en om dat hy niet verfchoond en heeft . Doe zeide Nathan tot David ; Gy zyt die man
Zo zeid de H E E R E, de God Ifraels ; Ik heb u ten Koning'gezalfd over Ifrael , en ik heb st
uit Sauls hand gered. En ik heb u uwes heeren huis gegeeven , daar toe uwes heeren wyven in
uwen fchoot , ja ik heb u het huis Ifraels en Juda gegecv .-n : en indien het weinig is , ik zoude
u alzulks en alzulks daar toe doen .
F f
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van d'aarde is weg genomen,
Die zal niet wederom tot ons op aarde komen
Maar,, wy die leeven, en noch in dit lichaam fl :aan ,
Wy zullen al tot haar, van deze Wereld gaan .
Daar helpt geen lief of waard , bernind , noch uitverkooren ,
Die fterft , is uit het oog der leevende verlooren .
Maar is 't cen vriend van God, zo is b y in Gods hand,
En ieefd na zyne ziele , in 't rechte levens land ;
Fen and're Wereld : En daar zullen alle vroomen,
Wanneer zy gaan van bier, wee"r by haar vrienden komen ,
En vinden 't beter, als het was , in dezen Tyd ,
Omvangen van het Heil, der Zalige Ecuwigheid .
Maar wee, de gecrien, die haar afgeflorve vrinden ,
In anger wooning , als in deze wereld vinden,
In 't woke en naare land, der Eeuw'ge Duifl :erheid,
Dat onafmeet'lyk ver van 't licht der blydfchap leid !
Wat zynder veel van elk , uit dezer tyd genomen ,
Die heene gingen , en niet weder zyn gekomen
Maar ider, die haar volgd, en tot haar over gaat,
Bevind waar dat ze zyn , in 't Goede , of in het Quaad.
o Wonderbaar Geheim , to groot om of to meeten ,
Hoe word gy van den Menfch , zo achteloos vergeeten !
Door bezigheden , en belangen van de Tyd,
Daar gy nochtans, het Groota' van zyn belangen zyt !
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D 0 E ping Nathan na zyn huis : en de H E E R E floeg bet kind , dat de huisvrouwc van Urias gebaard hadde, dat bet zeer krank wend . En David zochte God voor
dat ,~'ongsken : en David vaftede cen vaften , en ging in , en lag den nacht over op de
aarde . Doe maakten zich de Oudften zynes huizes op tot hem, om hem to doen opftaan
van der aarden : maar by en wilde niet, ende en at geen brood met hen . En bet gefchiedde op den zevenden dag , dat bet kind ftierf : en Davids knechten vreesden hem
aan to zcggen , dat bet kind dood was : want zy zeiden ; Ziet , als bet kind noch leevendig was , fpraaken wy tot hem, maar by en hoorde na onzer ftemme niet, hoe zullen wy dan tot hem zeggen , Het kind is dood ? want bet mogte quaad doen . Maar
David zag, dat zyne knechten mompelden ; zo merkte David, dat bet kind dood was
dies zeide David tot zyne knechten ; Is bet kind dood ? en zy zeiden , Het is dood . Doe
ftond David op van der aarde, en wies, en zalfde zich, en veranderde zyne kicedinge,
en ging in bet Huffs des H E E R E N, en bad aan : daar na quam by in zyn huffs , en
eifte [brood,] en zy zetteden hem brood voor , en by at.
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H
ad Abfalom, (doers Hy door voorfpraak was gered
Zyn wooning in bet Dal van vrede near gezer,

Zo was by namaals niet in dieper gracht gevallen,
Als daar by eertyds lag : Een Spiegel voor ons alien .
Wy kreegen al verlof, van d'Opper Majefleit,
En wierden van de fchuld ontflaagen en bevryd.
De waare Wysheid, met meedogentheid ontfrooken,
Was voor ons uitgegaan , en had ons vry gefprooken ;
Wy, alle ; die om 't quaad, wel eer van ons gedaan,
Gevlooden , en gebukt , en zeer belaaden gaan .
Maar elk zie voor zich toe, om niet van hooge wegen,
Fen dieper val to doen , als daar by had gelegen ;
Gelyk als Abfalom , onwyfelyk begon ;
Die 't met de Schoonheid , na bet Vlees, van alle won .
Maar Schoonheid na den Geefl, in 't herte, en aan de ziele,
Die is 't ; die, al van ouds, den Menfch van 't quaad behiele .
Had Abs'lom dat Sieraad, voor waap'nen aan gedaan ,
Zo had b y voor de Pyl des Onheils kunnen ftaan .
Dies klimme een ider, (door ver(fand) niet na het hooge,
En roem niet op bet fchoon , dat fchoon is voor de ooge ,
Maar trachte liever na't oprechte Davids Hert,
Op dat by ook een Man na Godes Herte werd
Zo zal het Koningryk , als eea Beloofde Erve,
Ook op hem komen ; en by zal den Dood niet frerven,
Maar Eeuwig leeven, in het waare Heilig Land,
Gelyk een Konings Zoon, gekroond van Godes hand .
Zo flaander Spiegels , rechts , en links , aan alle zyde ,
Op dat men 't Goede omhelze, en 't Quaade haate en myde .
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W Y D E R S zeide uwe dienilmaagd ; Het woord myns heeren , des Konings, zy
loch tot rufte : want gelyk een Engel Gods, alzo is myn heere de Koning, om to hooren het goede en het quaade ; en de H E E R E uwe God zal met u zyn . Doe antwoordde de Koning , cn zeidc tot de vrouwc ; En verbergd nu niet voor my de zaake,
die ik u vraagen zal : en de vrouwe zeide ; Myn heere de Koning fprccke doch . En de
Koning zeidc ; Is Joabs hand met u in alien dezen ? en de vrouwc antwoordde, en zeide ; [Zo waarachtig als] uwe ziele leefd , myn heere Koning , indien iemant ter rechter of ter flinkerhand zoude konnen afwyken van alles , dat myn heere de Koning gefp rookcn hceft ; want uwe knecht Joab die heeft het my geboden , en die heeft alle
deze woorden in den mond uwer dienftmaagd gelegt : Dat ik de geftalte dezer zaake alzo omwenden zoude, zulks heeft uwe knecht Joab gcdaan : doch myn heere is wys, na
de wysheid van eenen Engel Gods , om to merken alles , wat op der aarden is . Doe
zeidc de Koning tot Joab : Zict nu , ik hebbe deze zaake gcdaan : Zo gaat heenen,
haald den jongeling Abfalom weder.
Ff 3

DAVID

230

DE SCHRIFT UURLYKB
D A V I D

XusT

A B S A L O

M.

D ie na vergeeven fchuld, en Vaderlyk verzoenen,

( Door Jezus Chrifl:us , op een effen baan gef[eld ,)
Weer nieuwe wort'len maakt , om in bet quaad to groenen,
Gelyk een breede boom , die over 't water held ;
Zyn fchuld verdubbelleert, noch meer als van to vooren,
En alle goedheid Gods alzo met voeten treed ,
Die field zich tot een Doel, van Gods gevelde Tooren ,
En doet, als Abfalom, by zynen Vader deed .
Had by lien kus bewaard, en niet zo licht vergeeten,
Waar door by achteloos , op quaade wegen ging ,
Zo had de fpyt hem niet geknaagd, in 't quaad geweeten,
Toen hy, aan zyn Sieraad, als een Verrader hing .
o Menfch bewaard den kus, van God aan u gegeeven ,
(Tot een vergeeving , van de doodelyke Schuld,)
In kinderlyke Trouw, van een gehoorzaam leeven ,
Op dat gy uwen plicht, naar eis van God, vervuld .
Want groot zal 't Jammer zyn, en bitter 't na-berouwen !
Bevryd geweefr to zyn , voor't Eeuwige verderf,
En weder zich to zien , in banden vafc gehouwen,
Om uitgeroeid to zyn , van 't V aderlyke Erf.
Wie dan Genaden van Gods goedheid heeft ontfangen,
Bewaar dezelve in , een goed en eerlyk hert,
Zo zal by uit dat Zaad , een goede Vrucht erlangen,
En niet vervallen , daar ontrouw geworpen werde
2
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z S A M U E L XIV :31,32,33 .

D 0 E maakte zich Joab op, en quarn tot Abfalom in 't huis, en wide tot hem : Vfaarom hebben uwe knechten het ftuk akkers, dat myn is, met vuur aangefteeken? EnAbfalom zeide tot Joab ; Ziet, ik hebbc tot u gezonden, zeggende ; Komt herwaarts, dat
ik u tot den Koning zende , om to zeggen ; Waarom ben ik van Gefur gekomen ? het
waare my goed, dat ik noch daar waare : nu dan , laat my 't aangezicht des Konings
zien ; Is 'er dan noch eene misdaad in my, zo doodde by my. Doe ging Joab in tot den
Koning , en zeide het hem aan : doe riep by Abfalom, en by quam tot den Koning in,
en boog zich voor hem op zyn aangezicht tcr aarden, voor des Koniugs aangezichte : en
de Koning kufte Abfalom .
En Kapittel X V : 1, z, 3 .
En het gefchiedde daar na, dat Abfalom zich liet bereiden wagen en paarden : en vyftig mannen loopende voor zyn aangezichte heenen. Ook maakte zich Abfalom des morgens vroeg op
en fond aan de zyde van den weg der poorte : en 't gefchiedde , dat Abfalom alle man, die een
gcfchil hadde, om tot den Koning ten gerichte to komen, tot zich riep, en zeide : Uit welke fad
zyt gy ? Als by dan zeide ; Uwe knecht is uiteenen der fammen Ifraels ; Zo zeide Abfalom tot hem,
Ziet, uwe zaaken zyn goed en recht : mar gy en bebt geeuen verhoorder van des Konings wegen .
SIME)
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y zag niet op de hand, die hem met ifeenen fmeed,

Maar op des Heeren hand , die hem bezocht met leed .
Hy zelf gaf Been bevel , zyn vyandfchap ten quaade,
En hoorden die ook niet , die hem tot wraake raade .
Wy , die ook vlugtig zyn, voor eigen vlees en bloed,
Dat ons den Oorlog maakt , in 't zuchtende Gemoed ;
Wy moeten ook de geen, die ons daar over fchelden,

Als was't in onze macht, gees quaad voor quaad vergelden
Na Davids voorbeeld : Maar daar boven noch veel meer,
Na 't Groote voorbeeld , van de Chriflus , onzen Fleer
Die, t'eenemaal , zo voor, als na , in al zyn fIryden,
Geen Wapens heeft gebruikt , als gants gewillig lyden ;

Waar door Hy meerder heeft verwonnen , in zyn flaan ,
Als alley Helden macht, met Wapens heeft gedaan .
Want , fchoon zy wonnen , Land, en Stand, en Koningryken,
Wat is dat alley , by den Hemel to gelyken ?
Die d'Eeuw'ge Tooren Gods zo vaft beflooten hiel,
Voor "t Zalig leven van de arme menfchen Ziel !
Die is door liefden, en door lyden opgebrooken ,
Zo dat het licht verfcheen , voor 't fmeulen, en voor 't rooken .

o

jezus ! Davids Zoon , verwinnaar van Gods Ryk,
Maakt uwe kneehten, door Genaden , u gelyk
Gy , die wel na het Vlees , uit David quam to vooren,

Maar van alle Eeuwigheid, uit Gode zyt gebooren,
Gelyk het klaare licht, dat uit het vuur ontPPaat,

Verlof;r ons , op uw Spoor, van bitterheid, en haat.
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= S A M U E L XVI : 5)6)7,8,9)10311-

A L S nu de Koning David tot aan Bahurim quam ; Ziet doe quam van daar een man uit, vat'
den getlachte des huizes Sauls, wiensnaamwasSimei, de zoone van Gera ; hygingfteedsvoort,
en vloekte. En by wierp David met fleenen , mitsgaders alle knechten des Konings Davids
hoewel al 't yolk, en alic de Helden aan zyne rechter, enaan zyne flinkerhand waaren . A1dus
nu zeide Simci in zyn vloeken, Gaat uit, gaat uit, gy man des bloeds , en ;y Belials man . De
H E E R E hecft op a doen wederkomen al het bloed van Sauls huis , in wiens plaatfe gy geregcerd hebt ; Nu heeft de H E E R E het Koningryk gegeeven in de hand Abfaloms, uwes zoons :
Ziet nu, gy zyt in u ongeluk , om dat gy een man des bloeds zyt . Doe zeide Abiz,ai , de zoone van Zcruja, tot den Koning ; Waarom zoude deze doode hond mynen heere den Koning
vloekcn ? laat my doch overgaan , en zynen kop weg neemen . Maar de Koning zeide ; Wat
hebbe ik met u to doe n, gy zoonen van Zeruja ? ja, kat hem vloeken ; want de HEERE doch
tot hem gezeid heeft , Vloekt David : wie zoude dan zeggen ; Waarom hebt gy alzo gedaan i'
Voorts zcide David tot Abizai, en tot alle zyne knechten ; Ziet, myn zoone, die van mynen
lyve is voortgekomen , zockt myne ziele : hoe veel to meer dan nu deze noon van Jemini ? laat
hem geworden, dat by vloeke , want de H E E R E heeft het hem gezeid .
Gg
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H oe veele zynder, die de flraffe dreigd to treffen ,

Wyl zy haar tegen God, haar oorfprong flout verheffen ,
Om niet to buigen , voor, en onder zyne hand,
Maar zelver willen zyn de Koning van het land ;
Om na haar eigen zin , en willen to regeeren,
Na alle haaren tuft , en zondelyk begeeren .
En poogen zo , door lift , met een gemaakten fchyn,
(Tot eigenbaat,) een vriend van alle man to zyn ;
Fn and're herten , mee van haaren Heer to trekken ,
En tot afvalli;heid en muiren op to wekkcn
Een zeer elendige , en affchuwelyke daad,
Daar 't voortgekomen Deel , zyn oorfprong wederflaat !
Maar d'Eerfle * Zondaar, die zyn Stoel zo had verheven ,
Wierd uit den Hemel, in der Hellen neer gedreeven .
En Abfalom wierd door zyn hoofd-fieraad verwerd ,
Ten Doel van Joabs pyl , een doodf Leek in zyn hert .
Dat alle oogen dan, die dezen Spiegel zagen,
Haar wenden van lien weg, en aan haar zelfs verfaagen ;
Dewyl zy vinden , dat een opgevatte moed,
Tot Route daaden , juift , haer wenfen niet voldoet,
Maar deerlyk uitvalt, tot in d'uiterfte elenden .
Het zyn dan Wyzen , die haar Opper-Heer erkenden ,
Zoo lang zy leefden, met een neergeboogen Ziel,
Tot dat het Koningryk des Hemels op haar viel.
11 Lucifcr, mct do zyne .
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A B S A L 0 M nu ontmoette voor het aangezichte der knechten Davids : en Abfalom reed op
cenen mull ; en als de muil quam onder de dichte takken van ecne groote Bike, zo werd zyn
hoofd vaft aan de eike, dat by hangen bleef tuffen den hemel en tuffen de aarde , en de mull, die
onder hem was, ging door . Als dat een man zag , zo gaf by het Joab to kennen , en zeide ;
Ziet, ik hcbbe Abfalom zien hangen aan een eike . Doe zeide Joab tot den man, die 't hem to
kennen gaf, Ziet doch, ggy hebt het gezien , waarom dan en hebt gy hem niet aldaar ter aarden
geflagen? alzo het aan my [fond,] om u tien zilverlingen , en eenen gordel to geeven . Maar
die man zeide tot Joab ; En of ik al duizend zilverlingen op myne handen mogte weegen t zo en
zoude ik myne hand aan des Konings zoone niet flaan : want de Koning heeft u, en Abizai , en
Ithai voor onze ooren geboden, zeggende ; Hoed u, wie [gy zyt] van den jongeling, van Abfalom . Of ik al valfelyk tegen myne ziele handelde, zo en zoude doch geen ding voor den Koning
verborgen worden : ook gy zelfs zoud'er u van tegen over fellen . Doe zeide Joab ; Ik zal bier
by u alzo niet vertoeven : en by nam drie pylen, en flak ze in Abfaloms herte, daar by noch was
leevende in het midden der eike . En tien jongens, Joabs wapendragers , omringden [hem .'] en
zy floegen Abfalom, cn doodden hem .
Gg z
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o is de Vriendfchap van verdorven vlees en bloed ,
Z
Dat met geveinfl .heid , feeds de arme ziel ontmoet ;
't

Om met een Judas kus , in 's V yands hand to geeven ,
Gelyk als Joabs lit , Amaza brags om 't leven .
Dies , weeft voorzichtig , en vertrouwd het Schyngoed niet,
Schoon 't Oog van buiten, geen gevaar , of nadeel ziet .
't Zyn al Been Vrienden, die als Vrienden zich vertoonen ,
Schoon dat zy in een huis , als rnaagfchap by ons woonen .
De Wereld lacht wel zoet , met haar behaag'lykheid,
Maar geeft op 't laare een f1eek , die door het herte fnyd .
De Duivel , afgericht , op liefelyk bedriegen ,
Weet ook het Oude Kind , met liii in flaap to wiegen ;
Op dat by hem den flag , in zyne ziele brags,
Daar zyne haat en nyd , zeer iverig na tracht .
Het vleijend Vlees en Bloed , geeft vriendelyke woorden ,
Om 't leven des Gemoeds, (dat hem bedwingt,) to moorden,
Daarorn , o arme Ziel ! die hier op aarden gnat,
Behocd uw zelven voor het doodelyk verraad .
W acht u , voor dcze Drie , al komen zy als vrinden ,
Om met cen guide fnoer , u in haar Link to binden .
Zeg liever : Blyfc van ver, en komt my niet to na .
Zo hoed Voorzichtigheid , do Wysheid voor haar fchaa .
Wie dan zyn herte field , om zich aan God to wennen,
Zal , tot zyn Zaligheid, het valfe Schyn-goed kennen .
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D 0 E zeide David tot Abizai ; Nu 7'r1 ons Seba, de zoone van Bichri, mcci quaads
doen , als Abfalom : Neemt gy de knechtcn uwes hceren, en jaagd hem achter na, op
dat by niet miflchien vafte ftcden voor zich vinde , en zich onze ooacn ontrekke. Doe
toogen uit , hem achter na, de mannen Joabs , en de Crethi, en de Plethi, en alle de
Helden : Deze toogen uit van Jeruzalem, om Seba den zoone van Bichri achter na to
jaagen. Als zy nu waaren by den grooten fteen , die by Gibeon is, zo quam Amazavoor
haar aangezichte : En Joab was omgordet over zyn klccd, dat by aan hadde, en daar op
was ecn gordcl, daar bet zwaard aan vaft gemaakt was op zyne lendenen in zyne fcheede ;
en als by voort ging , zo vigil bet uit . En Joab zeide tot Amaza ; Is bet we] met u, myn
broeder ? En Joab vattede met do rechtcrhand den baard van Amaza, om hem to kufl'en .
En Amaza en hoedde zich niet voor bet zwaard, dat in Joabs band was ; zo floeg by hem
daar mede aan de vyfde ribbe, en by ftortte zyn ingewand to aarden uit, en by en floeg
hem niet ten twecden maale, en by fterf : Doe jaagden Joab , en zyne broeder Abizai ,
S ; ba, den zoonc Bichri, achter na . Maar een man, van Joabs jongens, bleef by hem ftaan
en by zeide ; Wie is'er~ die Tuft hceft aan Joab ? en wie is'er, die voor David is ? Die
volge Joab na .
G g 3
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D e Koning David had wel'eertyds dapp're helden,

Die door haar Mannen kracht, de Vyandfchappen velden,
En water haalden , na de lull van 's Konings woord,
Door 's Vyands Leger heen , van onder Beth'lems poort
Maar d'Eigentlyke Held, en Bron, bier na ontfprongen,
(Daar David met zyn Harp zo veel van heeft gczon(Y-en, )
Was 't Goddelyke Word, dat vices en bloed aan nam,
En uit dat Bethlehem , tot. Heil, to voorfchyn quam ;
Waar door d'Erf-vyandfchap der hellen wierd verwonnen,
Fn water voort gebragt , uit d'oorfprong aller bronnen ;
Dat mee zo zuur gehaald, en van zo groot gewigt,
Ook uitgeflort wierd , voor des Heeren aangezicht.
Dat was de Held , die recht voor Ifrael heeft geflreeden,
En voor den gantfen Boom van Adam , in zyn leden .
Dien Held , die komen zouw, na 't Goddelyke Woord,
Daar d'Eerfle en Oude Tyd zo veel van had gehoord,
Met uitgcfl:rcktheid, en ecn zuchtend heet verlangen,
Urn 't Heil , dat Zielen dorfl , door dezen zoude ontfangen.
Die haalde water, voor 't begeerende Gemoed,
Dat by betaalden met zyn uitgeflorte bloed .
o jezus ! Davids Held , en grootfle Hulp van alle ,
G y zy t een iders Held , op dat zyn Vyand valle,
Indien bet leven op uw flerken arm vertrouwd ,
En zich in 't Heilig fpoor , van uwen voorgang houd .
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D A V 1 D was doe in cone vefbngc : En de bezettinge der Philiflynen was doe to
Bethlehem . En David kreeg loft , en zeide : Wic zal my water to dnnkcn gecven uit
Bethlchems bornput, die in de poorte is ? Doe braken die drie Helden door bet lcgcr
der Philiftynen, en putteden water uit Bethlchems bornput , die in de poorte is , en
droegen het , en quamcn tot David : Doch by en wilde dat niet drinken , maar goot
bet uit, voor den H E E R E ;_ En zeide ; bet zy verre van my , o H E E R E, dat
ik dit zoude doen ; Zoud [ik drinken] bet bloed der mannen , die heenen gegaan zyn
met perykel haares lcvens ? En by en wilde het niet drinken : Dit deaden die dric
helden. Abizai , Joabs broeder , de zoone van Zeruja , die was ock een Hoofd van
drien : en die hief zyne fpiefle op tegen drie honderd, die [van hem] verflaagen werden,
en by hadde cenen naam onder die drie . En was by niet de heerlykfte van die drie
Daarcm was by hen tot eencu Overite : Maar by en quam nict tot aan de [eerie] dric .
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IEIy zong en fpeelden , voor het aangezicht des Heeren,

Met lof en dankbaarheid , den grooten God ter Eeren,
En f}elde op Aarde een Schets ; het Heilig Hemelryk,
Met zyne Eng'len-vreugde , in 't kleine Deel gelyk
Die d'Eere, en 't Lof van God , en at zyn' Heil'ge Dingen,
Niet kunnen fpreeken, maar met juichen moeten zingen ;
By 't onnafpeurlyk , noch bedenkelyk , gefpeel ,
Van 't allerhoogfte zoet , en 't allerfynfl:e Eel !
Mls veele f1roompjes, die het bly Gehoor doorvloeijen,
En alle blydfchap , in de ziel , als kruid doen bloeijen
Oorlpronklyk , uitde Bron, van 't EeuwigfpreekendWoord,
Van alle Feuwigheid, van God, uit God gehoord .
Want uit het waare Huis des llemels, en des Heeren,
Komt alle lieflykheid , die wy op aarde leeren.
Dat Davids Order, in den Tempel fpeelde en zong,
Was maar cen fchaduw , die aan 't waare Wczen hong,
%Vaar mee Hy doch een Erf, aan zyn Nakomelinge,
Heeft na gelaaten , tot een fpoor , op dat men ginge,
Op zulke wegen , die den Geeft des I-Iceren leerd ,
En 't pert , met David , tot de `Ware Godsdienft keerd ;
En met het groot Getal der Heiligen en Vroomen,
Ook in het Rechte Huis des Heeren mogte komen ,
Om in de Ryen , voor Gods aangezicht to II aan ,
En Eeuwig op de Harp , van Lof en Dank to flaan .
Dat Eenig Woord , waar uit dat alle Toonen gongen ,
Dat God was, en wierd Menfch , van David toegezongen,
Uit zyn Propheetfchap, en oprechtheid, na Gods Hert,
Help dock ; dat elk , van ons , daar deelgenoot aan werd .
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G Y rechtvaardige , zinget vrolyk in den H E E R E ; Lof betaamt den oprechten .
Loovet den H E E R E met de harpe ; Pfalm-zinget hem , met de luite [en] het tienfnaarig inftrument . Zinget hem een nieuw lied ; ipeelet wel met vrolyk gefchal . Want
des I-I E E R E N woord is recht, en al zyn werk getrouw . Hy heeft gcrechtigheid en
gerichte lief ; de aarde is vol van de goedcrtierenh :id des H E E R E N .
En PSALM XCII : 2, 3, 4, f.
Het is goed dat men den H E E R E loove : en uwen Naame Pfalm-tinge, 0 Allerhoogile . Dat men in den morgen-flond uwe goedertierenheid verkondige : en uwe getrouwigheid in de nachten . Op het tienfnaarig Inflrument, en op de luite : met een voorbedacht Lied op de Harpe . Want gy hebt my verblyd, H E E R E, met uwc daaden :
ik zal juichen over de werken uwer handen .
En PSALM CXLVII : t,z,3 .
Looft den HE ERE, want onzen God to Pfalm-zingen is goed, dewyle by lieflyk is :
de lof is betaamelyk . De HEERE bouwd Jeruzalcm : by vergaderd Ifraels vcrdreevene .
Hy geneeft de gebrookene van herten, en h}y verbind ze in haarc fnertcn .
Hh
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en Koning David, moefl het Ryk ook overgeeven ,
D
Dewyl'er niemant blyft, in 't Tegenwoordig leven,

Man al wat ademtocht van God ontfangen heeft,
Den laatflen ademfnak, op dezer aarde geefr .
Doch , mogten ze alle, die het aardfe moeten derven ,
Het Hemels Koningryk, met Koning David erven,
(Die in zyn heerfchappy, zyn zelfs Regeeren liet,
Van hooger Koning, die, het at, en al gebied ;
En die Gehoorzaamheid , uit zynen Schat wit loosen,
Met meerder heerlykheid, als duizend aardfe kroonen, )
Dat was gewenff geluk ; hoewel het open flaat,
Voor Elk, die op den weg van Gods geboden gaat ;
Die niet Regeerd op aarde, in 't groote, of in het kleine,
Na eigen Wit, en Zin, Verkiezing, Drift en Meine,
Waar door men van den weg der Zaligheid verdwaald,
En in de plaats van gunff , Gods Tooren op zich haald .
God is de Waarheid, en de Wysheid, Licht en Leven,
Dies moet des Menfchen Geeft, zich onder Hem begeeven,
Dewyl de Dooling, en 't onkundig misverfland,
Ons tot een Leidsman is , en vafl heeft by de hand ,
Die ons zouw brengen , door verkeerde ommewegen ,
In 't difperaate Hot , bedekt voor alle Zegen .
Wie dan't Geluk graag hield, ook zelfs na dezen tyd,
Maak zich , als Davids hers, na'c Herte Gods bereid .

i KO.

CE S C H I E D E N I S S E No

243

i K 0 N I N G E N II : 1,2, 3,4,5, 6 .

ALS nude dagenDavids naby waaren, dathyfterven zoude ; to gebood by zynenzoone Salomon, zeggende : 1k ga heenen in den weg der gantfer aarde : to zyt fterk , en weeft een man .
En neemt waar de wacht des H E E R E N uwes Gods , om to wandelen in zyne wegen , om
to onderhouden zyne inzettingen, en zyne geboden, en zyne rechten, en zynegetuigeniflen,gelyk gefchrevcn is in de Wet Motes : op dat gy verftandelyk handeld in al wat gy doen zult, en
alwaar heenen gy u wenden zult . Op dat de H E E R E beveftige zyn woord , dat by over my
gcfprookcn heeft, zeggende : Indien uwe zoonen haaren weg bewaaren , om voor myn aangezichte trouwelyk, met haar gantfe herte, en met haare gantfe ziele to wandelen : to en zal geen
man, zcide by , u afgefnee en worden van den troon Ifraels . Zo weet gy ook wat Joab de
noon van Zeruja my gedaan heeft, [en] wat by gedaan heeft den twee Krygs-Overften Ifraels
Abner den zoone Ner, en Amaza den zoone Jether, die by gedood heeft ; en by heeft krygs-bloed
vergooten in vrede : en by heeft krygs-bloed gedaan aan zynen gordel, en die aanzyne lendeneti
was, en aan zyne fchoenen , die aan zyne voeten waaren . Doet dan na uwe wysheid , dat gy
zyn graauwe hair niet met vredc in bet graf laat daalen .
En Vers io.
En David ontfliep met zyne Vaderen, enHherd begraaven in de ftad Davids
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B etaaling volgt de Schuld ,

al is 't niet op der daad,
De Meefler werd op 't laatft vergolden van zyn quaad .
De Veldheer Joab, flout, ter tyd van zyn vermogen,
Ontzag geen quaad to doen, in Koning Davids oogen .
Hoe veele zyn 'er hem, op dezen weg gelyk,
Die nict en vreezen, voor den Troon van 't hoogfie Ryk ;
Maar, in haar overmoed , den Hemel zelfs braveeren ,
Om na haar zin to doen, als ingebeelde Heeren
Doch d'Allerhoog(le heeft den Rechterfloel en Troon,
Die alles flechten zal , beveftigd op zyn Zoon ;
Die meer als Saal'mon is : Die zal ten Jongften dage,
Len ider in zyn Staat , zyn loon na werk doen draage ;
Dat weete een ider , die zyn zonden maat vervuld ,
En op zyn hats vergaard , een Schat van zwaare fchuld .
Zyn grootheid, vie b y is , zal 't wigt niet overhaalen ,
Die geen Perfoon aanziet, zal hem, na Recht, betaalen .
Hoe flout was joab , in de fleur van zynen tyd ?
Maar in zyn vlucht , ook zelfs by 't Heil'ge niet bevryd .
Hoe flout is menig , in zyn goe gezonde dagen ?
Maar hoe klcinmoedig , als het Eind de lafl moet draagen!
Wanneer het Heiligdom , hem geen vertroolling geeft,
Orn dat by 't Heiligdom niet binnen in zich heeft .
Een vroomc wandel, voor des Opper-Konings oogen ,
Staat voor de Rechterfloel Diet fchaamrood neer geboogen .
De Stoute Eigen Wil, doet wcl na 't Ik en Myn ,
11aar d'Opper-Wil van God, zal zyne Rechter zyn .
i KO..
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A L S 't geruchte tot Joab quam, (want Joab hadde zich gewend achter Adonia, hoewel by zich niet en hadde gewend achtcr Abfalom) zo vluchtte Joab tot de Tente des
H E E R E N , en vattede de hoornen des Altaars . En bet werd den Koning Salomon
aangezeid , dat Joab tot de tente des H E E R E N gevlooden was ; en ziet by is by
den Altaar : Doe zond Salomon Benaja dcn zoone Jo 'jada, zeggende, Gaat heenen, valt
op hem aan . En Benaja quam tot de Tente des H E E R E N , en zeide tot hem , Zo
zeid de Koning , komt uit, en by zeide , Neen , maar bier zal ik fterven : en Benaja
bragt de antwoorde weder aan den Koning, zeggende ; Zo heeft Joab gefprooken, en
zo heeft by my geantwoord . En de Koning zeide tot hem ; Doet gelyk als by gefprooken heeft, en valt op hem aan , en begraaft hem : op dat gyweg doet van my, en van
myns vaders huis , dat bloed dat Joab zonder oorzaake vergooten heeft.

En Vers 34 .
En Benaja de zoon van Jojada ging op, en viel op hem aai, en doodde hem : en by
werd begraaven in zyn huis , in de woeftyne .
Hh' ;
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Daar geld geen leugen, om de Wysheid to bedriegen,

Hoe fchoon zy haar bekleed met fyn gewaad van liegen
Dat elk daar ftaat op maak , die in zyn vals Gemoed,
Wel beter is bewuft , als't geene dat by doet .
Kofl liflelyk bedrog , met wimp'len en bewinden ,
Het oog van Salomon den Koning, niet verblinden,
Dat zynen Geeft niet klaar, door 't overdekfel zag,
In wiens verborgen grond, d'oprechte waarheid lag ;
Veel minder zal den menfch , zyn vaisheid dekken mogen ,
(Hoe diep b y die verreekt,) voor Gods alziende oogen,
By wien de Wysheid woond, volkomen en geheel,
Waar uit dat Salomon, begaafd was met een deel .
Daarom zal ider, voor zyn Troon to fchande werden,
Die onbefchaamd is, om in vaisheid to volherden .
Tot dat Gerechtigheid zyn quaad geweeten nypt,
En zyn begeerde Deel hem uit de handen grypt .
6 Troon van Wysheid ! van Gerecht, en van vermogen ,
Die openbaar zal f}aan voor aller menfchen oogen !
Hoe wel zal 't herte zyn waar in de waarheid woond,
Dat zo van binnen is , als 't zich van buiten toond !
)Aaar hoe elendig lien , die met een vals geweeten,
Door bitfe leugentaal , de Waarheid heeft verbeeten
6 Troon van Achtbaarheid, en Goddelyk ontzag,
Gy zyt de Rechterfloel , van de allerlaatf en Dag .
i K O.
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i K 0 N I N G E N III : 23, 24, 2S, 36, 37, :8,

D O E zeide de Koning : Deze zeid , Dit is myn zoone die leefd, maar uw zoone is
't die dood is : en die zeid, Neen , maar de doode is uwe zoone, en de leevendige myn
zoone . Vorder zeide de Koning , Haald my een zwaard : en zy bragten een zwaard
voor het aangczichte des Konings . En de Koning zeide , Doorfnyd dat leevende kind
in tween : en geeft de cene een helft , en de andere cene helft . Maar de vrouwe welkers zoone de leevendige was, fprak tot den Koning, (want haar ingcwand ontftak over
haaren zoone) en zeide, Och myn heere , Geeft haar dat leevendige kind, ende en dood
het gernfints niet : deze daar en tegen zeide . Het en zy noch uwe noch myne, doorfiiyd het. Doe antwoordde de Koning, en zeide, Geeft die hct leevendige kind , ende
en dood het geenfins niet : die is zyne moeder . En geheel Ifrael hoorde dat oordeel,
dat de Koning geoordecld hadde , en vrecsde voor het aangezichte des Konings : want
zy zagen dat de wysheid Gods in hem was, om recht to doen .
SALO-

248

DE

SCHRIFTUURLYKE

SALOMON,

]3OUWD

DEN

TEMPEL.

't Was by de ouden fchoon, en van een hooge waarde,
Dat God den Tempel, voor zyn wooninge verklaarde,
Waar in Hy het Gebed, genadig hooren wouw,
Van al de geene, die daar, fmeekend, komen zouw
Hy, die daar zelver is, het Wezen aller dingen ,
Zo dat de Hemelen, Hem nimmermeer omvingen !
Doch , fchoon dat Voorbeeld, nn van ons is weg gegaan,
Zo blyven wy toch ook niet zonder Tempel faan,
Dewyl het Wezen, van de Schaduw' is gekomen,
En heeft de plaats , tot meer volmaaktheid, ingenomen
Die zelfs, den Tempel, en de Offerhande was ,
Waar door het levee van de zonden-fchuld genas .
En iders nienfchen hert, n a wenfen, en begeeren,
Kan zelver worden, tot een Heilig huis des Heeren,
Waar in de Godheid, als in zynen Tempel woond,
En de arme Ziele , van den Eeuw'gen dood verfchoond .
Wie dan gezind is, om ten huize Gods to reizen ,
Die zal de Wysheid tot zyn eigen F-derte wyzen .
Als by de Wereld , met haar ruf , en lull verlaat,
Dat is den rechten weg , waar door men heene gaat .
Dien voorgebaanden weg, van alle oprechte vroomen,
Om tot het Heiligdom van onzen God to komen
Alwaar Gehoorzaamheid, na zyn Geboden diend,
En zo voor Eeuwig ward, Gods uitverkooren vriend,
i K O.
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H E T gefchiedde nu in 't vier honderdfte , en tachentigfte laar, naden Uitgang der kinderen
Ifraels uit Egipten, in het vierde Par van het Koningryke Salotnons over Ifrael , in de maand
Ziu, (doze is de tweede maand) dat by het Huis des H E E R E N bouwde .
En Vcrs I i, 12,131 14 .
Doe gefchicdde het Woord des H E E R E N tot Salomon . zeggende : Aangaande dit huis dat
gy bouwd, zo gy wandeld in myne inzcttingen, en doet myne rechten, en onderhoud alle myne
geboden, wandclende in dezelve : zo zal ik myn woord met u bevelligen, dat ik totuwenvader
David gefprooken hebbe. En ik zal in het midderi der kinderen Ifraels woonen : en ik za1 mylt
yolk Ifraels nietverlaaten . AlzobouwdeSalomondatHuis, envolmaaktehetzelve .
En Kapittel VIII : 27 .
\Vaarlyk, zoude God op de aarde woonen? Ziet, de hemelen, ja de HemelderHemelen en
zouden u niet begrypen, hoe veel to min dit Huis, dat ik gebouwd hebbe .
HANDELINGEN VII : 47,48,49 i fO.
En Salomon bouwdc hem een huis . Maar de Allerhoogile en woond niet in Tempelen met
handen gemaakt : gelyk dc Propheet zegt, De Hemel is my een troon, en de aarde een voetbank
myner voeten . Hoc:danig huis zult gy my bouwcn? iegt de Heere : of, welke is de plaatfe myner rufte ? En heeft nict myne hand alle deze dingen gemaakt?
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Zy quam van verren , om de Wysheid zelfs to hooren,

Die haar van Salomon , zo ruchtbaar quam ter ooren
Maar , die in Salomon , de (kraal der Wysheid was,
Was meer als Salomon, toen Hy in 't vices gekomen,
De zucht na wysheid, (die zyn licht had ingenomen, )
Van haar onwetenheid , en blinde Oog genas .
Vie dan de Wysheid zoekt , (door iver aangedrongen , )
Daar Salomon, wel eer,, zo hoog van heeft gezongen,
Verlaat zyn Vaderland , en kom van verre-n aan ,
Tot Jezus Chriftus , 't Licht, van Eeuwigheid gebooren ;
Om uit zyn wyze mond , aandachtiglyk to hooren,
Den waaren weg, die by , tot Zaligheid moet gaan .
Want Zielen Zaligheid, van 't blyde Hemels leven,
(Ver boven her begryp der zinnen opgeheven, )
Is eigentlyk de vrucht , die waare wysheid draagt,
En die den Honger, van haar Tak begeerd to pluike,
Op dat by ze als zyn fpyze, in Eeuwigheid gebruike ;
Ja, dat is 't Doel, waarom, de zucht, na wysheid vraagd .
1eeft dan het zichtbaar beeld, van 't Eeuwig God'lyk Wezen,
Die Zuider Koningin , voor and'ren hoog gcpreezen,
(Dewyl zy, Salomon, one zyne Wysheid zocht, )
Laat ons, ( met d'oude Jood) dat Oordeel niet verwachten ,
Tot fchandelyk verwyt , cn fmaadelyk verachten ,
Dat o.ns, de zucht na Heil, tot Hem niet heeft gebrogt .
i KO.
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i K 0 N I N G E N X :

D 0 E de Koninglone van Scheba bet geruchte Salomons hoorde, aangaande den Naa .
; quam zy om hem met raadfelen to verzoeken . En zy quam to
me des H E E R E
Jeruzalem, met een zeer zwaar heir, met kemelen, draagende fpcceryen, en zeer veel
gouds , en koftelyk gefteente : en zy quam tot Salomon , en fprak tot hem al wat in haar
herte was . En Salomon verklaarde haar alle haar worden : geen ding en was'er verborgen voor den Koning , dat by haar niet en verklaarde . Als nude Koiinginne van Scheba
zag alle de wysheid van Salomon, en bet huis, bet welke b y gebouwd hadde ; En de fpyze zyner tafel, en bet zitten zyner knechten, en bet ftaan zyner dienaaren, en haare kleedingen, en zyne fchenkers, en zynen opgang, waar door by heenen opging in bet Huis
des H E E R E N : zo en was in haar geen geeft meer . En zy zeide tot den Koning ;
Het woord is waarheid geweeft, dat ik in mynen lande gehoord hebbe i van uwe zaaken,
en van uwe wysheid .
En MATTHEUS XII : 4z.
De Koninginne van 't Zuiden za1 op(Iaan in 't oordeel met dit geflachte en 't zelve veroordeelen
want zy is gekomen van de einden der aarde , om to hoorca de wysheid Salomons . En ziet,
meer dan Salomon is bier .
Iiz
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IEioe zeer gevaarlyk wy in deze Wereld leeven ,

Daar van zal Salomon , aan ons een Spiegel geeven ;
Die zo veel ffraalen van de Wysheid Gods ontfing,
En echter buiten 't (poor, van Haare wegen ging .
Wierd zulk een pert verleid , door Iiefde van de Vrouwen,
Wy mogen dan het oog wel toegeflooten houwen ,
Of ons de Wereld, met haar GunII behaagen wouw,
Die rechte Heidenfe , en verlcidelyke Vrouw ;
Die 't herte aftrekt , van den waaren God , de Heere,
Om fnoode Afgodery , to dienen , en to eere.
Dat niemant , dan verwaand, op zyn verfland betrouwd,
14aar zich , ootmoedig, aan de voeten Jezu houd,
En zyne leffen leerd , van haaten , en verlaaten ,
Der Dingen die de Ziel, beletten, en niet baaten .
fly is de Wysheid zelfs, van alle Eeuwigheid,
En quam ons nader, in her wezen dezer Tyd .
Zyn onderwyzing, is den wAg , van ons behouwen,
En op zyn voorgang, moot het oog des herten fchouwerx .
Hy was een Koning, van 't verborgen Koningryk,
Zyn ondcrdaanen , zyn in wezen Hem gelyk
En niet omgeeven , met de heerlykheid der aarde,
Die loch maar flyk is, by den Hemel , en zyn waarde.
o Jezus ! Wysheid Gods, in 't Vices geopenbaard,
Pat uwc armoedc ons , in klcinheid loch bcwaard .
TKO.
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H ET gefchiedde in den tyd van Salomons ouderdom , [ dat ] zyne wyven zyn hertc
achter andere Goden neigden : dat.zyn herte niet volkoomen met den HEERE zynen God
en was , gelyk't herte zyns vaders Davids . Want Salomon wandelde Afloreth den God der
Zidoniers na : en na Milkom bet verfoeifel der Ammoniten . Alzo deede Salomon dat quaad
was in de oogen des HE h .REN : ende en volhardde niet den HEERE to volgen, gelvk
zyn vader David . Doe bouwde Salomon eene hoogte den Kamos, bet verfoeifel der Moabiten op den berg die voor Jeruzalem is : en den Molech bet verfoeifel der kinderen Ammon .
En alzo deede by voor alle zyne vreemde wyven : die haare Goden rookten, en offerdcn .
Daarom vertoornde zich de HE ERE tegen Salomon, om dat by zyn herte geneigd hadde
van den H E E R E den God Ifraels , die hem tweemaal verfcheenen was ; En hem van
deze zaake geboden hadde , dat by andere Goden niet en zoude nawandelen : doch by
en hield niet, dat de H E ERE~ ~eboden hadde .
1V EHEMIA XIII : z6.
Heeft niet Salomon,de Koning Ifraels , daar in gezondigd ? hoewel'er onder veele Heidencn geen
Koningenwas, gelyk hy, en by zynen God lief was, en God hem ten Koning over gants i rael
geftcld hadde : Ook hem dceden de vreemde wyven zondigen .
Ii3
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G elyk Ahia, den Propheet, bet nieuwe kleed,

Door Goddelyke drift , aantafle en niet verfchoonde,
Maar tot veel flukl en van malkander fchearde en reed ,
Daar by den iver Gods , tot fIraffe, mee betoonde
Zo zal de welfland , en de zeer gewenfle Laat,
Van elk, die hem bezit (en wykt op quaade wegen,
Waar door by met bet pert, de Trouwe God verlaat)
Ook niet verfchoont zyn , in bet geen by had verkreegen,
(Op dat bet bleeve, hier, en ook na dezen Tyd ; )
Maar op zyn plaats en tyd, zal't Godes hand verfcheurei .
Zyn Zegen, en zyn gunfl, ruff op gehoorzaamheid .
Wie zynen God verlaat, zal quaad voor goed gebeuren .
Den Koning Salomon was't Doelwit van Gods Heil ;
Maar toen by God verliet , en ging op vreemde weide,
Wierd God hem een party, en fchoot een fcherpe pyl .
Gebrooken Trouw, verfcbuifd de vriendfchap aan een zyde .
Dat niemant dan braveere , als waar hy't lieffle kind,
En had geen 1 raffe van den V ader to verwachten .
Wie in Gods Wille blyfc, die blyft van Hem bemind,
Maar antlers voed by zich , met yd'le gedachten .
Die zelve hand , die maakt , en alles t'zaamen houd,
Die zelve breekt ock af, en zal bet al verbreeken,
Wat niet op zyn Gebod, en willen , is gebouwd,
Maar in zyn eigen grond van Hem is afgeweeken,
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H E T gefchiedde nu to direr tyd als Jerobeam uit Jeruzalem uitging, dat de Propheet Ahia
de Siloniter hem op den weg vond, en by zich eenmcuw kleed aangcdaan hadde, en zy beide alleen op den velde waaren : Zo vattede Ahia dat nieuwe kleed dat aan hem was : en fcheurde het intwaalfftukken . En by zeide tot Jerobeam, Neemd u tien iiukken : want alzo zeid
de H E E R E de God Ifraels, Ziet, ik zal het Koningryke van de hand Salomons fcheuren, en u tien ftammen geeven . Maar ecnen ftam zal by hebben ; am mynes knechts Davids wille, en am Jeruzalems wille, der flad die ik verkooren hebbe, uit alien ftammen
lffi •a els. Daarom dat zy my verlaaten, en zich nedergeboogen hebben voor Aftoreth den
God der Zidoniers, Kamos den God der Moabiten, en Milchom den God der kinderen
Ammon : en niet gewandeld en hebben in myne wcgen, am to doen dat recht is in myne
oogen, to weeten myne inzettingen, en myne rechten, gelyk zyn vader David . Doch
niets van dit Koningryke en zal ik uit zyne hand neemen : maar ik Belle hem tot eenen
Vorft alle de dagen zynes ]evens, am mynes knechts Davids wille, then ik verkooren hebbe, die myne geboden, en myne inzettingen gehouden heeft . Maar uit de hand zyns zoons
zal ik het Koningryke nccmen : en ik zal u daar van tien ftammen geeven .
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H oe wonderbaarlyk grof, komt ons verfand to vooren,

Dat d'Ouden zich zo licht begaven in 't bekooren,
En fchand'lyk weeken , tot de fnoode Afgodery,
Van Goude Kalverdienft, en wat het anders zy !
Maar , is dat ook niet grof ; zo veel van God to weeken ,
En zetten zyn waardy in 't achteloos vergeeten,
Om Z.ilver,, en om Goud, en and're idelheid,
Van alle dingen , die daar zyn van deze tyd ;
Om daar de knien van het herte voor to buigen,
En van to roemen , met een gunft van groot getuigen ;
Zo dat het aangezicht daar feeds toe is gekeerd ,
En d'omgekeerde rug, den waaren God onteerd ?
Een ider die dan 't werk der blindheid wil verachten ,
Sta by hem zelven til , en proeve zyn gedachten
Of dat niet grof en is , indien by by hem vind,
Dat hy't gefchaapen ding, meer als den Schepper mind ?
Want daar de Schat is, daar bevind zich ook bet levcn ,
En deze Rechter , moat aan u den uitflag gecven .
Wyl ook de Wyze Man , dit duid lyk oordeel veld ;
Hoe dat des Werelds Vriend, Gods Vyand werd gell :eld.
Heeft dan 't getuigen Gods, by 't Goude Kalver-rooken,
Door zyn Gezant, tot thraf, zo hard en heng gefprooken,
Om deze grofhcid, door Jerobeam begaan ,
Hoe mag het dan met elk , die God vergeet, wel ftaan!
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Z I E T cen man Gods quam uit Juda, door bet woord des HEEREN, tot Bethel : en Jerobeam flond by den Altaar , om to rooken . En by riep tegen den Altaar door het woord des
H E E R E N, en zeide, Altaar, Altaar, zo zeid de H E E R E : Ziet cen loon zal den huize
Davids geboren worden , wiens naam zal zyn Jozia, die zal op u offeren do Priefters der hoogten , die op u rooken , en men zal menfchen bcenen op u verbranden . En h~y gaf ten zelven
dagc een wonderteeken, zeggende : Dit is dat wonderteeken , daar van de H E E R E gefprooken heeft : ziet den Altaar zal van een gefcheurd , en de athe die daar op is , afgeflort worden .
Her gefchiedde nu als de Koning het woord van den man Gods hoorde , 't welk by tegen den
altaar to Bethel geroepen hadde, dat Jerobeam zyne hand van op den altaar uitflrekte, zeggende ;
Grypet hem, maar zyne hand, die by tegen hem uitgeflrekt hadde, verdorde, dat by ze nictweder tot zich trekken konde . En de altaar werd van een gefcheurd, en de affe van den altaar afeftort , na dat wonderteeken, dat de mau Gods gegeeven hadde, door bet woord des H E EE N . Doe antwoordde de Koning, en zeide tot den man Gods : Aanbid doch het aange2icht
des H E E R E N uwes Gods ernflelyk , en bid voor my dat myne hand weder tot my kome
Doe bad de man Gods tot het aangezicht des H E E R E N ernflelyk , en de hand des Konings
quam weder tot hem, en werd gelyk to voren .
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In dezen Spiegel kan 't verlichte Oog aanfchouwen,

Hoe vaft wy ons aan 't Woord des Heeren moeten houwen,
Schoon ons wat anders , met een goede Schyn ontmoet ,
Gelyk het op den weg van 't leven dikmaals doet.
Het Been het Ecuwig Woord, dan tot ons heeft gefprooken ,
En werde door geen ftem , die anders luid , gebroken .
Want wie zyn fondament, niet op lien Steenrots leid,
Om zo to does , gelyk zyn mond ons heeft gezeid,
Die zal zyn los Gebouw, van 't onvoorzichtig leven,
Niet flaande houden , want de grond zal hem begeeven .
Had Moeder Eva, en veel and'ren zo gedaan,
Zo was den uitflag haar zo qualyk niet vergaan .
Want veel ontinoeting komt de menfch op weg to vooren ,
Met dingen die hem tot de ruime web bekooren ;
Die hy, op d'eerfle voet, maar flit voorby moot gaan,
En neemen geen gebod van and're tyding aan .

't Gehoor van vlees en bloed , zouw zulk een Taal wel luflen,

Om van den voortgang , op den fmallen weg to ruflen .
Gelyk men dan ook ziet, dat menig wand'laar doet ,
Wanneer den Geefl maar hoord , na't grove vlees en bloed .
o Jezus ! die uw Woord dan aan ons hebt gegeeven,
Behoud ons , dat wy doch , na uwe woorden leeven ,
En niet verwerren in het net dat Vryheid fpind,
Op dat de lecuw der ftraffc ons niet op weg en vind .
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H E T gefchiedde na dat by brood gegeeten, en na Oat by gedrooken haddo ; dat by
hem den ezcl zadclde, [ to weeten ] den Propheet , then by hadde doen wederkeeren .
Zo toog by heenen , en een leeuw vond hem op den wcg , en doodde hem : en zyn
doode lichaam lag geworpen op den weg, en de ezel ftond daar by, ook fond de leeuw
by bet doode lichaam . En ziet, daar gingen lieden voorby , en zagen bet doode lichaam
geworpen op den weg, en den leeuw ftaande by het doode lichaam : en zy quamen, en
zeiden bet in de fad , daar in de oude Pro beet woonde . Als de Prophect , die hem
van den wcg hadde doen wederkeeren, [dit] hoorde, zo zeide by : Het is de man Gods,
die den mond des H E E R E N weder(pannig is geweeft ; daarom heeft de H E E R E
hem den lecuw overgegeeven, die hem gebrooken, en hem gedood heeft, na bet woord
des H E E R E N , dat by tot hem gefprooken hadde . Vorder fprak by tot zyne zoonen , zeggende ; Zadelt my den ezel ; en zy zadelden [ hem .] Doe tong by heenen,
en vond zyn doode lichaam geworpen op den weg , en den ezel , en den lecuw faande
by bet doode lichaam : de leeuw en hadde bet doode lichaam niet gegeeten, nochte den
ezel niet gebrooken.
Kk z
JERO .

26o

DF SC HRIFTUURLYKE

JEROBEAMS VROUW,

sY nE

P[tOPHEET AHIA .

C

lod heefc ons alien , zyn Genade en gunft gegeeven ,
En 't Koningryk beioofd, van 't Eeuwig, zalig leven .
Maar , die de Heil'ge weg , van zynen wit verlaat ,
En na zyn eigen wit, op quaade wegen gaat,
Zal van lien zelven , die Hem gunflig had verkooren ,
Een harde Boodfchap, met Jerobeam, moeten hooren .
Schoon zyn Gezantfchap , met geveinf}heid is bekleed,
Wie is verborgen , voor de Been , die alles weet ?
Dies, wie geveinf1heid voor Gods Oog heeft aangenomen ,
Weet dat b y eindeling, met fchanden uit zal komen .
Baa ! dat het Joodendom, dat meerder licht ontfing ,
Zo op de wegen , van de blinde Heiden ging !
Jerobeam, was reeds, door God bhraft, van 't quaade,
En ook then zelven tyd , bedeeld van zyn genade .
Doch , 't Een , en 't A nder , fchoof zyn ftoutheid aan een zy,
En ging, in eigen wit, de Wille Gods voorby .
Hoe veele zyn'er noch , die Godes gramfchap voelden ,
Wanneer de Pyl des doods, in 't krankbed, op haar doelden,
En evenwel noch Gunfir verkreegen van zyn hand,
Om weer to keeren , in Gezondheids vrye Band
;
Die dan , als Dezen , weer begaan haar oude wegen ,
En 't dreigende Gevaar , uit haar gedachten veegen
Eiendige Aardworm, die in fhof en afle leefd,
Wat geeft u zulk een moed, dat gy u God weerf}reefd
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T E dier zelver tyd was Ahia de noon Jerobeams krank . En Jerobeam zeide tot zyne
huisvrouwe ; Maakt u nu op , en verfleld u, dat men niet en merke , dat gy Jerobeams
huisvrouwe zyt ; en gaat heenen na Silo , ziet daar is de Propheet Ahia, die van my gefprooken heett , dat ik Koning zoude zyn over dit yolk . En neemt in uwe hand tien
brooden , en koeken , en eene kruike honings, °n gaat tot hem : by zal u to kennen
gee,,-en , wat dezcn jongen gefchieden zal . En Jerobeams huisvrouwe deede alzo , en
maakte haar op, en gang na Silo, en quam in bet huffs van Ahia : Ahia nu en konde niet
zien ; want zyne oogen flonden ilyf van wegen zynen ouderdom : Maar de H E E R E
zeide tot Ahia : Zict Jerobeams huisvrouwe komt om eenc zaakc van u to vraagen, aangaande haaren zoon , want by krank is , zo en zo , zult gy tot haar fpreeken : en het
zal zyn , als zy in komt, dat zy haar vreemd aanflellen zal . En bet gefchiedde als Ahia
hoorde bet geruis haarer voeten, zo zy ter deuren in quam, dat by zeide, Komt in gy
huisvrouwe Jerobeams , waarom fteld gy u dus vreemd aan ? want ik ben tot u gczondcn , met cen harde [boodichap .]
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zelfs den Roover, op het vast gebod des Heeren,
Door toegebragte fpyze , Elias moeft erneeren ,
Daar 't waterbeekje hem de voile beker fchonk,
Dat by in tyd van nood, gezegend at en drunk ;
Zo zien wy klaarlyk, hoe dat alles God moet dienen,
Tot dienit der geenen , die 't oprecht met Gode mienen .
't Is drooge en dorre tyd, in 't Land van vlees en bloed,
Nochtans word trouwe diem , aan lyf en ziel gevoed .
En noch veel meer houd God , in zyne gunit beflooten ,
Tot op den recllten tyd , voor zyne Gunftgenooten
Als niet alleen het Land, van dorheid zal vergaan,
Maar al do Wereld, in de hoogfte nood zal ftaan ;
Op zulken heeten tyd , als eind'ling ftaat to komen,
Daar alle laaffenis en fpys word weg genomen .
Was zelfs, de zwarte Rave, Elias tot cen vriend ;
't Gebrek der Vroomen , word van de Eng'len Gods bediend .
Zy zullen drinken, en zy zullen fmaak'lyk eeten,
Wanneer de Onvroomen, diep in dorheid zyn gezeten
Al gaan ze nu gevlucht, voor hoog verheven fchyn,
En zwerven eenzaam, op den Velde, of in Woeityn
Gelyk Elias, voor de haat en nyd moeft vluchten ,
En plukten onderwyl getrouwheids rype vruchten,
Tot Hy de hand en tand, die na hem greep , ontquam,
Daar hem een hoog Vertrek, in zyn bewaaring nam .
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E L I A S de Tisbiter van den inwoonderen Gileads , zeide tot Achab : [ Zo waarachtig als ] de H E E R E de God Ifraels leefd , voor wiens aangezicht ik fta ; indien
deze jaaren dauw , ofte regen zyn zal , 't en zy dan na myn woord . Daar na gefchiedde bet W oord des H E E R E N tot hem , zeggende : Gaat wech van hier , en wend
u na bet Ooflen , en verbergd u aan de beeke Krith , die voor aan de Jordaane is . En
bet zal geCchieden dat gy uit de beeke drinken zult : en ik hebbe den raven geboden ,
dat ze u daar onderhouden zullen . Hy ging dan heenen , en deede na bet woord des
H E E R E N ; want by ging , en woonde by de beeke Krith , die voor aan de Jordaane is . En de raven bragten hem des morgens brood, en vlees 5 desgelyks brood, en
vlecs des avonds : en by dronk uit de beeke. En bet gefchiedde ten erode van [veele]
dagen , dat de beeke uitdroogde : want geen regen in het land geweeit en was
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die zyn Ziel had in Gods hand gegeeven,
Als een betrouwde Schat, en Baal niet dienen wouw,
Trok Renten , om in tyd van hongers nood to leeven,
Door dienfa van de Engel, Raave, en arme Weduw-vrouty .
Die ook zyn leven zo , aan Chriflus dorflr betrouwen,
En Baal niet dienden, met zyn onrechtvaardig goed ;
( A1 was 't op lyfs gevaar,) God zoud' hem onderhouwen,
Zo dat by bier en daar, en Eeuwig wierd gevoed
In de allerduurfle tyd, en hongersnood der Ziele,
Als't yolk van Baal verfmacht, door droogte van de dood,
Zo zouw het leven zien hoe God hem onderhiele,
Door zoet Geloof , en Hoop , een geeil'lyk Hemels brood .
De Macht van Achab, met zyn pochen ende dreigen,
De groote Erf-vyandfchap , van 't Goddelyk geflacht,
Zouw hem , in zyn geweld , en kneeveling niet krygen,
Op dat by wierde van zyn haat, ter dood gebragt .
hlaar , eind'ling , alle nyd, en lyd , en f}ryd ontkomen,
Zouw by, als Enoch, en Elias, door Gods hand ,
Ook van der aarden, in den Hemel zyn genomen,
En Eeuwig woonen, in het recht Beloofde land .
Juift niet , als deze Twee, (die uit de Wereld raakten ,
Door een bezond're weg, die niemant anders zag,
Maar, na de Ziel, en GeefI ; tot eind'ling ook ontwaakten,
Het afgeleide Deel , in d'allerlaatfl:en Dag.
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DOE gefchiedde het woord des H E E R F N tot hem, zeggende : Maakt u op, gaat heenex
na Zarphath die by Zidon is, en woond aldaar ; ziet, ik hebbe daar eene Weduw-vrouwegeboden, datze u onderhoude . Doe maakte by zich op, en ging naZarphath ; als by nu aandepoorte der (lad quam ; zier, zo was daar eene Weduw-vrouwe hour leezende : en by riep tot haar,
en zeide ; Haald my doch een weinig waters in dit vat, dat ik drinke . Doe zy nu heenen ging
om te haalen, zo riep by tot haar, en zeide ; Haald my doch [ook] eene becte broods in uwe
hand . Maar zy zeide : [Zo waarachtig als] de HEERE uwe God leefd, indien ik eenekoeke
hebbe , dan alleen een hand vol meels in de kruike, en een weinig olie in de flefhe : en ziet , ik
hebbe een pair houten geleezen, en ik ga hcenen , en her zal voor my, en voor mynen zoone bereiden, dat wy het eeten, en flerven . EnElias zeide tot haar ; En vreefl nict, gaatheenen, doct
na uwen woorde : maar maakt my voor cerfl eene kleine koeke daar van, en brengtze my hier
uit ; doch u, en uwen zoone zult gy daar na [wat] maaken . Want zo zeid de H E E R E de
God Ifraels : Het meel van de kruikc en zal niet verteert worden, en de olie der fleffe en zal niet
ontbreeken, tot op den dag dat de H E E R E regen op den aardbodem gecven zal . En zy ging
hecnen, en deede na het woord van Elias : zo at by, en zy, eri haar huis [veele] dagen .
LUKAS IV : xf,zO .
Ik zegge u in der waarheid, Daar waaren veele weduwen in Ifrael in de dagen Elie, doe den hemel
drie jaaren en zcs maanden geflooten was : zo dat daar grooten hongersnood wierd over hetgeheele
land . En tot geene van haar en wierd Elias gezonden , dan na Sarepta Sidonis , tot een vrouwe, [die]
weduwe [was .]
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Dryft, in des Konings gunft, als vetten oli bove .
Wie dan de Vrienden Gods, ontfangt, en wel onthaald,
Word van het hoogae Hof , wel honderdvoud betaald .
Zo dat, verlegen Staat, wel hert'lyk mag verlangen,
Na zulke Gaflen, die meer brengen , als ontfangen .
Bak vry de eerie koek, ten dienf1 van 't Heiligdom,
Uw wachten haald zyn fchaa, wel duizendmaal weerom .
De Dood brengt zynen Roof, zo ver van 's levens paalen ,
Dat Been natuurlyk doen , het zelve wear kan haalen .
Maar de Allerhoogife, op wiens wen ken 't al gefchled,
Wat Hy door 't Eeuwig Woord, bevefligd, en gebied,
En al wat leefd en zweefd, (in allerleije flranden,
Verborgen, of voor 't oog,) Almachtig, heeft in handen,
Die roept de zielen , (die verfcheiden waaren) weer,
Van haaren grooten Reis , tot dezen wederkeer,
In 't uitgefrorven Huis, zo lang 't Hem zal behaage ;
Gelyk Hy ook zal doen , ten allerlaaflen dage ,
Door Fen . die mcer is , als den Allergrootflen Vriend ,
Dies maake een ider, dat by Hem ontfangt en diend,
In zyne Dienaars, (met zyn gunif en Geei bezeten, )
Die hier ook vreemd zyn, met de Apofl'len, en Profeeten .
Zo zal den grooten loon, zyn weldaad niet ontgaan,
Na Gods beloften , aan Gehoorzaamhcid gedaan,
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H E T gcfchiedde na deze dingen , drat de zoone dezer vrouwe , dcr waai dinne van
den huize, krank word, en zyne krankheid wierd zeer clerk, tot dat Been adem in hem
overgebleeven en was . En zy zeide tot Elias ; Wat hebbe ik met u to doen , gy man
Gods ? zyt gy by my ingekomen om myne ongerechtigheid in gedachteniflc to brengen,
en orn mynen zoone to dooden . En by zeide tot haar ; Geeft my uwen zoone : en by
nain hem van haaren fchoot, en droeg hem boven in de opperzaale, daar by zelve woonde , en by leide hem neder op zyn bedde . En by riep den H E E R E aan, en zeide
H E E R E myn God, hebt gy dan ook deze Weduwe , by dewelke ik herberge , zo
qualyk gedaan, dat gy haaren zoone gedood hebt ? En by mat zich driemaal uit over dat
kind , en riep den H E E R E aan , en zeide : H E E R E myn God , laat dock de ziele dezes kinds in hem wederkomen . En de H E E R E verhoorde de flemme van Elias
en de ziele des kinds quam weder in hem, dat'et weder leevendig werd . En Elias nani
bet kind , en bragt bet of van de opperzaale in 't huis , en gaf het zyne moedcr : en
Elias zeide ; Ziet uw' zoone leefd .
OBADLiz
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A l was't in een Spelonk, de Zon die fcheender klaar,

Om dat'er helderheid , van trouwe Liefde waar .
Want, Liefde, dat is Licht ; een ftraal van 't Eeuwig fchyne :
En die in liefde leeft , die houd God voor de zyne.
Maar, fchoon 't in Achabs Hof, van Pracht en weelden blonk,
Zo was 't in 't Oog van God , cen duillere Spelonk
Want, daar de Haat, en Nyd, en Goddeloosheid woonen,
Daar heerfl de Duiflernis, at droeg m'er goude kroonen .
En 't Kind der Duiflernis, vervolgd het Kind van 't Licht,
Hy duld die glans niet , in zyn fchand'lyk aangezicht.
Z o ook , het trouwloos Hert , van alle booze, en fnooden ,
Dat tracht geduurig 't Licht, in zyn Gemoed to dooden .
fly wit geen banden , aan de quaade Eigen-wil ;
Maar zulk een Priefler, die zyn quaad voor deugden hit .
Obadia was vroom , en woonden by de quaaden,
Doch hield zich onbevlekt, van haare vuile daaden .
Zo doe een ider, die in deze Wereld gaat,
(Een boos, en God'loos Hof, van veelerleije quaad,
En houd het met die geen , die van haar werd verflooten ,
Op dat by mede hoord, by 's Hemels Gunflgenooten .
Want groot is d'overwinfa , daar God hem mee beloond ,
Die zich barmhertig, aan zyn Gunflgenooten toond ;
Gelyk het Eeuwig Woord , der Godheid heeft gefprooken,
Een vafle waarheid, die van niemant werd verbrooken .
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H E T gefchiedde als hebel de Propheeten des H E E R E N uitroeidc ; dat Obadja
hondcrd Propheeten nam , en verbergde ze by vyftig man in eene fpelonke , en onderhield ze met brood en water .
En Vers 1 3.
Is mynen hecre niet aangezeid wat ik gedaan hebbe , als Izebel de Propheeten dec
H E E R E N doodde ? dat ik van den ropheeten des H E E R E N honderd man hebbe verborgen , t'elken vyftig man in cene fpelonke , en die met brood en water, on
derhouden hebbe ?
MATTHEUS X : 4 .0,41,4.2 .
Die u ontfangd, ontfangd my : en die my ontfangd, ontfangd hem, die my gezonden
heeft . Die eenen Prof'eet ontfangd in den naam eens Profeeten, zal den loon tens Profeeten ontfangen : en die eenen rechtvaardigen ontfangd in den naam cens rechtvaardigen,
zal den loon eens rechtvaardigen ontfangcn . En zo wie een van deze kicine to drinken
geeft , alleenlyk eenen beker kout [ waters , in den naame eens Difcipels , voorwaar
%egge ik u , by en zal zyncn loon geenfins verliezen .
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aan Tweederleije zyden,
Gelyk als Ifrael , in oude tyden deed,
Maar zulke huig'laary, en fnoode misdaad myden,
Eer God de dorre Rank uit zynen wyngaard (need .
Of weeten wy 't noch niet ? en moet men 't ons noch leere ?
Wie dat de waardaen is ? aan wien den dienfl behoord ;
De fnoode Wereld-Baal, of God, des Hemels Heere,
Wie is'er, onder ons, zo in de nacht verfmoord?
't Is wet vermaak'lyk, voor de vleefelyke zinnen,
Wanneer het blinde hert , de fnoode Wereld diend,
Om al wat in haar is to omhelzen, en to minnen,
En zo to weezen, haar getrouwe knecht en vriend :
Maar , in de Tyd van nood, bevind men zich verlaaten,
En onder 't dreigen van de baarelyke flood,
En kan den Afgod, Baal, zyn Prietleren niet baaten ,
Al is het roepen, en de nooddwang noch zo groot .
Daar is Been antwoord , om't verleegen hers to heelen .
Want 't is een ilomme , doode, en machtelooze God,
Veracht'lyk , en onwaard , in al , en al zyn deelen ,
Zo dat de Wysheid, met de groote dwaasheid fpot .
Dies laat ons alle, die ., wet eer den Baal bedienden ,
(En de uitf ag zagen , aan de rechte en linker hand ,
Hoe dat het ging, met Gods, en met des Werelds vrienden)
Op 't aanzicht vallen, en omhelzen 't recht verf and .
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ELI ~1 S natn twaalf fleenen, na het getal der flammen der kinderen Jakobs, tot welken her
woord des H E E R E N gefchied was, zeggende : Ifrael zal uwe naam zyn ; En by bouwde met
die fteenen den Altaar in den naame des H E E R E N : daar na maakte by cene groeve rondom
den Altaar, na de wytte van twee maaten zaads . En by fchikte bet hout, en decide den varre
in flukken, en leide [hem) op bet bout . En by zeide ; Vullet vier kruiken met water, en giet
'et op bet brand-offer, en op bet bout : en by zeide, Doet bet ten tweeden maale : en zy deeden
bet ten tweeden maale : voorts zeide by ; Doet bet ten derden maale, en zy deeden bet ten derden maale . Dat bet water rondom den altaar liep : daar toe vulde by ook de groeve met water .
Met gefchicdde nu , als men bet fpys-offer offerde , dat de Propheet Elias naderde , en zeide
H E E RE , God Abrahams , Izaaks , en Ifraels , dat'et heden bekend worde, dat gy God in
Ifrael zyt, en ik uwe knecht : en dat ik alle deze dingen na u woord gedaan hebbe . Antwoord
my H E E R E, antwoord my, op dat dit yolk erkenne , dat gy , 8 H E E R E, die God zyt,
en dat gy haar herte achterwaart omgewend hebt . Doe viel bet vuur des H E E R E N, en verteerde dat brand-offer, en dat bout, en die fteenen , en dat flof ; ja lekte dat water op, bet welk
in de groeve was . Als nu bet gantfe yolk dat zag ; zo vielen zy op haare aangezichten, en zeiden, De HEERE is God, de HEERE is God,
EL1AS
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e zelve zucht , die 't Vuur , op 't Offer had verkreegen ,
Kreeg, op het dorre Land , de groote Water-zeven .
Doch, 't was een Vriend van God ; en dat , in hooger Graad ,
Als iemant anders , die zo dicht niet by Hem f}aat .
Daar is, cen Zon, en Maan , en groote en kleine Sterre,
Daar is, een faan , voor God , naby , en ook van verre .
Nochtans is dit een zaak , waar in ons klaar ontmoet,
War dat, den Grooten God, om't kleine Menfchje doet :
En geeft her Hoopen moed, dat zyn ootmoedig neigen,
Noch wel een minder Deel , op zyn gebed zal krygen
Ja, ook, een meerder Deel, op zyne plaats en tyd ;
Want, war is grooter , als , de Eeuwige Zaligheid ?
Die God beloofd heeft , haar gewis to zul len geeven ,
Die onder 't kroni Geflacht , oprecht en heilig leeven .
Gelyk Elias deed', in 't Heidens Joodendom,
Vervallen van Gods Wet, verblind , verdraaid , en krom
Zo, als de Chrifl;'nen , die (noch meerder Licht gegeeven , }
Nu tegenwoordig ook , als blinde Heid'nen leeven .
Zo als 't Elias , in zyn levens dage ging,
Waar door by meenden , dat by gants alleenig f}ing,
Zo fraat den Chrifl:en , (met een klein getal ,) in 't midden ,
Van alle Volken , die den Afgod-Baal aanbidden .
Hoewel daar altyd ook noch zeven duizend zyn,
Die niet en volgen , 't quaad van de algemeene Trein .
Zo dan, die God aanbid, en myd de flimme gangen ,
Zal 't allergrootffe Ding der Zaligheid ontfangen .
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D A A R na zeide Elias tot Achab ; Trckt op, eet, en drinkt ; want daar is cell geruis Genes overvloedigen regens . Alzo toog Achab op , om to eeten , en to drinker ;
maar Elias ging op na de hoogte van Karmel, en breidde zich uit voorwaarts ter aarde ;
daar na leide by zyn aangezicht tuflen zyne knien . En by zeide tot zynen jongen ; Gaat
nu op, en ziet uit na de Zee : doe ging by op, en zag uit, en zeide ; Daar en is nets
doe zeide hy ; Gaat weder hecnen, zcvenmaal . En het gcfchiedde op de zevenftemaal,
dat by zeide ; Ziet, cene kleine wolke als cons mans hand , gaat op van do zee : en by
zeide ; Gaat op, zegt tot Achab, Spand aan, en komt af, dat u de regen niet op en houde .
En het gefchiedde ondertuflen, dat de hemel van wolken en wind, mart werd ; en daar
quam ten groote regen : en Achab reed weg , en toog na Jizrecl .
JAKOBUS V : 1 7, 18 E lias was cen menfche van gelyke beweegingen als wy, en by bad een gebed dat het
niet en zoude regenen : en het en regende niet op de aarde in dric jaaren en zes maanden . En by bad wederom , en dc IIcmel gaf regen , en de aarde bragt haare vrucht
voort .
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D e rechte dienaars, en Gezanten van den Heere,

Die niet en fpraaken , na het vleefelyk begeere,
Die moeflen vluchtig , voor de haat des werelds zyn,
En eenzaam doolen, in het wilde der Woeilyn .
Doch , die de vriendfchap van de Oppermacht genooten ,
Die hadden meerder, dan de gun(l van alle grooten ;
Want geen vermogen kan haar rukken uit Gods hand,
Die, met haar wortel , in den Hemel zyn geplant .
Of fchoon , de buitenfchors, van haar wierd weg genomen,
Zo blyft het herte, een der Paradyfe boomers ;
Gelyk het fchouwend Oog , in Chrifus tyd , beyond ,
Hoe tchoon Elias op den berg der glori fond!
Die, met cen haaren kleed, en leeren riem to draagen,
Niet Heerlyk had geleefd , na't vlees'lyk welbehaagen
Hoewel Hy niet en ging, als alien , door de dood,
Maar ' E zelve wonderlot, (dat Henoch kreeg,) genoot .
Doch and'ren, die den Rok der flerf'lykheid verlieten,
Die komen , met den Geef , doch ook in zulk genieten .
En , als de zuiv'ring , in der aarde, eons is gedaan,
Zo krygen zy den Rok , verhecrlykt, weder aan .
Wie dan , door Wysheid , Baal, en Mammon, niet wil Eeren ;
Maar , met zyn gantfe Hert , den Heere aller Heeren,
En heirfchaaren , als den Allerhoogfen , diend,
Die heeft den Engel Gods , op zynen weg tot Wend .
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DOE zond Izebel cenen boode tot Elias,om to zeggen : Zo doen [my] de Goden, en doer

Lo daar toe, voorzeker, ik zal morgen ontrent dozen tyd uwe zicle ftellen, als de ziele van

haar-licder con . Doe by dat zag, maakte by zich op, en ging heenen om zyns levens wille,
cn quam tot Berzeba, die in Juda is : en liet zynen jongen aldaar . Maar by zelfs ging heenen in de woeftyne eene dag-reize, en quam, en zat under eenen Jeneverboom : en bad dat
zyne ziele ftorve, en zeide : Het is genoeg, neemt nu, HEERE, myne ziele ; want ik en
ben niet beter dan myne vaderen . En by leide zich neder, en fliep onder eenen Jeneverboom
en ziet doe roerde hem eon Engel aan, en zeide tot hem ; Staat op , cet . En by zag om , en
ziet tot zyn hoofd-eindewas eon kocke op de koolen gebakken, en eene flefle met water :
alzo at hy, en dronk ; en leide zich wederom neder . En de Engel des HEEREN quam ten
anderen maal weder en roerde hem aan, en zeide ; Staat op, eet : want de weg zoude voor u
to heel zyn ; Zo ftond by op, en at, en dronk : en by ging door de kracht der zelver fpyze,
v eertig dagen, en veertig nachten, tot aan den berg Gods Horeb .
HEBREEN XI : iii.

(Welker de vw ereld niet waardig en twas) hebben in woeftynen gedoold, en [op] bergen, en [in]
fpelonken, en [in] de holen der aarde.
Mm
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ie 't in de wereld heeft , na zynen zin gekreegen ,
D
Op een verkeerden voer, door Goddelooze wegen ;

Wanneer by gaat , en ftaat , in 't fcheppen van zyn lufl :,
Word van her Oordeel Gods , ontmoet, en zeer ontruff .
Die zyn Gezel was, om Hem iv'rig toe re voegen,
Her gees war dienen kofi, tot zyn gewenff genoegen,
Waar door by kleinen tyd, verheugd en vrolyk werd,
Veranderd in een zwaard , en doodaeek, in zyn pert .
Dat dan een ider dock , lien Spiegel voor zich houwe,
Om niet met Izebel , de Wereld-luff , to trouwe ,
Die 't menfchelyke hert van zynen oorfprong leid,
En deerlyk vallen doet , in alle vuiligheid.
De Duivel f}eld zich ook, gelyk een vriend van 't leven,
Om dat , zyn luff , en wens , in 't lange en breed to geeven ,
lvlits, dat men 't goede Gods , en zyne vrienden haat ,
En eene dienaar zy, van 't heidendomfe quaad.
Maar , hoe die maatfchappy , op 't laatfen uit zal koinen ,
Word nit de waare mond, der Wysheid, klaar vernoomen
Hoe dat her Eeuwig vuur, haar beiden is bercid ;
Hebt dan keen Ooren , als de fchoone fchyn u vleid .
-let is veel beter , hier , de Maatfchappy to breeken ,
Als in de hoogf}e nood , met Hem to blyven freeken.
En niet, met Achab , 't Woord, dat ons van God ontmoet,
Om Izabelles gun(} , to ftooten met de voeto
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H E T woord des H E E R E N gefchiedde tot Elias den Tisbiter, zeggende : Maakt
u op, gnat heenen af, Achab den Koning Ifi aels to gemoete, die in Samaria is : Ziet by
is in den wyngaard Naboths , daar hccncn by aigegaan is , om then erflyk to bezitten .
En gy zult tot hem fpreeken, zeggende ; Alzo zeid de H E E R E : Hcbt gy dood geflagen, en ook eene erflyke bezittinge ingenomcn? Daar toe zult gy tot hem fpreeken,
zeggende ; Alzo zeid de H E E R E : In plaatfe dat de honden bet bloed Naboths gelekt
hebben, zullen de honden u bloed lekken, jahet uwe . En Achab zcide tot Elias ; Heb .
gy my gevonden, o myn vyand ? en by zeide ; Ik hebbe [u] gevonden : overmics gy u
zelven verkocht hebt, om to doen dat quaad is in de oogen des H E E R E N . Ziet ik
zal quaad over u brengen , en uwe Nakomelingcn weg doen : en ik zal van Achab uitrocijen die aan de wand pift , mitsgaders den bcflootencn, en verlaatenen in Ifrael . En
ik zal u huis maaken gciyk bet huis Jerobeams des zoons Nebats, en gelyk bet huis van
Baeza , de zoon van Achia : om de terginge , daar mede gy [my] getergt hebt, en dat
gy Ifrael hebt doen zondigen .
MM 3
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H et Hert dat lull: heeft om zich zelven to bedriegen,

Kiev zulke raadslui, die voor hem gevallig liegen ;
Om dat de Waarheid, hem van zulke diugen zeid,
Daar zyn behaagen zich Diet makkelyk toe vleid .
Zy zoeken leeraars, na de luft van haare ooren .
En mogen van geen quaad, op haare welluft hooren .
Want Elk, die Koning is, (al beeld hy't zich maar in ,
Volgd liefft zyn eigen hoofd, en doet zyn eigen zin .
En \vat daar tegen fpreekt, mag zynen Wil Diet leide :
Zo fchuift men waarheid, tot zyn nadeel aan een zyde.
.Ja ) zet ze met geweld , gevangen, in clend,
En gaat zyn eigen gang , en vind cen droevig end .
Dies is bet beter, bier, zyn eigen wil to breeken,
Orn zich to voegen , na bet Goddelyke fpreeken ;
(Schoon dat bet , voor het vices , Diet aangenaam en luid ,
Die komt, ten laatften , tot zyn Eeuwig-Wel-zyn uit .
Elk is een Koning, tot bef iering van zyn leven ;
Maar, wyl hem Wysheid mill, heeft God hem voorgefchreeven,
Hoe hy, het Zielen Ryk , tot Heil , regeeren zal ;
F n die daar Diet na doet , komt tot cen grooten val .
Vlees , ziet na leugen uit, maar, Geeft ) na waare woorden
Daar van plukt elk zyn vrucht, gelyk hem toe behoorden .
Wie dan de leugen, na zyn eigen luff bemind,
En zo zich zelfs bedriegd ; bedriegd zyn belle vrind .
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DE Koning lfraEls nu, en Jozaphat de Koning van Juda zaten elk op zynen troon, bekleed
met [haare] kleederen, op de pleine, aan de deure uer poorte van Samaria : en allede Propheeten propheteerden in haare tegenwoordigheid. En Zedekia de zoone van Knaana hadde zich yzere
hoornen gemaakt : en by zeide ; Zo zeid de H E E R E ; Met deze zult gy de Syriers ftooten, tot
dat gy ze gants verdaan zult hebben . En alle de Prophecten propheteerden alzo, zeggende : Trekt
op na Ramoth in Gilead, en gy zult voorfpoedig zyn ; want de H E E R E zal ze in de hand des
Konings geeven . De boode nu die heenen gegaan was , om Micha to roepen , fprak tot hem
Ziet doch, de woorden der Propheeten zyn uit eenen monde goed tot den Koning ; dat doch n
woord zy, gelyk als bet woord van ecnen uit hen , en fpreekt her goede . Doch Micha zeide ;
[Zo waarachtig als] de H E E R E leefd, 't geene dat de H E E R E tot my zeggen zal , dat zal
ik fpreeken .
En Vers 2 4, 2 fDoe trad Zedekia de noon van Knaana toe , en floeg Micha op bet kinnebakken : en by zeide ; Door
wat [weg] is de C eeft des HEEREN van my door gegaan, om u aan to 1preeken ? En Micha zeide ;
Ziet, gy zult bet zien aan then zelven dage, als gy zult gaan [van] kamer in kamer, om u tc verfteeken .
En Vers i8 .
En Micha zeide ; Indien gy eenigfins met vrede weder komt, zo en heeft do H E E R E door my
niet gefprooken ; voorder zeide by ; Hooret gy volkeren allegaar .
ACHABS
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A l die de Waarheid , uit zyn herte ,
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zet gevangen,
En gaat, na Leugens-raad, zyn eigen quaade gangen,
Die ryd zyn ongeluk , moedwillig, in 't gemoed,
En krygt een pyl in 't hert, die hem de dood aandoet .
Al was by wel bedekt , na idele gedachten,
Met alle vaftigheid, om zich voor fchaa to wachten ,
Gelyk een harnas , wel geklonken , en gefmeed,
Van werelds goed, en moed , een tegenweer van feed :
Dat alles , kan hem niet, voor 't ongeluk behoeden,
Hy werd getroffen, daar zyn gifling't niet vermoeden :
Juifl, tuflen het pantfier, en zyne gefpen in,
De t'zaamen binding, van de vleefelyke zin .
Wie clan Been Achab , tot zyn eigen quaad wil weezen ,
Schaf alle Raadslui af, die zyn behaagen preezen ,
Na zyn bevatte , en zyn zelf gefmeede zin,
Maar laat de Waarheid , tot de Poort des Herten in .
God zend geen Booden, tot ons vlees'lyk welbehaagen,
Maar zulke , die zyn wil , ons konen voor to draagen :
Die and'ren, alle, hoe zy hicten , zyn verdacht,
En van het wyze hert, verfchooven , en veracht .
Schoon dat bet niet en finaakt, na vleefelyke luflen,
Hy laat het op de Zuil , van beter uitflag ruflen ,
Fer dat by bouwden, op bet tydelyk vermaak ,
Wyl dat moet vallen , met een fchrikkelyk gekraak.
Die niet wil volgen, na bet Heilig Woord des Heeren,
Kan niet met vrede, van zyn uittogt weder keeren .
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D E Koning nu van Syrien hadde geboden de O<< erfle der wagenen, welker by twee-endertig hadde, zeggende ; Gy en zult noch kleinen, noch grooten beflryden, maar den Konin Ifi •a els alleen . Het gefchiedde dan , als de Overlie der wagenen Jozaphat zagen, dat zy
zeiden ; Gewiflelyk, die is de Koning Ifi •a els : en zy keerden zich na hem, om to ftryden : maar
Jozaphat riep uit . En't gefchiedde, als de Overfle der wagenen zagen, dat by de Koning
Ifi aels nict en was, dat ze zich van achter hem of keerden . Doe fpande een man den booge in
zync eenvoudigheid, en fchoot den Koning Ifi •a els tufl'en de gefpen, en tuffen bet pantfier :
doe zeidc by tot zynen voerman ; Keerd uwe hand, en voerd my uit bet leger; want ik ben zeer
verwond . En de ilryd nam op den zelven dag toe,cn de Koning werd met den wagen flaande
gehoudeii tegen over de Syriers : maar by fterfdes avonds, en bet bloed der wonde vloeide in
den bak des wag(ns . En daar gin eene uitroepinge door bet heirlcger, als de Zonne onder
ging, zeggende : Een ider [keere]na zyne ftad, en een ider na zynland . Alzo flerf de Koning, en werd na Samaria gebragt : en zy begroeven den Koning to Samaria . Als men nu
den wagen in den vyver van Samaria fpoelde, lekten de honden zyn bloed, daar de hoeren
wieflen ; na het woord des H E E WE N dat by gefprooken hadde.
Nn
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G ebooge Ootmoedigheid, hceft water in zyn fleffe,

Oni, tot behoudenis, Gods Tooren vuur to lefle
Gelyk dc Hoofdman , in zyn Deemoed ondervond,
Dat voor hem, Honderd man, en Twee , als brood verflond .
Die over de Oppermacht , ftoutmoedig wil regeeren ,
Word fchrikkelyk gedreigd, van 't Tooren vuur des Heeren ,
Tot Eeuwige ondergang ; dies zie een ider toe,
Dat by zyn boodfchap in de wereld wys'lyk doe .
Want die hem aanvoerd , zal voor hem niet konnen boeten ,
Wie 't Heiligdom trotfeerd , zal zelfs Gods firaf ontmoeten .
De Wereld , als een Vorfl, en Koning, in zyn zin,
Beeld zich, al is b y krank, noch groote dingen in
Als had hy, boven God , to hieten en gebieden ;
Maar zo , als God hem zegd, zo zal hem ook gefchieden .
Hy zal niet leeven , die zyn heul zoekt by de quaa ,
Maar moeten flerven , met de Vorfl Ahazia .
o Figen wil ! geneigd , om 'r Heiligdorn to fchende,
Hoe loopt uw voetpad uit, tot zulk een quaaden Ende !
Maar die de Majefleit des Heeren valt to voet,
Word van genaden , en verfchooninge ontmoet ;
Gelyk de Hoofdman, die zich fpiegelde aan zyn naaien,
En tot de myding , van dat zelve lot, zich haaflen.
Haafl u dan, allen , tot een beter ; die 't verdriet,
Dat and'ren over quam , als Bakens, voor u ziet.
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H Y zond tot hem ecnen Hoofdman van vyftig, met zyne vyftige : en als by tot hemopquam ;
(want ziet, by tat op de hoogte eenes bergs) zo fprak by tot hem ; Gy man Gods, DeKouing
zcid, Komt af . Maar Elias antwoordde, en fprak tot den Hoofdman van vyftige, Indien ik dan
een than Gods hen, zo daalc vuur van den Hemel , en vcrteere u en uwe vyttige : doe daalde
vuur van den Hemel, en vcrteerde hem, en zyne vyftige . En by zond wcderom tot hem eenen
.uderen Hoofdman van vyfti , met zyne vyftige : Deze antwoordde en fprak tot hem ; Gy man
Gods, zo zcid de Koning, Komt haaftclyk af . En Elias antwoordde, en fprak tot hen ; Ben ik
een man Gods, zo daale vuur van den Hcmel, en vertecre u , en uwe vyftige : Doe daalde het
vuur Gods van den Hemel, en vcrteerde hem , en zyne vyftige . En wcderom zond by eenen
Hoofdman van de dcrde vyftige, met zync vyftige : 7.o ging de derde Hoofdman van vyftige op,
en quam en boog zich op zyne knien voor Elias , en fmeekte hem, en fprak tot hem ; Gy man
Gods, laat doch myne zicle, en de Liele uwer knechten, deter vyftigen , dierbaar zyn in uwe
oogen ! Ziet het vuur is van den Hemel gcdaald, en hccft die twee eerfte Hoofdmannen van vyftige, met haare vyftige vertecrd : maar nu, laat myne ziele dierbaar zyn in uwen oogen ! Doe
.
1 2k de Engel des H E E R E N tot Elias ; Gaat of met hem, vreeft met voor zyn aan
fgezicht
En by ftond op, en ging met hens of tot den Koning .
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choon 't pad van alle vlees, van ons moet zyn betreeden,
En wy de Poort des Doods, ook niet voorby en gaan ,
Gelyk Elias, en voor heenen , Henoch deeden ,
En niemant anders van de Heil'gen heeft gedaan
Zo fpooren wy doch na, waar dat de oprechte vroomen ,
(Die door gehoorzaamheid, met Gode zyn bevrind, )
Uit alle lyd , en firyd, behouden zyn gekomen,
Wanneer men haar niet meer, op deter Aarden vind .
Schoon elk, en ider een , den weg moet gaan van alien,
En 't lichaam laaten , hier beneden, op der Aard ,
Zo is den mantel haar , alleenig maar ontvallen,
(Gelyk een boven-kleed,) in haaren Hemelvaard .
Gelyk de wyfie mond , ons duid'lyk field to vooren ,
Waar Laaz'rus ziele bleef, na 't doorgaan van de Dood,
Toen by de Beed'laars Rok , des Lichaams had verlooren ,
Hoe by gebragt wierd, in het Heil van Abra'ms fchoot .
Mag ons de Wagen , van Elias, dan niet beuren ,
Maar dat wy moeten gaan , na de algemeene trein,
Van ouds , tot heden toe, laat ons daarom niet treuren,
Want, zulk een Dood , in God, zal ons geen f}erven zyn .
De mantel van het vlees, waar uit men werd ontwonden,
Word van de Heil'ge Ziel, in d'allerjongfren Dag,
(Gezuiverd, en verklaard,) voor Eeuwig weer gevonden ,
Veel fchoonder , als een Oog, hem ooit op aarden zag .
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HE T gcfchicdde nu, als zy overgekomen waaren, dat Elias zeide tot Eliza : Begeerd
wat ik u doen zal , eer ik van by a wcg genomen worde : en Eliza zeide : l)at dock
twee deelen van uwen geeft op my zyn . En by zeide ; Gy hebt eene harde zaake be .
gecrd : Indien gy my zult zien als ik van by u weg genomen worde, bet zal u alzo geichieden : doch zo niet, 't en zal niet gefchieden . En 't gebeurde , als zy voort gingen,
gaande en fpreekendc , zict , zo was 'er cen s-uurige wagen met vuurige paarden , die
tuflen hen beiden fcheidinge maakten : alzo voer Elias met een onweder ten Hemel . En
Eliza zag bet , en by riep : Myn vadcr, myn vader, wagen Ifraels , en zyne ruiteren ;
en by en zag hem met meer : en by vattede zyne kleederen, en fcheurdeze in twee i,ukken . Hy hief ook Elias mantel op , die van hem afgcvallen was ; en keerde weder, en
fond aan den oever der Jordaane .
LUKAS I : 17.
En by zal voor hem heenen gaan in den geeft en kracht van Elias, om to bekeeren
de herten der vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzaame tot de voorzichtigheid der
rechtvaardige, om den Heere to bereiden een toegeruft yolk,
N 11 5
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wandelaars, voor mocten blyven flaan,
l Jand're
aar
Daar kan de Vriend van God , droogvoets door heene gaan ;
Om dat de hinderpaal, die

't

fpoor hem of zouw flryken,

Voor God'l yk Heiligdom , met zyn geweld moet wyken :
Gelyk dit vlees'lyk , by Eliza is geweefl ,
Zo is het anderfins , by veelen , na den Geefl .

De ilroom van Wereld-lull, en fchaad'lyk misvertrouwen,
Kan at de Wereld, voor zyn boorden flaande houwen ;
Behalven die op 't (poor van waare bocte gaat ,
En met de mantel van Geloof, op

't

water flaat,

Waar door de tvaat'ren van de zonden-loop zich fcheiden ,
En hem den rechtcn weg, na 't Vaderland bereiden,

Daar hem de waterilroom , wel van naby omringd,

Doch , door de hoede Gods , niet tocloopt , en verdrinkt ;
Tot by gekomen is , a an 's levees overzyde,
En loofd de I-Ioogfl.e, die, hens voor hct quaad bevryde.
Eliza, volgden, daar Elias had gegaan,
En dec' den Wille Gods , gelyk by had gcdaan
Als wy zo volgen , 't Spoor , van alle oprechte vroomen,
Zo zullen wy , met hem, ook wel door alles komen
Bezonder, 't Voorbeeld : 't Hoofd, en aller wyzen Heer,
Na zynen Wandel , en volmaakte Hemels Leer.
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H Y n :,,m den mantel van E1ias die van hem afgevallen was , en floeg het water-,
en zeide , Waar is de H E E R E de God van Elias ? Ja dczelve ? En by floeg het water , en bet werd herwaard en derwaard verdeeld , en Eliza ging daar door . Als nu de
kindercn der Prophecten die tegen over to Jericho waaren , hem zagen, zo zeiden zy,
De Gecff van Elias ruff op Eliza : en zy quamcn hem to gcmoete, en boogen zich voor
hem nedcr ter aarde . En zy zeiden tot hem ; Zict nu, daar zyn by uwe knechten vyftig dappere manner, laat ze doch heden gaan, en uwen heere zoeken, miflchien of niet
de Geeff des H E E R E N hem opgenomen , en op eenen der bergen , of in een der
dalen hem geworpen heeft : doch by zeide, En zendet niet . Maar zy hidden by hem
aan, tot fchaamens toe , en by zeide ; Zendet : en zy zonden vyftig mannen , die dric
dagen zochten , doch hem niet en vonden . Doe quamen zy weder tot hem, daar by to
Jericho gebleeven was ; en by zeide tot hen ; Hebbe ik tot u-lieden niet gezeid,
En gaat niet ?
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8 Dat het Heilige, en dat Goddelyke Zout,
Dat alle dingen van verderreving behoud,

De Allerhoogfl:e hand , uit zyne Guni1~ , ontviele ,
By iders Herten-bron , in 't water van de Ziele !

Op dat her van de quaal der Ondeugd doch genas ,
En geen onvruchtbaarheid , noch dood daar meer van was!

Toen wierd 'er een Propheet, van Heiligheid gevonde,

Die 't voorgedraagen leed, ten eerften helpen konde .
Maar wie nu , met zyn zucht, tot Jezus Chriftus Pat,

En klaagd Hem zyn gebrek , van 't Ziel-verderf'lyk quaad ;
(Hy , die her Zout is , dat Eliza, in zyn leven ,

Die kracht der zouting op her water had gegeeven,

Als , zynde, 't Eenige, en her Eeuwigfpreekend Woord ,
Door wien dat alles quam , aan wien dat alles hoord, )

Die zal -in zynen Geeft, als Jerichoos wel-bron weezen,
En in der Eeuwigheid (van dood'lykheid geneezen, )
Vcranderd werden in cen fpringende Fontein ,

Zo dat de wooning voor her leven good zal zyn .
Ach , Jezus ! Heilig Zout, daald neder in ons herte,
Op dat her werd geheeld , van zondelyke fmerte !

Het Wezentlyke Zout ; is Jezus Vlees en Bloed,

Dat ons van 't quaad geneeft , en voor 't verderf behoed .
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D E mannen der clad zeiden tot Eliza : Ziet dock , de wooninge dezer clad is oed,
gelyk als myn heere ziet, maar bet water is quaad , en bet land onvruchtbaar . En by
zeide ; Brenget my eene nieuwe fchaale, en Iegget daar zout in : en zy bragten ze tot
hem . Doe ging by uit tot de water-welle , en wierp bet zout daar in : en zeide ; Zo
zeid de H E E R E ; Ik hebbe dit water gezond gemaakt , daar en zal geen dood,
nochte onvruchtbaarheid meer van warden . Alzo werd dat water gezond , tot op dezen
dag : na bet woord van Eliza, dat by gefprooken hadde .
EXODUS XV : z ;, z¢, Zr.

Doe quamen zy to Mara, doch zy en konden iiet water van Mara niet drinken, want
bet was bitter : daarom wierd de naamc des zelven genoemd Mara . Doe murmureerde
bet yolk tegen Mozes, zeggende : Wat zullen wy drinken ? Hy dan riep tot den H E ER E, en de H E E R E wees hem een hout , dat wierp by in dat water ; doe werd bet
water zoet : Aldaar ilelde by bet [yolk] cene inzettinge , en recht , en aldaar verzocht
by bet zelve.
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in d'Oude Tyd , Gods Tooren is ontilooken,
En tot verderving van de Zondaars uitgebrooken ,
Werd menigvoud gefpeurd, by Voorval, Daad, en Stand,
Gelyk als Zwavel-flof, aan 't Vuur ten eerfl :en brand.
Maar toen de Liefde Gods, op aarden was gekomen ,
E n knechts gedaanten , om den Menfch had aangenomen,
Wanneer den iver van zyn Gunrelingen vroeg,
Om dat men zich niet wel , omtrent zyn waarden droeg,
Of, door haar wood, het vuur van boven near zouw vallen,
Gely k Elias deed', en overwon haar alien ;
Gaf by tot antwoord ; dat Hy niet gekomen was,
Op dat de Ziel verdierf, maar door zyn gunil genas .
Hy brak niet af, maar quam, om weder op to bouwen .
Hy wierp niet weg, maar zocht, om Eeuwig to behouwen .
Met Zwaard van Petrus, moe(l ten eerflen in de fchee .
Hy was geen Koning van verwoefing, maar van vree .
Geen Voril , die met geweld van bloedvergieten kreigdcn .
Voor fchelden niet en fchold, in lyden niet en dreigden .
Hy was 't Onnoze!e, en het Spraakelooze Lam ,
Dat met Zachtmoedigheid , de Macht , zyn kracht benam,
Het vriendelyke Licht , en weet van geen verzeeren .
By is de Meefler, en , wy moeten 't van Hem leeren .
God heeft zyn Liefden , en zyn wezentlyken aard ,
In Jezus Chriflus , tot ons Heil, geopenbaard .
2 K0 .
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II : 23,24,2 ;,

H Y ging van daar op na Bethel : als by nu den weg op ging , zo quamen kleine
jongens uit de ftad, die befpotteden hem , en zeidcn tot hens, Kaal-loop gaat op, kaalkop gaat op . En by keerde zich achter om, en by zag ze, en vloekte ze , in den naa.
me des H E E R E N : Doe quamen twee beeren uit het woud , en verfcheurden van dezelve twee-en-vcertig kinderen. En by ging van daar na den berg Karmel : en van daar
keerde by weder na Samaria.

PSALM CV : 145 If .
Hy en lict geen menfche toe haar to onderdrukl en, ook beftrafte by Koningen om
haarent wille, [ zeggende : ] En taftet myne Gezalfden nict aan , ende en doet myne
Propheeten geen quaad .
ELIZA
00 z
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\\Taar is den Oli-kruik, die alle vaten vuld .

KRUIK.

Orn vry to worden, van d'ondraagelyke fchuld ?
Op dat men 't leven niet voor knecht moet overgeeven ,
Maar dat men hoopen mag op 't Eeuwig vrye leven .
Heeft God dat eertyds , door Elizaas dienif gedaan ,
Zo loopen wy Herd nu , in Jezus Chrifrus aan
Wy, die bezwaard zyn , met de groote fchuld der zonden ,
En gaaren redding voor het Eeuwig ]even vonden .
Door welke nood-drang , wy de wereld laaten f}aan,
Om met boetvaardigheid , en traanen uit to gaan .
Op dat wy van zyn hand barmhertigheid erlangen,
Om in ons Herten vat , de zegening t'ontfangen ;
Der Heilige Oli , van zyn uitgefrorte bloed,
Dat meet zyn waardigheid, der Zielen-fchuld voldoet.
t Hoe gelukkig , is het zuchten en het treuren ,
Dat haar die toevlucht , tot verloffing mag gebeuren !
Om niet , voor haare fchuld in flaaverny to gaan ,
Maar door voldoening , wear op vrye voct to fraan .
Hoe fchuldig is zy dan , om lof en dank to geeven ,
Door een voorzichtig , en Godvruchtig , Heilig levee !
Om aan lien Heiland , daar zy vryheid door geniet,
Gehoorzaamheid to doen, in 't Been, Hy haar gebied :
En zo in Vriendfchap , van zyn groote gunfa to blyven ,
Op dat de vryheid , aan haar Eeuwig mag beklyven.
a K ©-
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E E N E Vrouwe nu uit de wyven van de zoonen der Propheeten riep tot Eliza, zeggende ; Uwe knecht , myn man , is geftorven , en gy weet , dat uwe knecht den
H E ER E was vreezende : nu is de fchuld-heere gekomen , om myne beide kinderen
voor hem tot knechten to neemen . En Eliza zeide tot haar : Wat zal ik u doen ? geeft
my to kennen ; wat gy in den huize hebt : en zy zeide ; Uwe dienftmaagd heeft niet met
alien in den huize , dan eene kruike met olie . Doe zeide hy, Gaat, eift voor u vaten
van buiten , van alle uwe nabuuren ledige vaten ; maakt 'er nict weinig to hebben .
Komt dan in , en fluit de deure voor u , en voor uwe zoonen toe ; daar na giet in alle
die vaten, en dat vol is, zet weg . Zo ging ze van hem , en hoot de deure voor haar,
en voor haare zoonen toe ; die bragten haar de vaten toe, en zy goot in. En bet gefchiedde , als die vaten vol waaren , dat ze tot haaren zoone zeide ; Brengd m 3y nosh
cen vat aan : maar by zeide tot haar ; Daar en is geen vat meer : en de olio ftond ftille .
Doe quam zy , en gaf 't den man Gods re kennen : en by zeide ; Gaat heenen , verkoopt de olic , en bctaald uwen fchuldhcere : gy dan , [met] uwe zoonen leefd by het
ovcrige .
ELIZk
Oo 3
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e dood was in de Pot, en 't Moes , niet om to eeten,
Tot dat de Man van God, daar meel had in gefnieeten
De dood is in de Pot, (door 't zondelyke quaad,
Die voor den honger , van een iders herte f aat .
Die 't proefd, tall: niet meer toe, maar roepe luid, met vreezen ;
De dood is in de Pot ! wie zal ze ons geneezen ?
Op dat de zegen van Gods goede en milde hand,
De dooding des Gemoeds , daar Heilzaam uit verband .
Dat mcel , dat pit en kern , van Gods Barmhertigheden ;
Dat Brood des levens ; uit den Hemel hier beneden,
Gevallen , en gefl rooid , in iders Herten Pot ,
Die daar voor open Ilaat , met roepen tot zyn God ;
Dat is her Middcl , om her zonden quaad to heelers ,
Begreepen in de hand , die 't gaarcn uit wil declen .
Want was Eliza , cen, zo zeer getroawen vriend ,
Waar van her Broederfchap, zo vruchtbaar wierd bediend,
In tyd van Hongersnood , met zulk een milden zegen ;
Zyn Hand had deze macLt , van Hoogerhand gekreegen ;
Die noch geopend is , met gunft van Hemels brood ,
Tot heeling van het Moes , in Zielen Hongers-nood .
Dat Brood , is Jezus , die den Vader ons wil geeven,
In 't open Herten Vat , om Eeuwig door to leeven,
Indien de Wysheid , door den honger ons verplicht,
Om ons to ftellen, voor Gods Heilig Aangezicht .
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A L S nu Eliza weder to Gilgal quam , zo was'er honger in dat land , en de zoonen
der Propheeten zaten voor zyn aangezichte : en by zeide tot zynen jongen : Zet den grooten pot aan, en ziet moes voor de zoonen der Propheeten . Doe ging een uit in 't veld
om mocskruiden to leezen, en by vond eenen wilden wyn{tok, en ]as daar van, zyn Need
vol wilde Coloquinten, en quam, en fneed ze in den mots-pot, want zy en kenden ze niet .
Daar na fchepten zy voor de mannen op, om to eeten : en het gefchiedde, als zy aten van
dat moes, dat zy ricpen, en zeiden, Man Gods, de dood is in de pot, en zy en konden
het niet ecten. Maar by zeide : Brenget dan meel : en by wierp het in den pot : en by
zeide, Schept voor bet yolk op, dat zy eeten ; Doe en was daarniet quaads in den pot.
En daar quam cen man van Baal Saliza, en bragt den man Gods brooden der eerftelingen, twintig gerften-brooden, en groene airen in haare hulzen : en by zeide, Geeft den
volke, datze eeten . Doch zyn dienaar zeide, Wat zoude ik dat honderd mannen voor
zetten ? en by zeide, Gceft den volke dat ze ceten, want alzo zeid de H E E R E ; Men
zal eeten, en over houden . Zo zettede by het hen voor, en zy aten, en zy hielden over )
na het wooed des H E E R E N.
NAAMAN,
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ad Naaman na den raad Eliza, niet gedaan,
Zo had Hy weer Melaats, na huis toe moeten gaan
Indien wy wyzer zyn , in 't eigenzinnig leven,
Als 't Enkele Gebod , dat God ons heeft gegeeven ,

Om ons to waffen , in de frroom van Zonden haat,
Eenvoudiglyk gezegd : Doet Goed , en laat het Quaad ;
Zo blyven wy melaats, en worden niet geneezen ;
Maar, die zich raaden laat , die zal gelukkig weezen :
Wy l zyn gehoorzaamheid , geneezinge verwacht,
Door zulk een Middel, dat de Wereld maar veracht ;
Die met de laazery der zonden blyft belaaden ,
Wyl zy d'Eenvoudigheid , van 't Bad des Deugds, verfmaaden,
En roemen 't Water . van haar welbehaagen meer ,
Als't zuiver ftroomen , van de Goddelyke Leer .
Dat kan de Eigen Wit, niet denken of verzinnen ,
Dar ., met verlaaten , en verliezen is to winnen ;
Gelyk de Heil'ge Les , des Heeren Jezus luid
Een Medicyn , die 't Hert , der grootsheid walgd en fluit .
Maar , die door wyzen Raad , zich zelfs laat overreden ,
En wys'lyk afftaat, van zyn eigenzinnigheden ;
Die zal zyn groote Reis , door deze leevens Tyd,
Niet vrucht'loos, hebben (in Melaatsheid) afgeleid .
Had d'Allerhoogffe ons meer , en grooter zaak geboden ,
Het doen, was, orn het Heil der Zaligheid, van nooden .
3 KO.
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A L Z O quam Naaman met zyne paarden, en met zynen wagen ; en flond voor de deure van
het huis van Eliza. Doe zond Eliza tot hem eenen boode, zeggende : Gaat heenen, en waft u
zevcn maal in de Jordaane, en u vlecs zal u weder komen, en gy zult rein zyn,
En Vets 1 3, 141 1 S, 16 .
Doe traden zyne knechtcn toe , en fpraken tot hem , en zeiden, Myn vader , [zo] die Propheete tot u eene groote zaakc gcfprooken hadde, zoud gy ze niet gedaan hebben ? hoe veel to
meer, nadien by tot u gezeid hecft , Waft u, en gy zult rein zyn ? Zo klam by af, en doopte
zich in de Jordaane zeven maal , na hct woord van den mail Gods : en zyn vlees quam weder
gelyk het vlees van eenen klcinen jongen, en by werd rein . Doe keerde by weder tot den mail
Gods, hy, en zyn gantfc heir , en quam , en flond voor zyn aangezichte , en zeide, Ziet, nu
wect ik dat'er Been God en is op de gantfe aarde, dan in Ifrael : nu dan, neemtdoch eenen zegen van uwen knecht . Maar by zeide , [ Zo waarachtig als] de H E E R E leefd, voor wiens
aangezicht ik fla, indicn ik het neeme : en by hield by hem aan op dat by 't name , doch by
weigerdet .
LUKAS IV : z7 .
Daar waaren veele melaaefe in Ifrael , ten tyde des Prophceten Elizei, en geen van haar en
wierd gcreinigd dan Naaman de Syrier .
P p
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doch Joram , 't Ryk van zynen Vader baaten,
Den Scepter, en den Troon, hem Erf'lyk nagelaaten !
Wyl dat zyn herte niet oprecht voor God betting,
Maar op het zonden-(poor, van zynen Vader, ging
Daar hem de wraake Gods , ter neerlag heeft gevonden .
Her quaade einde , is de vrucht van 't zaad der zonden .
Wat mag 't ook baaten , voor een iegelyks Gemoed,
Een Ryk'lyk Erf bezit, van werelds geld en goed ;
Om met lien wagen, op den breeders weg to ryden,
En 't haat'ly k voorbeeld , van den Voorzaat niet to myden
Dien loop der weelden, word in zynen gang geftuit ,
En 't duurd niet lange, of dat Koningryk is air .
Mien ziet wel uit, na 't Wel, en vraagd na raft en vrede,
Gelyk als Joram ook , wel cer, aan Jehu deede :
Maar weinig wilt hy, dat zo onverwachten fchoot,
Hem haaft zouw treffen, tot een fchandelyke dood .
Zo ook ; wat vrede ? daar de zonden ftout regeeren ,
In wederwilligheid, van 't Heilig recht des Heeren,
En al het geene , dat de vrede komen doet,
Ter zyde fchuiven , en vertreeden met de voct
Daar is geen vrede , voor de Zondaar to verwachten,
Hoe by de zelve gloeid , en fmeed in zyn gedachten ;
A lleen , die zich bekeerd , en vlied tot zynen God ,
Vind Eeuw'ge Vreden , en ontgaat der boozen lot .
z K O-
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DOE zcide Joram ; Spand aan ; en men fpandc zynen wagen aan : Zo toog Joram de Koning Ifraels uit, en Ahazia de Koning van Juda , een ider op zynen wagen ; en zy toogen uit
Jchu to gemocte, en vonden hem op het ftuk [lands] van Naboth de Jizreeliter . Hetgefchiedde
nu, als Joram Jehu zag, dat by zcide ; Is hct ook vrede, Jehu? maar hyzeide ; Wat vrede, z0
lange als de hoereryen uwcr moeder Izebels, en haare toveryenzo veele zyn? Doekeerde Joram
zync hand, envlood, en zeide tot Ahazia ; Het is bedrog, Ahazia . Maar Jehufpandeden booze met voller hand , en fchoot Joram tuffen zync armeu , dat de pyl door zyn hert uitging ; en
by kromde zich in zynen wagen . Doe zeide [Jehu] tot Bidkar zynen Hoofdman ; Neemt, werpt
hem op dat ftuk lands van Naboth de Jizreeliter : want gedenkt, als ik , en gy neffens malkanderen achter zynen vader Achab reden, dat hem de H E E R E dezen laft op leide, [zeggende : ]
Zo ik gifter avond niet gezien en hebbe het bloed Naboths, en het bloed zyner zoonen, zeid de
H E E R E ! en ik u dat niet en vergelde op dit ftuk [lands! ] zeid de H E E R E : Nu dan neemt,
werpt hem op dat ftuk [lands, ] na het woord des H E E R E N . Als Ahazia de Koning van
Juda [dat] zag ; zo vlood by door den weg van 't huis des hofs : doch Jehu vervolgde hem achter
na, en zeide ; Slaat hem ook op den wagen, aan den opgang na Gur, die by Jibleain is ; en by
vlood na Megiddo, en fterf aldaar .
Pp z
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.Dar bleef niet over, als de voeten, en de honden,
En 't heilloos Bekkeneel, van alle Eer , en Staat
Zo valt de Achtbaarheid, in d'allergrootfte fchanden,
Van 't heidens levee, dat op quaade wegen gaat .
Al worden ze niet al van honden op gegeeten,
Na dezen Spiegel, van de fnoode Izebel,
Zy vallen laag genoeg , die, van den Troon gefmeeten,
Verzwolgen worden, door het gaapen van de Hel .
Waar is een fchande, van zo veel gewigt, en groote,
Als dat het leven , uit een Koninglyk geflacht,
Van d'Allerhoogfle , werd verworpen , en verftoote,
En , als veracht'lyk flyk, des Afgronds word geacht ?
Al wie %zyn hert' ontfluit , tot intree van het booze,
Op dat de Helfe Geefr, door 't Werelds Vlees Regeerd,
En fpeeld zo , voor een tyd, den Rol der Goddelooze,
Van 't blinde Onverf}and, gediend en hoog geeerd ;
En zo den Duivel diend , door zinneloos verkiezen,
Die moet zyn wellufi , en zyn Eer, na korten tyd ,
Als na ecn ied'le Droom , ontbeeren , en verliezen,
En weezen die voortaan , in armoede Eeuwig quyt .
Dat lekker Beetjen , is to haaten en to laaten ,
Gelyk als Honing kook, met een verholen Gal,
Daar veelen , die daar van , door een betoov'ring , aaten ,
Een bask van toonen, met haar deerelyken vah
2
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K 0 N I N G E N IX ; 3o, 3t , 32 ,33 , 34,35j36,37>

J E H U quam to Jizrecl : als Izebcl Ldat J hoorde, zo blankette zy haar aatrgczicht, en verfierde haar hoofd , en keek ter vender uit . Doe nu Jehu ter poorten inquam, zeide zy ; is het
wel, 0 Zimri zynes heerendoodflaager? En by hief zyn aangezicht op na de venfler, en zeide ;
Vie is met my ? wie ? Doe zagen op hem twee dric Kamerlingen . En by zcide, (loot ze van
boven neder : en zy flieten ze van boven neder, zo dat van haar bloed aan den wand , en aan de
paarden gefprengt wierd, en by vertrad ze . Als by nu ingekomen was, en gegeeten, en gedron .
ken hadde, zeide by : Ziet nu na die vcrvloekte, en begraaftze : want zy is eons Konings dochter .
En zy gingen heenen om haar to begraaven : doch zy en vonden niet van haar, dan het bekkeneel, en de voeten, en do palmen haarer handen . Doe quamen zy weder, en gaven het hem to
kennen , en by zeide ; Dit is het woord des H E E R E N, dat by gefprooken heeft door den
dienfl zynes knechts Elias, des Tisbiters , zeggende : Op het fink [lands] van Jizrecl zullen de
honden het vlees Izebels eeten .
En het doode lichaam Izebels zal zyn gelyk mefl op den velde,
in het fink [lands] van Jizrcel ; dat men niet zal konnen zeggen, Dit is Izebel .

i KONINGEN XXI : 23,24 .

Voorder ook over izebel fprak de H E E R E, zeggende : De honden zullen Izebel eeten, aan
den voorwal Jizreels . Die van Achab fterft in de fiad , zullen de honden eeten : en die in den
velde fIerft, zullende vogelen des Hemels ceten
. Pp 3
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e1yk als't Ecuwig Licht, en d'Eeuwige Duillernis,
Malkander Ruglings flaan , en eene fcheiding is ;
Zo is den Vroomen , en den Goddelooze, op aarden ,
Als kind'ren, die bet Licht, en Duiflerniffe baarden .
Wanneer de Goede, op tact Qaade Herte flaat,
(Tot zyn vcrbeet'ring,) ontflraat'cr vuur van haat .
De Hel mag 't rraaltje , van het Hemelryk niet lyde,
In zyn vertwyfcld hol , rnaar fchuifd het aan een zyde .
Den vroomen is op Aarde, als eenen vreemdeling,
Die tot belaching, door het Ryk des werelds ging .
Gelyk des Heeren mond, de cuaaden heeft verweeten,
Het bloedvergicten , van de Heilige Propheeten
Hy , die de Waarheid , en de Wysheid zelver was,
Op dat de wercld, door zyn kornit, van Teed genas ;
De voile Zon , van al de voor gekomen frraalen,
Maar ook in Dood, en Graf, en Hel, moeft ncderdaalen
Dien 't Ryk der Duiflernis, (in boosbeid toegcrufl ;,)
Graag vafl: gehouden had, en graag had uitgeblufl .
Maar deze ging wear op , om Ecuwig klaar to Ichynen,
Waar voor de Duifternis , met fchanden inoeft verdwynen .
En alle rraaltjcs, die van Hem gebooren zyn,
Zyn ledernaatcn , van die Leuw'ge Zonnefchyn ;
Schoon dat zy van de wol k der boozen , overtoogen ,
Schuil gingen , voor een t yd , in d'uiterlyke oogen .
Maar al wat glinfterd, nit Hoogmoedig Tooren-vuur,
En 't Liefden licht veracht , betaald zyn vryheid duur,
Als 't bloed der Heil'gen werd ge-eifc van zyne handen ,
Die 't good, dat God hem zond, nit zyn gemoed verbanden .
Fen ider zie dan toe , dat by , in maat en graad,
Zich ook niet fchuldig maak, aan zulk cen fnooden daad .
z KRO-
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D E Geef Gods toog Zacharia den zoone van Jojadah den Priefter aan, die boven het
yolk fond , en by zeide tot hen : Zo zeid God ; Waarom overtreedet gy de geboden
des H E E R E N? daarom en zult gy niet voorlpoedig zyn ; dewyle gy den H E E R E
verlaaten hebt , zo zal by u verlaate~i . En zy maakten cene verbintenifie tegens hem,
en fteenigden hem met fleenen door bet gebod des Konings , in 't Voorhof van bet Huis
des H E E R E N. Zo en gedacht de Koning Joas niet der weldaadigheid , die zyn vader Jojada aan hem gedaan hadde , maar doodde zynen zoone : dewelke, als by ferfa
zeide ; De H E E R E zal het zien, en zoeken .

MATTHEUS XXIII : 34,

Daarom ziet ik zende tot u Propheeten, en Wyze, en Schriftgeleerde, en uit den ze1Yen zult gy [zommige] dooden en kruifigen, en [zommige] uit den zelven zult gy geefl'elen in uwe Synagogen, en zult ze vervolgen van fad tot f}ad . Op dat op u kome alle bet
rechtvaardige bloed, dat vergooten is op der aarden, van bet blood des rechtvaardigen Abels
af, tot op bet bloed Zacharie des zoons Barachie, welken gy gedood hebt tufien den Tempel
en den Altaar . Voorwaar zegge ik u, alle deze dingen zullen komen over dit geflachte .
Df
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't Gebeente van een Man , die eertyds wond'ren toonden,
Om dat Gods Geef} in Hem, als in zyn Tempel woonden,
Wierd , maar by toeval, van een Dooden aangeraakt,
Waar door by zo terfl and weer leevend wierd gemaakt .
De Kracht des Heeren vlocid door zyne gunf}genooten,
Als zuiver water , door een gang van fchoone gooten
Gelyk het bier tot Heil op 't doode lichaarn viel ,
Zo viel het anderfins , ook op de doode Ziel ;
Bezonder toen de Bron des levens was ontfprongen ,
Waar uit de flroomen , door veel Heil'ge Zielen gongen ;
Dat zelf de fchaduw, en de zweetdoek, van haar kracht,
Het kranke lichaam weer tot zyn gezondheid bragt ,
En zo veel Zielen , door die overtuiging leerden,
En van den weg des Doods , en Moods , tot God bekeerden :
Zo dat zy door de kracht, die d'Allerhoogre gaf,
Verreezen uit het f}of, en vlooden van her graf ;
En 't rechte ]evens-recht , bereikten tot ecn Erve,
On in der Eeuwigheid , nict wederom to fkrve ;
Schoon dat do Aardfe rok , haar cindeling ontviel,
De weergebooren Menfch bleef Icevende aan de ziel .
Die krachten vloeijen noch, als leevcndige ffroomen,
Elk voeg zich daar maar toe, op dat zy in hem komen ,
Fn by , met d'Ouden uit de Dood en 't graf verreift,
En d'Een'ge Oorfprong, van het lcven, Ecuwig pryft .
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D A A R na fIierf Eliza , en z3' begroeven hem : De benden nu der Moabiten qua .
men in bet land met bet ingaan des jaars . En bet gefchiedde, als zy eenen man begroc .
ven , dat ze ziet , eene bende zagen ; zo wierpcn ze den man in bet graf van Eliza
en doe de man daar in quam , en bet gebeente van Eliza aanroerde, werd by Icevendig,
en rees op zyne voeten .

JOANNES V : 2f,26,27,z8,29 .

Voorwaar, voorwaar zegge ik u , de uure komt en is nu , wanneer de doode zullen
hooren de flemme des Zoons Gods , en die ze gehoord hebben , zullen leeven . Want
gelyk de Vader bet leven heeft in hem zelven , alzo heeft by ook den Zoone gegeeven
et leven to hebben in hem zelven. En heeft hem macht eegeeven ook gerichte to houden , om dat by 's menfchen Zoone is . En verwonderd u daar niet over : want de uure
komt , in welke alle die in de graven zyn , zyne flemme zullen hooren . En zullen uit
an, die her goede gedaan hebben tot de opftandinge des levens : en die bet quaade gehebben, tot de opftandingeder verdoemenifle .
ISRAELS
Qq
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et Heidendom, waar me' dat Ifrael was omgeeven ,

Trok haar geduurig, tot een God'loos Heidens leven
Want, wie met Pik omgaat, word licht daar mee befmet,
Indien b y zich niet wacht, en op hem zelven let .
Zo heeft een ider Ziel, ook noch tot dezer uuren ,
De goddelooze hoop , tot dichte nagebuuren ;

Wiens quaa manieren 't Hert, tot na-gevolg verwekt,

En van
Zo Al de
En by de
Indien

d'Eenvoudigheid , op fnoode wegen trekt .
Wereld doet, zo wit een ander mede,
grootfle hoop , verkieflc by zyne frede ;
het klaare licht, van Heilig onderfcheid,
Hem niet en houd in 't Spoor , van Eed'le Reed'lykheid ;
Om nier , met Ifrael, tot zulk een Doen to wyken,
Waar over Aandacht, met verbaafrheid f}aat to kyken !
Hoe dat het moog'lyk is , van 't menfchelyk verrand,
Zo of to dwaalen , van de Goddelyke hand ;
Als of een Ziende, zyn Gezicht moedwillig floote,
En met de Blinde ging , in frruikeling en f}oote .
Een Volk , door Godes hand , zo krachtig overtuigd,
Dat zulks de Waarheid , laat, en voor de leugen buigd !
Zo was 't by Ifrael , met dienft aan vreemde Goden ;
Zo is 't, by 't Chriftendom , in 't volgen van de fnooden .

Maar, die een Abra'ms kind, in Jezus Naam, wit zyn,
Die mask zich met den Drek van and're niet gemein .
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H E T was gefchied, dat de kinderen Ifraels gezondigd hadden tegen den HE ERE
haaren God , die ze uit Egiptenland opgebragt hadde , van onder de hand Pharao des
Konings van Egipten : en hadden andere goden gevreeft ; En hadden gewandeld in de
inzettingen der Heidenen , die de H E E R E voor het aangezichte der kinderen Ifraels
verdrecvcn hadde , en der Koningen Ifraels , die ze gemaakt hadden . En de kinderen
Ifraels hadden de zaaken, die niet recht en zyn, tegen den HEERE haaren God bemanteld : en hadden hen hoogten gebouwt in alle haare fteden , van de wacht-torch
of , tot de vafte fteden toe . En zy hadden hen ftaande beelden opgericht , en boflen 1
op alien hoogen heuvel , en onder alle groen geboomte . En zy hadden daar gerookt
op alle hoogten , gelyk de Heidenen , die de H E E R E van haare aangezichten weg
gevoerd hadde : en zy hadden quaade dingen gedaan , om den H E E R E tot toorn to
verwek ken . En zy hadden den drek-goden gediend , daar van de H E E R E tot hen
gezeid hadde : Gy en zult deze zaake niet doen .
Qqz
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oet weg de Hoogtens, met de Boffen, en de Beelden,

Van alle Wereld-dienfi, met haar begeerlykheid,
Waar mede uw heidens Hert, dus lange, in blindheid fpeelden,
En deerlyk dwaalden, in het Doolhof dezer Tyd .
Laat nu de Vroomheid , als een wyze Koning komen,
In 't Ryk der Zielen, als 't vervallen Joodfe land,
Op dat d'Afgodery, daar uit werd weg genoomen,
En waare dienft aan God, daar weder in geplant .
Zo zal op u den Lof , als op Hizkia daalen ,
Dat gy een Nazaat van den vroomen David zyt,
En zulr den zegen Gods in 't land des levens haalen ,

En voor de dwing'landy, des Vyands zyn bevryd .

Hoe weinig wierden daar in Ifrael gevonden,
Die Haaters waaren van de faoode Afgodery,

E n haar Regeering aan de Wille Gods verbonden ;
Meeft alle gingen 't Spoor, van waare Deugd voorby.
Hoe weinig zynder, die haar eigen Hert regeeren ,
Met zuiveringen van het zondig heidens quaad ,
Na 't welbehaagen van de klaare Wil des Heeren

Waar is de Wyze, die de Wereld recht verlaat ?
Zo waft het Onkruid meer, als't Edel kruid van waarde.
Zo vind men zelden , by het gruis een Eed'le Been ,
Zo is'er minder Goud , als overvloed van Aarde
Doch ider tel zich , by het klein getal , tot Een .
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BET gefchiedde nu in bet derde jaar van Hozea den zoone van Ela , den Koning
Ifraels , [dat] Hizkia Koning werd , de zoone van Achaz Koning van Juda . Vyfentwintig jaar was by oud , doe by Koning werd , en by regeerde negen en twintig jaar ,
to Jeruzalem , en zyner moeders naam was Abi , Gene dochter van Zacharia . En by
deede dat recht was in de oogen des H E E R E N : na alles dat zyn vader David edaan
hadde . Hy nam de hoogten weg , en brak de opgerechte beelden , en roeide de bof
fen uit : en by verbryzelde de koperen flange , die Mozes gemaakt hadde ; om dat de
kinderen Ifraels tot die dagen toe haar gerookt hadden ; en by noemde ze Nehuftan .
By betrouwde op den H E E R E den God Ifraels : zo dat na hem zyns gelyke met
en was order alle Koningen van Juda, nochte die voor hem geweeft waaren . Want by
kleefde den H E E R E aan , by en week niet van hem na to volgen , en by hield zyne
geboden , die de H E E R E Mozes geboden haddc . Zo was de H E E R E met hem ;
over al , waar by heenen uittrok, handelde by kloekelyk : daar toe viel by of van den
Koning van Af1yrien, dat by hem niet en diende.
Qq ;
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eKoning, wiens Gezant , alleenig kon verflaan ,
D
Wel honderd duizend Man, en Duizende daar boven ,

Die is het ; die de Menfch beloofd heeft , by to ftaan ,
En ook getrouw is , in het Doen van zyn Belooven .
En dat is onzen God ! Wie in Ootmoedigheid,
Zyn Hert tot Hem veiheft, met fmeekende gebeden,
Van wegens 't groote Heir , dat voor zyn ziele leid ,
Waar mee by is omringd , belegerd , en beftreeden ;
Zo is de Oppermacht van zyne hand alleen,
Geweldiger als zy , om 't Leven to verlichten ;
Al komt de gantfe macht der Hellen op de been,
Van alle duizenden der fnoode booze wichten .
Dat is de hulp , en troo1 , van 't geer'lyk Ifrael ,
Dat in de {leil'ge Naam van Jezus, zyn gebeden,
Tot d'Allerhoogfte zend, om Wergild, Vlees, en Hel,
Met voeten van Geloof, en Hoope to vertreeden .
Gelyk als I&a~l , een Doel der Heid'nen waar,
Daar Elk zyn fcherpe pyl , van haat en nyd op velden ,
Om 't Kcninglyk Gebied to breng en onder haar,
En zich geduurig als cen booze Vyand ftelden ;
Zo f caat , een iders Hert , voor 't quaad , dat zonden hiet,
Met Duivel , Wereld , Vlees , en alle quaad omgeeven ,
Daar Elk op paft en loerd , en zyne pylen fchict,
Tot ecn Verlziding , of verdrukking van het leven .
Indien b y vroom is, en na Gods geboden doet,
Zo heeft b y met zich , die getrouwc hand des Heeren ,
Die hem van 't quaad verloft, en voor 't verderf behoed,
Maar zo by Heidens leefd, zal hem het Qaad verteeren .
2

K0 .

GESCHIEDENISSEWe

311

z K 0 N I N G E N XIX :32,33,39,,35,36,37 .

Z O zcid do H E E R E van den Koning van Affyricn : Hy en zal in dcze ffad nict komen,
nochte daar eenen pyl in fchieten : ook en zal by [met] gees fchild daar voor komen , elide en
zal gccnen wal daar tegen opwerpen . Door den weg , then by gekomen is , door then zal by
wedcr kceren ; maar in deze (tad en zal by niet komen , zeid de H E E RE . Want ik zal deze
ftad befchcrmen , orn die to verlofien , om mynent wille , en om David myns kncchts wille .
Her gefchiedde dan in die zelve nacht , dat de Engel des H E E R E N uitvocr , en floeg in her
leger van Affyrien honderd, en vyf en tachcutig duizend : en doe zy hen des inorgens vroeg op.
maaktcn, zict, die alle waaren doode lichaamen : Zo vertrok Sanherib de Koning van Affyrien,
en toog heenen , en keerde weder : en by bleef to Ninive . Het gefchiedde nu , als by in her
huis van Nifroth zynen God zich neder boog, dat Adramelcch, en Sarezer [zyne zoonen, ] hem
met den zwaarde verfloegen ; doch zy ontquamen in 't land van Ararat : en Ezar Haddon zyii
zoone werd Koning in zyne plaatfe.
2 KRONYKEN XXXI1 : 21 .
En de H E E R E zond eenen Engel , die alle ftrydbaare Helden , en Vorften, en Ovcr(te in
't leger des Konings van Affyrien verdelgde : Zo is by met fchaamte des aangezichts in zyn land
weder gekecrd ; en als by in her huis zyns Gods in gegaan was ; zo velden hem daar met den
zwaarde die uit zynen lyve voort gekomen waaren .
MA-
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E lk zy voorzichtig , en zie voor hem wat by doet,

En houd' het Werelds Beeld , met vlyt uit zyn Gemoed ;
Op dat by 't Herten huis, het Heiligdom des Heeren,
Niet met ManafTe komt to fchenden, en t'onteeren
Want wat then Koning , in de f:eene Tempel dee,
Dat doet de Wereld dienfl, in 't Huis des levens mee .
En wie Gods Tempel fchend , die werd van God gefchonden,
Na't Woord des Heeren , ons tot leere toe gezonden ;
Het welk dan duidelyk , met zynen vinger toond ,
Dat Elk een Tempel is, waar in de Godheid woond .
Dies is het Oog naby , dat ider heeft to vreezen,

Om zo geen Doelwit, van den Tooren Gods to weezen,
Die al wat frinkend' is, van voor zyn aanzicht ruimd,
En alle onzuiverheid , van 't Heilig wezen fchuimd .
Maar die zyn Hert' oprecht , aan God heeft opgedraagen,
Hceft in zyn Zielen grond , een tuft en welbehaagen,
Dat d'Allerhoogfle , zo naby, en in hem zy ;
Want dat men lief heeft , heeft de liefde graag naby .
Maar d'Onoprechtheid , en het quaad' en vals geweeten,
Was liever ver van 't licht , in duif}ernis gezeten ;
En kan loch evenwel, die Oogen niet ontgaan,
Die zich met Tooren op de Goddeloozen flaan
Gelyk Manaffe, met veel and'ren heeft bevonden ,
Wat ftraffe dat'er volgd , op 't fnoode quaad der zonden .
2K0.
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HY bouwde de hoogtenweder op, die Hizkia zynvaderverdorven hadde ; en by richtededen
Baal altaaren op ; en maakte een bos , gelyk als Achab de Koning Ifraels gemaakt hadde ; en
boog zich neder voor al het heir des hemels, en diende ze . En by bouwde altaaren in het Huis
des H E E R E N : daar van de H E E R E gezeid hadde ; Te Jeruzalem zaj ik mynen naame
zetten . Daar toe bouwde by altaaren al den heire des Hemels , in beide de Voorhoven van
het Huis des H E E R E N . ja by deede zynen zoone door het vuur gaan ; en pleegde guichelerye ; en gaf op vogel-gefchrei acht ; en by ftelde waarzeggers en duivels-konftenaaren : by
deede zeer veel quaads in de oogen des H E E R E N ; om [hem] tot toorn to verwekken . Hy
flelde ook een gefneeden beeld des bos , dat by gemaakt hadde , in her Huis daar van de H E ER E gezeid hadde tot David , en tot zynen zoom Salomon ; In dit Huis, en in Jeruzalem, die
ik uit alle ftammen Ifraels verkooren hebbe , zal ik mynen Naame zetten in eeuwigheid . En
ik en zal niet voortvaaren den voet Ifraels to beweegen, uit dit land , dat ik haaren vaderen gegeeven hebbe ; alleenlyk, Lo ze waarneemen to doen, na alles dat ik hen geboden hebbe, en na
de gantfe Wet , die myn knecht Mozes hen geboden heeft . Maar zy en hoorden niet : want
Manafle deede ze dwaalen, dat ze erger deeden, dan de Heidenen, die de H E E R E Voor het
aangezichte der kinderen Ifraels verdelgd hadde.
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Wie zich clendig vind, door 't Herten Iced der zonden,

In 't difperaate hot , met keet'nen zwaar gebonden ,
Zie dezen Spiegel , van de Vorfr Manaffe aan,
Hoe dat het eindeling , noch met hem is gegaan .
Want God en wit niet dat de Zondaar gaa verlooren ,
Maar door bekeering , van het booze werd' herbooren ;
Gelyk een goede vrucht zich uit de mefl verheft,
En met zyn lieflykheid , de Aarden overtreft
Verheft u, arme Ziel ! in vlees en bloed gevangen,
l3reek nit uw banden los, en gnat nu beter gangen,
Als gy voor dezen, in uw Herts Regeering deed ;
Uit eigen Zin , en Wit , was 't Eigen Herten Iced .
Want Eigen wit is quaad , een zaad van quaade vruchten,
Gezaaid met lachen , en gemaaid met droevig zuchten .
Maar die zyn Willen , in het Willen Gods begeefd ,
En na het onderwys van zyn Geboden leefd,
Die treft den rechten weg ; voor Eigenheid verhoolen .
Gods Willen leid tot Heil . Ons willen leid tot Doolen .
Hy wit ons bef}e ; uit de dooding der natuur .
\XJ y willen 't zoet voor af, en vinden eind'ling 't zuur :
Want Eigen wit is zoet, in 't Eigen welbehaagen ;
Maar, d'onderworpen wit , zal onsten Hemel draagen
Dies beeld zich niemant, (die geluk begeerd) dan in,
Dat hy, in 't Levens Ryk , mag Heerfen, na zyn zin .
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D E H E E R E fprak wel tot Manafle , en tot zyn yolk ; maar zy en merkten daar
niet op. Daarom bragt de H E E R E over hen de Krygs-overfte, die de Koning van
AfTyricn hadde, dewelke Manafle gevangen namen onder de doornen : en zy bonden hem
met twee kopere kctenen , en vocrden hem na Babel . En als by hem benauwde, bad
by het aangczicht des H E E R E N zynes Gods, ernftelyk aan , en vernederde zich
zeer voor bet aangezicht des Gods zyner vaderen : en bad hem, en by liet zich van hem
verbidden, en hoorde zyne fineekinge , en by bragt hem weder to Jeruzalem , in zyn
Koningtyke : Doe kende Manafle , dat de H E E RE, God is .
MANASSES GEBED Versro,rr,12s

lk ben gekromd in zwaarc yzere banden, en ik en kan myn hoofd niet opheffen, ende en hebbe geen
rufte, om dat ilc Uwen toorne verwekt, en quaad voor Uwe oogcn gedaan hebbe : dewyle ik Uwen
wille niet en hebbe gedaan, en Uwe geboden niet en hebbe gehouden : maar hebbe grouwelen opgericht, en vecle ergerniffe begaan . Nu buige ik dan de knien myns herten , en bidde U om genade : lk
hebbe gezondigd, Heere, ik hebbegezondigd, en bekennemyne misdaadcn . Daarom bidde, en
fmeeke ik U , vergeefd het my, Heere, vergeefd het my, ende en vcrderfd my niet in mync zondcn,
en toornd niet ecuwiglyk over my, ende en behoud hct quaade niet tegen my, ende en verdoemd my
niet in de onderfte deelen dcr aarde , want gy zyt God , een God der boetvaardige,
JnRr z
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A l word de ftraffe niet zo daadelyk vernoomen ;

War God gefprooken heeft , zal eindeling doch komen
Dat weete een ider, die de Goddeloosheid doet,
Al is by noch zo groot, en noch zo Rout van moed .
Jerobeams Altaar , (daar de Eigen zin op rookten ,
En met de Heiden, in her zondig duiller fpookten,
Uit vlees'lyk overleg, tot Kalverdienfl : gell icht ,
Om God to tergen, in zyn Heilig aangezicht,
Met Eigen willekeur, en onbefchaamde oogen ,
Gevef}igt op zyn flaat, en Koninglyk vermogen,)
Wierd op zyn tyd, de Haart , waar toe 't onwaardig graf,
't Gebeente van haar knecht, tot fchand'lyk brandhout ga£
Al vaard den Zondaar, van deze Aarde, zonder plaagen,
Na by zich heeft gemer , in goede vette dagen,
En word , als and'ren ook , befchikt en toebereid,
En met een fleep van Staat, en eer , in't Graf geleid
Hy zal ten laatffe , tot een Eeuw'ge fmaad en fchande,
Op zynen Altaar, die b y dienden, moeten brande,
En niet verbranden , na des Heeren vafre woord,
Van 't onuitblus'lyk vuur, en Levens-worm gehoord .
Gelyk de Spiegel , van de Ryke-man (gegeeven ,
Om in to zien , hoe 't gaat , aan d'ander zy, van 't leven, )
Ons , met zyn helderheid , zo duidelyk vertoond ,
Op dat een ider fchrikke, en zich daar van verfchoond .
z K Oy
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A L S Jozia zich omkeerde, zag by de graven , die daar op den berg waaren, en zond
heenen , en nam de bcenen uit de graven, en vcrbranddeze op dien altaar , en veront•
reinigde then : na het woord des H E E R E N , dat de man Gods uitgeroepen hadde,
die deze woorden uitriep. Voorder zeide hy ; Wat is dat voor cen graf-teeken, dat ik
zie ? en de lieden der ftad zeiden tot hem ; Het is het graf van de man Gods , die uit
Juda quam , en deze dingen , die gy tcgen dezen altaar van Bethel gedaan hebt, uitgeroepen heeft . En by zeide ; Laat hem liggen , dat niemant zyne beenderen verroere
zo bevryddenze zyne beenderen ; met de beenderen des Propheeten, die uit Samaria gekomen was . Daar toe nam Jozia ook weg alle de huizen der hoogten, die in de fteden
van Samaria waaren, die de Koningen Ifr •a els gemaakt hadden, om [den H E E R E]
tot toorn to verwel1ken ; en by deede de zelve na alle de daaden , die by to Bethel gedaan hadde. En by flachtede alle de Priefteren der hoogten, die daar waaren, op de altaaren ; en verbrandde menfchen beenderen op dezelve : daar na keerde by weder na
Jeruzalem .
Rr 3
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ie 't Heilig Woord van God, floutmoedig durfr verfmaaden,
D
Heeft op zyn eigen hals een grooten lafl ; gelaadcn ;
Waar onder Hy, eerlang, geheel bezwyken moet,
Indien by met berouw en leed, geen boete doer ;
Om zo van herten zich van 't booze to bekeeren ,
En met gehoorzaamheid, Gods Heilig Woord to Feren .
En of by 't fchoon al niet, uitwendig , met de hand,
Vermeeten 1 ukken fnyd, en in her vuur verbrand,
Gelyk als Jojakim , maar cerd her met den monde,
Daar 't echter , in her hert , gefchcurd werd en gefchonde,
Door ongehoorzaamheid , dewyl b y niet en doer,
Na 't Heilige Gebod , dat hem daar in ontmoet,
Maar volgd zyn eigen zin , en vleefelyk behaagen ,
Zo werd by Loch van God , met dit verwyt, geflaagen,
Dat by de Godheid met zyn mond en lip pen eerd ,
Maar met zyn hcrte , ver van Hem , is afgekeerd .
Wie nu van dit vr_rwyt, ontlecdiging wil vindcn,
Eer dat de {gaffe Gods zyn Rocde komt to bindcn ,
Urn hem , na lang geduld, ook met der daad to flaan ,
Voor al her qua.-d, dat b y moedwillig beefs gedaan,
Die moet zyn Herre met zyn lippen t'zaamen paaren,
En worden , als van ouds d'oprechte vroomen waaren ,
By wien, 't Gefchreeven Woord, zeer waard g ehouden werd,
Wyl 't Eeuwigfpreckend Woord , Regeerden in haar Hert .
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DOE widen de Vorfien tot Baruch ; Gaat heenen, verbergd u, gy en Jeremias : en niemant
ell weete, waar gy-lieden zyt. Zy dan gingen in tot den Koning in den Voorhof ; maar de rolle leiden ze weg in de Kamer Elizama des Schryvcrs : en zy verklaarden alle die woorden voor
de ooren des Konings . Doe zond de Koning Jehudi om de rolle to haalcn ; en by haalde ze uit
de Kamer Elizama des Schryvers : en Jehudi las ze voor de ooren des Konings, en voor de ooren a]lcr der Vorflen, die omtrent den Koning ilonden . ( De Koning nu zat [in] den winterhuize , in de negende rnaand : en daar was [een vuur] voor zyn aangczichte op den haard aangefleeken .) En 't gefchiedde, als Jchudi drie flukken, of vier geleezen hadde, verfneed hyze met
een fchryf-mes, en wierp ze in 't vuur, dat op den haard was : tot dat de gantfc rolle verteerd
was in 't vuur , dat op den haard was . En zy en verfchrikten niet, noch en fcheurden haare
kleederen niet, de Koning , noch alle zyne knechten , die alle deze woorden gehoord hadden .
Hoewel ook Elnathan, en Delaja , en Gemaria by den Koning daar voor fpraken , dat by de
rolle niet en zoude vcrbranden : doch by en hoorde niet na hen . Daar toe gebood de Koning Jerahmeel den zoone Hammelechs, en Zeraja den zooneAzriels, en Selemia den zooneAbdeels,
om den Schryver Baruch , en den Propheet Jeremias to vangen : Maar de H E E R E had ze verborgen .
JERE-.
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het overtuigd Geweeren,
Dat hem geduurig frraft van 't fnoode God vergeeten,
De fleekt Jer'mias in de diepe kuil met flyk,
En maakt zich d'Ouden , in haar overmoed gelyk ;
Die na het waare Woord, des Heeren niet en hoorden,
Maar liever zyn Propheet, verfchooven en vermoorden,
Op dat zy hidden . haar verkeerde Eigen wit,
Tot dat de flrraffe Gods , haar haaftig overvil
Maar die do aanfpraak tot zyn Herte houd in 't leven ,
Die heeft Jcr'mias, uit de diepe kuil gcheven,
En zal, (als d'And'ren , na des Heeren Woord vergaan , )
Met bbed-melech , in Gods gun(1 : en vriendfchap f1aan .
Wat loopt de Eigen wit, in zelfs verkooren wegen,
Zyn eigen ongeluk, met (loute blindheid tegen,
En vied zich eindcling ) in 't uiter(>:e verdriet,
Dat eigen wyshcid, en vermogen eer{1 niet ziet !
Dies is d'Ootmoedigheid , to looven en to pryzen,
Die van de W y sheid Gods, zich zelfs laat onderwyzen,
En flaat die wegen, van haar trouwe vinger in ,
Al is 't in wederwil , der vleefelyke zin .
't Is beter buigen , en een vreedzaam End to vinden,
Als eigen Vryheid, die de Straf aan 't End zal binden .
Zo volg dan Ider, die zich zelfs wat Goeds beloofd ,
De Onderwyzing Gods, en niet zyn Eigen Hoofd .
JERE .
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D O E namen zy Jeremias, en wierpen hem in den kuil Malchie, des zoons Hammelechs, die
in den voorhove der bewaaringe was, en zy lieten Jeremias of met zeelen : in den kuil nu en was
geen water, maar flyk : en Jeremias zonk in den ilyk . Als nu Ebed-Melech, de Moorman, een
der Kamerlingen, die doe in des Konings huffs was , hoorde, dat ze Jeremias in den kuil gedaan
hadden : (de oning nu zat in de poorte Benjamins .) Zo ging Ebed-Melech uit den huize des
Konings uit : en by fprak tot den Koning, zeggende : Myn beer Koning , deze mannen hebben
qualyk gehandeld in alles dat zy gedaan hebben aan den Propheet Jeremias , then zy in den kuil geworpen hebben : daar by doch in zyne plaatfe zoude geflorven zyn van wegen den honger, dewyle geen brood mecr in de ftad en is . Doe gebood de Koning den Moorman Ebed-Melech,
zeggende : Necmt van bier dertig mannen onder uwe hand, en haald den Propheet Jeremias op
uit den kuil, cer dat by nerve . Alzo nam Ebed-Melech de mannen onder zyne hand , en ging
in des Konings huis tot onder de fchat-kamer , en nam van daar ecnige oude verfcheurde , en
oude verfleetene lompen : en by liet ze met zeelen of tot Jeremias in den kuil . En Ebed-Melech,
de Moorman zeide tot Jeremias ; Legt nu deze oude verfcheurde en verfleetene lompen onder de
oxelen uwer armen, van onder aan de zeelen : en Jeremias deede alzo . En zy trokken Jeremias
by de zeelen, en haalden hem op uit den kuil : en Jeremias bleef in den voorhove der bewaaringe .
S s
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S choon wy by 't Heiligdom , met onze lippen woonen,

En met het herte, in de zonden, ver van God,
Dat zal ons eindeling , niet voor de rraf verfchoonen,
Maar laaten deelen , in der Jooden droevig lot
Schoon dat wy roemen, van het Chriflelyk Geloove,
En ons bedekken, met zyn uitvcrkoren Naam,
En zetten onzen floel, voor alle and'ren bove,
Als of des I-Ieeren Gunfi, tot ons alleenig quaam
En in het ]even met de Heid'nen niet verfcheelen,
Terwyl het herte in des Werelds Doolhof dwaald,
En d'Afgod Mammon diend, en eerd in alle deelen,
En zyne ademtocht , in ruff en wellufl haald
Alwaar then nict en doet, na 't Heilig welbehaagen ,
Dat van de Hoogfle , ons tot nabyheid is vergund ,
Op dat wy Eeuw'ge ruff , en Eeuw'ge vrede zagen,
Het eenig Doelwit , daar het al op is gemunt .
Is Saal'mons Ternpel , die hem God gebood to bouwen
Verbrand en weg geruimd, or Godsdienfl, zonder geefl,
Denk hoe het gaan zal , met een diergelyk vertrouwen ,
Daar 't herte niet oprecht en vroom den Heere vreell !
De valfe leeraar troofl , na 't jeuken van de ooren,
( In tegenfpreeken , van de waare Gods Propheet, )
Waar na het vices en bloed het lieffle lufl to hooren,
Maar End'ling treft de flag, van 't overgroote leed .
2 K O-
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I N de vyfde maand , op den zevcnden der maand (dit was het nepntiende jaar Nebu .
kadnezars des Konings van Babel) quam Nebuzaradan do Overlie der I rauwanten,de knechr
des Konings van Babel tot Jeruzalcm . En by verbrandde't Huis des HEEREN, en het huffs
des Konings ; mitsgaders alle huizen van Jeruzalem, en alle huizcn der Grootcn verbrande by
mct vuur. En het gantfe heir der Chaldccn, dat met den Over ften der Trauwanten was, brak
de muuren van Jeruzalem rondom af.Het overige nu des volks,dle in de ftad overgelaaten waaren, en de afvallige, die tot den Koning van Babel gevallen waarcn, en hct overige der menigte, voerde Nebuzaradan de Overate der Trauwanten gevangelyk weg . 1\-laar van de armite
des lands liet do Overate der Trauwanten [cenige] overig tot wyngaardeniers , en tot akkerlicden . Voorder braken de Chaldeen de kopere pilaaren,die in ]let Huffs des HEEREN waaren, en de flellingen, en de kopere zee, die in 't Huffs des HEEREN was : en ,zyvoerden
hct koper daar van na Babel . Zy namcn ook de potten, en do fchoeffelen, en dc gaffelen,
en de rook-fchaalen, en allc de kopercn vatcn, dear men den dienft medc deede . En de
OverftederTrauwanten nain weg do wierook-vaten, en de fpreng-bekkens, wat geheel
goud, en wat geheel zilvcr was .
S s z
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D ie bier, in Babel , daar wy alle zyn gezeten ,

Net van 't onreine deel, om Gods wil, willen eeten,
Maar liever flecht en recht , met moes verzadigd zyn ,
En niet en drinken van des Werelds toverwyn ;
Die zullen voor het Oog des Heeren niet vervallen ;
Een zo veel hooger Troon als Babels Stoel ; en alien .
Had Daniel , en zyn gezelfchap zulk een cooed,
Als Jonge Telgen van het Joodfe Edel bloed,
Dat zy in 1=leidens land , haar voeten niet verzetten,
Om of to dwaalen van de Vaderlyke Wetten ,
Al was d'ontzag'lykheid van Babels Stoel zo groot,
En dreigden 't leven, dat weerfheefden, met de dood
Laat ons , die ChriPc'nen zyn, en onder Heid'nen woonen ,
Ook zo onze Edelheid , uit Chriflus bloed betoonen ,
( Die Koninglyke , en die waare Eed'le Stam ,
Daar Elk, die Edel is , (in Ziel en Geefl:,) van quam, )
En 't recht des Edeldoms uit Jezus , niet verlaaten ,
Om 's werelds Achtbaarheid, beminnen , ofte haaten.
Wy woonen nu, als Zy wel eer, in Babiloon ,
Als vreemdelingen voor de Wereldlyke Troon
Maar, zo wy ook, met haar, op onzen God betrouwen,
En ons in 't vreemde land , als vreemdelingen houwen,
En niet en fchikken na den algemeenen Trein,
Zo zullen wy, met haar, ook Hemels burgers zyn .
't
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D A N I E L nu nam voor in zyn herte, dat by zich niet en zoude ontreinigen met de ftukker*
der fpyze des Konings, noch met den wyn zynes dranks : daarom verzocht by van den Overften der
Kamerlingen, dat by zich niet en mogte ontreinigen . En God gaf Daniel genade ebarmhertigheid voor het aangezichte van den Overllen der Kamerlingen . Want de Overfte der Kamerlingen zeide tot Daniel, Ik vreeze mynen heere den Koning , die u-licder fpyze, en u-lieder drank
verordineerd heeft : want waarom zoude by u-lieder aangezichten droever zien , dan der jongelingen, die in gelykheid met u lieden zyn ? alzo zoud gy myn hoofd by den Koning fchuldig maaken .
Doe zeide Daniel tot Melzar, dien de Overate der Kamerlingen geftelt hadde over Daniel, Hananja, Mizael, en Azarja : Beproefd doch uwe knechten tien dagen lang, en men geeve ons van
het gezaaide to eeten, en water te drinken . En men zie voor u aangezichte onze gedaanten, en
de gedaante der jongelingen , die de ftukken van de fpyze des Konings eeten : en doet met uwe
knechten na dat gy zien zult . Doe hoorde by ze in deze zaake , en by beproefde ze tien dagen .
Ten einde nu der tien dagen, zag men dat haare gedaanten fchoonder waaren, en zy vetter waaren
van vleefe, dan alle de jongelingen, die de ftukken der fpyze des Konings aten . Doe gefchiedde
her, dat Melzar de ftukken haarer fpyze weg nam, mitsgaders den wyn haares dranks, en by gaf
haar [van] her gezaaide. lleze vier jongelingen nu, dien gaf God wetenfchap en verfland in a11a
boeken en wysheid : maar Daniel gaf by verfland in allerlei gezichten en droomen .
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Die's Werelds Afgod, van den Duivel voorgel}eld,
Als een bekoor'lyk Goud , in 't vrolyk Babels veld,
Op 't pypen van bedrog , na't vleefelyk begeeren ,
Met alle man zyn doen niet dienen wil, noch eeren ,
Maar zyn partyfchap , flout en moediglyk betuigd ,
En 't pert alleenig voor zyn God ter neder buigd ,
Met onderhouding van zyn Heilige Gebode,
En tot verfmaading van 't ongoddelyke fnoode ;
Zal God behouden , in des werelds laatf}e uur,
Van Satans Oven, en het Ecuwig brandend vuur .
Dat groote voordeel kan de vroome moedig maaken ,
Om deze Wereld met zyn Aanhang to verzaaken
Hy mag ze dienen, die Haar , onwys, dienen wil,
Op dat by haare Gunf} , en valfe Vriendfchap hil .
I-let Grootc Babel zal wel haaf} xer neder vallen .
Met fchrik , tot Wee, en ach ! en ondergang van alien ;
En worden een Woef}yn , gelyk men van haar leef},
Een Wooning van 't Gedrocht, en 't fchuwelyke beef} .
Maar die den Heere vreef}, om hem alleen to Eeren ,
Zal alle Iced ontgaan , en niemant zal hem deeren ;
Want God is machtig , meer, dan al het helfe quaad,
I-let Been zyn Kind'ren na het Eeuwig leven llaat .
Het Deugd'lyk Zielen Goud , uit Chrif}us weer gebooren ,
Heeft na de proef des Vuurs, niets van zyn Deugd verlooren .
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D 0 E wierden die mannen gebonden in haare mantels , haare broeken, en haare hoeden, en
liaare [andere] kleederen , en zy wierpen ze in bet midden van den oven des brandenden vuurs .
Daarom dan, dewyle hetwoord des Konings aandreef, en de oven zeer hcet was, zohebbende
vonken des vuurs, die mannen, die Sadrach, Mefach, en Abednego opgeheven hadden, gedood .
Maar [als] die driemannen, Sadrach, Mefach, en Abednego, in bet midden van den oven des
brandenden vuurs gebonden zynde, gevallen waaren : Doe ontzettede hem de Koning Nebukadnezar, en by ftond op in der haaft, antwoordde en zeide tot zyne Raadsheeren, Hebben wy niet drie
mannen in bet midden des vuurs, gebonden zynde, geworpen ? Zy antwoordden en zeiden tot dens
Koning, 't Is gewis, 0 Koning . Hy antwoordde en zeide, Ziet, ik zie vier mannen los wandelende in bet midden des vuurs, en daar en is geen verderf aan haar : En de gedaante des vierderi
is gelyk eenes zoons der Goden . Doe naderde Nebukadnezar tot de deure van den oven .des brandenden vuurs, antwoordde en fprak : Gy Sadrach, Mefach, en Abednego, gy kneehten des Allerhoogften Gods, gaat nit en komt hier : doe gingen Sadrach , Mefach, en Abednego uit bet midden des vuurs. Doe vergaderden de Stadhouders, de Overigheden , en Landvoogden, en de
Raadsheeren des Konings, deze mannen beziende, om dat het vuur over haare lichaamen niet geheerft en hadde, en cat het hair haares hoofds niet verbrand en was , en haare mantels niet verandcrd en waaren : ja dat de reuke des vuurs daar door Wet gegaan en was.
NEBU-
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lyf liever klein o Menfch, in uwe eigen oogen,
B
.Als dat gy in u hert u zelven zoud verhoogen

Want die beneden blyft , in 't vreedzaam laage Dal ,
Behoed zich zelven van een hooge en diepen Val .
Wat zyn'er veele van de hoogten afgevallen !
Elk fchrik en wacht zich voor de diepffe grond van alien .
Om niet to daalen van des werelds hoog gefl:el,
Voorby de Dood en 't Graf tot onder in de Hel .
Toen Babels Grootvorfr in zyn herte wierd verheven,
Wierd hem een's beef}en Hert, in 't dieren veld gegeeven .
Waar is de grootheid die ffoutmoedig kan beflaan ,
Als d'Allerhoogfle hand hem wil ter nederflaan ?
Groot was het ondcrfcheid ; voor Koning to Regeeren,
Of als een beefl in 't veld, het groene gras to fcheeren!
Hoe menig pocht'cr noch (van groorsheid aan(yeraakt)
Op 't groote Babel , dat zyn hand hem heeft gemaakt !
Groot word het onderfcheid als 't leven van de Grooten ,
Uit zulk een vol bezit in arrce word verhoogen .
Dat dan een ides die bier fraat verfchrik en vlied ,
Als by (niet onbedacht) in dezen Spiegel ziet .
Op dat by klein werde in zyn zelf en eigen oogen,
Om God alleenig in het herte to verhoogen ,
Gelyk als 't Babels Vorfr in zyn verneed'ring ging,
Die bier op aarden weer het Koningryk ontving .
Maar die zich hier verkleind , en maakt oprechte gangen ,
Zal meer als 't Koningryk van Babilon ontfangen,
Als by verheven wend uit dit vergang'lyk rof,
In 't Hemels Koningryk en Allerhoogfre Hof .
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D I T alles overquam den Koning Nebukadnezar : [Want] op bet einde van twaalfmaanden, [doe] by op het Koninglyke Paleis van Babel was wandelende : Sprak de Koning, en
zeide, Is dit niet het groote Babel, dat ik gebouwd hebbe tot een huis des Koningryks,door
de fterkte myner macht, en ter eere myner heerlykheid ! Dit woord nosh zynde in des Konings mond, vielder een flemme uit den Hemel, U, o Koning Nebukadnezar, word gezeid
Het Koningryke is van u gegaan : En men zal u van de menfchen verftooten, en uwc wooninge zal by de beeften des velds zyn : men zal u gras to fmaaken geeven, als den often , en daar
zullen zeven tyden over u voorby gaan, tot dat gy bekcnd, dat de Allerhoogfle over de Koningryken der menfchen heerfchappye heeft, en dat by ze geeft aan wien by wil . Ter zelver
uure wierd dat woord volbragt over Nebukadnezar, want by wierd uit de menfchen verflooten, en by at gras als de often, en zyn lichaam wierd van den dauw des Hemcls nat gemaakt,
tot dat zyn hair vies als der Arenden [vederen, ] en zyne nagelen als der vogelen . Ten einde
dezer dagen nu, hiefik Nebukadnezar myne oogen op ten Hemel, want myn verfland quam
weder in my : en ik loofde den Allerhoogften, en ik prees en verheerlykte den Ecuwig-levenden, om dat zyne heerfchappye is cen eeuwige hecrlchappye, en zyn Koningryke is van geT t
B E Lflachte tot geflachte .
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orn niet to fIaan bedroogen,
Wanneer by in de Schaal des Heeren werd gewoogen ;
't Was beter in bet Oog van al de Wereld licht,
Als in de proeve Gods, to miffen aan Gewigt .
War helpt hoogmoedigheid , en 't vrolyk Werelds leven,
Daar 't heil'ge werd misbruikt, en 't voile lof gegeeven ?
Dewyl , in 't midden van de weelde doch ten laa(I ,
Her Oog der ftoutheid, werd beneveld en verbaaft,
Waar uit hem duidelyk de les werd voorgeleezen ,
Dar by geen Ironing meer van Babilon zal weezen .
Aldaar her Vlees regeerd, op 's Werelds zonden Troon,
Daar is 't verwerde Ryk van 't heidens Babiloon .
Belzazar had den Stand, zyn 's Vaders wel geweeten ,
En evenwel 't Ontzag , der Straffe Gods vergeeten
Dat flout vergeeten gaat noch heden veel in zwang,
Want vleefelyke lull: gaat liefft zyn oude gang ;
En mag aan 't voorbeeld, van de Baakens niet gedenken,
Want, overleg van Teed, zouw zyne blydfchap krenken .
Zo draaid her op her Eind der weelde dagen aan ,
Om Achteloosheid met een zwaare flag to flaan .
De Dood komt fuel , en fel, veel eer , als na 't verbeelden ,
F n fnyd de vreugden af, in 't midden van de weelden,
Gelyk Belzazar in zyn hoogmoed, weinig dacht,
Dar by zouw fterven , in die zelve blyde nacht .
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V : x.

D E Koning Belzazar, maakte een groote maaltyd zynen duizend Geweldigen : en by dronk
wyn voor die duizend .
En Vers 4,f,6 .
Zydronkendenwyn, enpreezendegouden, en dezilveren, dekoperen, deyzeren, dehouten,
en de fleenen goden . Ter zelver uure quamen daar vingeren van eenes menfchen hand voort, die
fchreeven tegen over den kandelaar,opde kalk van den wand desKoninglyken paleis,en deKoning zag
bet deel der hand die daar fchreef . Doe veranderde zich de glans des Konings, en zyne gedachten ver
fchrikten hem : en de banden zyner lendenen wierden los,en zyne knien ilieten tegen malkanderen aan .
(DanielsAntwoord) Vers 22, 23, 24, 2S, 26, 27, 28 .
En gy l3elzazar zyn zoone, en hebt u herte niet vernederd, alhoewel gy dit apes wel geweeten hebt
Maar gy hebt u verheven tegen den Heere des hemels , en men heeft de vaten zynes huis voor u ge=
bragt, en gy, en uwe geweldige, uwe wyven, en uwe by-wyven, hebben wyn uit dezelve gedronken, en de goden van zilver, en goud, koper, yzer, hout, en Been, die niet en zien noch hooren , noch
weeten, hebt gy gepreezen : maar then God, in wiens hand uwen adem is, en by wien alle uwe paden
zyn, en hebt gy niet verheerlykt : Doe is dat deel der hand van hem gezonden, en deze fchrift getekend
Yeworden . Ditnuisdefchritt, diedaargetekent is, MENE, MENE, TEKEL, UP1t1RSIN .
Dit is de uitlegginge deter woorden , MENE ; God heeft u Koningryke getelt, en by heeft'et voleindet. T E K E L, Gy zyt in weegfchaalen gewoogen, en gy zyt to licht gevonden . PER E S ,
U Koningryke is verdeeld, en het is den Meden en den Perfen gegeeven .
D AT t i
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choon dat de Machten, van her wereldlyk Regeeren,
Stoutmoedig willen, dat men doe na haar begeeren,
Zo gaat Godvruchtigheid, zyn Staatelyken gang,
Dewyl hem niets en is, van zulk een groot belang,
Als 't welbehaagen Gods : Al is by near geboogen,
En klein van herten , en met neergeflaagen oogen,
Hier is b y moedig, als een Jonge Leeuw in 't veld,
Met zyn oprechtigheid, gewapend , als een held .
Net Ryk der Hellen, en de Wereld, met haar Machten,
Kan b y met haat , en fmaad , verwerpen en verachtcn ;
Want d'Allerhoog1 c, daar zyn Wysheid op vertrouwd,
Maakt hem , in 't aangezicht der fnooden , God'lyk (tout .
Bet wells dan Zonneklaar, aan veelen is gebieeken,
Dat Been Monarchic , haar varen zin kon breeken
Zo dat de Macht, van 't Ryk, her geen her oog niet ziet ,
De vleefelyke macht, met kracht om verre flit :
Dewyl, een, Eenig Man, veel duizende weer(Ireefde,
Gelyk by doen zouw, al die op der aarde leefde
Want dezen weet wel , dat geen hand bereiken kan ,
Her rechte leven van de wezendlyke Man
Schoon hem de Mantel van her vlees, wierd atgenomen,
D'onflerf'lyke Geeft is haar geweld ontkomen .
Dit is den Spiegel, voor het laauw en flaauw gemoed ,
Dat door lafhertigheid , den zin der quaaden doet.
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D 0 E nu Daniel verhond, dat dit fchrift geteekendwas, ging by in zyn huis (hy
nu hadde in zyne opperzaale opcne venders tegen jeruzalem aan) en by knielden drie tyden des daags op zyne knien , en by bad, en deede belydenifle voor zynen God, gantfelyk gelyk by voor dezen gedaan hadde . Doe quamen die mannen met hoopen, en zy
vondcn Daniel biddende en fmeekende voor zynen God . Doe quamen zy nader,, en
fp raken voor den Koning van 't gebod des Konings, Hebt gy nict een gebod getekent,
Tat alle man die in dertig dagen van eenigen God of menfche diet] vcrzoeken zoude, behalven van u, 0 Koning , in den kuil der lceuwen zoude geworpen worden ? De Koning antwoordde en zeide, 't Is cen vale reden , na de wet der Medcn en Perfen, die,
niet en mag wederroepen worden . Doe antwoordden zv, en zeiden voor den Koning,
Daniel een van de weg-g'evocrde uit Juda , en heefr, 0 Koning, o u Been achting~
gefteld , noch op bet gebod dat gy getekend hebt : maar by bid op die tyden des daags
zyn gebed . Doe de Koning deze reden hoorde , was by zeer bedroefd by hem zelvcn,
en by flelde 't herte op Daniel , om hem to verloflen : ja tot den ondergang der Zonne
toe, bemoeidde by zich om hem to redden .
DATt ;
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,,AI is den Vroomen in een diepe kuil gezeten,
By zulke Gaf}en , die zeer greetig menfchen eeten,
Zo fluit doch, d'Oppermacht haar muilen met een band,
Door zyn genadige , en zyn toegereikte hand ;
Zo dat zy 't levee van de ziele niet verflinden ,
Schoon zy het van naby in haare wooning vinden
Al valt d'Oprechte dan in 's Vyands bitt're haat ,
Om dat by uit den weg van al de wereld gaat,
Fly zal klan 't leven van het Eeuwig deel niet fl :erven,

Maar uit de Kuil des doods , het Eeuwig leven erven ;
Want deze Helfe Leeuw, die and're wel verflind,
Die zyne boosheid niet met God gewapend vind,
Word zyne macht geveld , aan zulke, die door waaken ,
En nuchter leeven in de Hoede Gods geraaken .
o Daniel ! die 't Heil Jeruz'lems had in 't oog ,
En driemaal op den dag, voor God uw knicn boog,
In wederwille van de fnoode achterlaagen ,
Die gaaren uw verderf, uit uwe deugden zagen ;
Wy arme, die bier ook, als vreemdelingen zyn,
In 't aardfe Babel , en de wereldfe Woefl:y n ;
Wy kyken mode uit, door ons geloovig Oopen,
Na 't N ieuw Jeruzalem , waar op Wy flaadig hoopen,
Om in to keeren, als in 't waare Koningryk,
En daar bevriend to zyn , met u , en uw's gelyk .
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D 0 E quamen die mannen met hoopen tot den Koning, en zy zeiden tot den Koning, Weetet,
O Koning, dat der Meden en der Perfen wet is, dat geen gebod noch ordonnantie die de Koning
verordincerd heeft , en mag veranderd worden . Doe beval de Koning , en zy bragten Daniel voort,
en wierpen [hem] in den kuil der lceuwen : [cn] de Koning antwoordde en zeide tot Daniel, Uw
God, dien gy geduuriglyk eerd, die verloffe u . En daar wierd een fleen gebragt, en op den mond des
kuils geleid : en de Koning verzegelde den zelven met zynen ring, en met den ring zyner Geweldigen,
op dat de wille aangaande Daniel, niet en zoudc veranderd worden . Doe ging de Koning na zyn paleis, en overnachte nuchteren , ende en liet geen vreugdenfpel voor zich brengen : en zyn flaap week
verre van hem . Doe ftond de Koning in den vroegen morgenflond met her licht op, en by ging met
haafte heenen tot den kuil der leeuwen . Als by nu tot den kuil genaderd was , riep by tot Daniel met
een droeve flemme : De Koning antwoordde, en zeide tot Daniel : O Daniel, gy knecht des levendigen Gods, heeft ook uwe God, then gy geduuriglyk eerd, u van de lceuwen konnen verloffen ?
Doe fprak Daniel tot den Koning, 0 Koning leefd in eeuwigheid . Myn God heeft zynen Engel gezonden, en by heeft den muil der lceuwen toegeflooten, dat zy my niet befchadigd en hebben, om
dat voor hem onfchuld in my gevonden is : Ook en hebbe -1k, 0 Koning, tegen u geen misdaad gedaan . Doe werd de Koning by hem zelven zeer vrolyk , en zeide, dat men Daniel nit den kuil trekken zoude : Doe Daniel nit den kuil opgetrokken was, zo en wierd'er geen fchaade aau hem gevona
~.en, dewyle by in zynen God geloofd hadde.
D 1±
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B el at de kofl: niet op, die hem wierd voorgedraagen,

Door Cyrus onverf}and ; waarom 't vernuft nu lacht
Maar waar blyft dan het geen , dat nu, noch alle dagen,
Aan 't geen dat God niet is, onnut werd toegebragt ?
Daarom ; Gelyk die VorfI, zich leelyk vond bedroogen ;
Zo zullen ook op 't laaff die geen bedroogen zyn ,
Die d'Afgod Mammon , door haar trouwe dienft verhoogen,
Want al die flaatfi is , bedriegelyke fchyn .
Aan 't Einde is alles Nul , en gants van geender waarden,
En valt heel anders uir , als 't voormaals wierd gedacht ,
Na dat de Wysheid , aan de Dwaasheid openbaarden ,
Die groote blindheid, daar het klaar gezicht om lacht .
Het helfe Priererdom , van d'onderaardfe gronden,
Dat heeft het altemaal , als in een holle put,
Door een verborgen weg , bekomen en verflonden ,
En liet de Wereld dienft , voor al zyn gunft Been nut .
Maar, die God dienen wil , met drinkers , en met ceten ,
Die breng zyn Gaaven, van zyn have , geld en good ,
Tot haar, die in de plaats van Chriaus zyn gezcten ;
Door dienfi aan d'Armen, werd den honger Gods gevoed .
Dat is het rechte Zaad , dat weder vrucht zal draagen ,
Aan hem die 't heeft gefcrooid , met eenen milde hand :
Dat is het Offer, voor bet God'lyk welbehaagen ,
Dat met een zoeten reuk , op 't Herten Altaar, brand .
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HET VIERDE AANHANGSEL DANIELS, vet's I3,14if,I6,I7,18,,Ip,ZQ,ZIs

H E T gefchiedde als zy nu uitgegaan waaren , zo zettede de Koning de fpyze voor Eel : en
Daniel beval zyne dienaaren , dat zy affen zouden brengen, en bellrooide den geheclenTempel
in de tegenwoordigheid des Konings : en uitgaande flooten zy de deure toe , en vcrzegelde die
met den ring des Konings , en gingen weg . De Priefters nu quamcn des nachts , na haare gewoonte, mitsgaders haare vrouwcn en haare kinderen, en aten het alles op, en gingen uit . En
de Koning was des morgens zeer vroeg op, en Daniel met hem . En de Koning zeide, Daniel,
zyn de zegels noch geheci? en by zeide, Ja [Heer] Koning, zy zyn geheel . En het gefchiedde
zo haaft de Koning de deuren open gedaan hadde, en op de tafel zag, dat by met luider ftemme
uitriep : Bel gy zyt groot, en geen hedrog en is by u . En Daniel loeg, en hield den Koning op,
dat by niet binnen gaan en zoude : en zeide, Ziet op denvloer, en merkt, wiens deze voetftappen zyn . En de Koning zeide , Ik zie de voetftappen van mannen , en van vrouwen , en van
kinderen . En de Koning wierd toornig, en deede de Prietlers grypen, met haare vrouwen, en
kinderen, en zy toonden hem de verhorgene deuren, door welke zy in gegaan waaren, en vcrteerd hadden wat op de tafel geweeft was . En de Koning dccde ze dooden, cu gaf Daniel den
13e1 over : dezelve vcrnielde hem en zynen tempel .
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E en eizelyke Draak ,

to dienen , en to Eeren !
\Vaar was in Babilon , het menfchelyk vernuft !
Om zich tot zulk cen Ding , als tot een God to keeren,
Hoe waar de Reed'lykheid , zo wonderlyk verzuft !
Zo Ipreekt het Oordeel , van de geen die beret weeten ;
Hoewel daar noch cen Draak, en leelyk Monfcer leefd ,
Die Eer , en Achtbaarheid , en Dienfr wend toegemeeten ,
En veel beminnaars , in de wyde wereld heeft
Want, die de Zonden diend , met vlees'lyk welbehaagen,
Dat fchuwelyke beeft , geplaatft in 't menfch'lyk pert,
Het rechte Babilon , van iders levens dagen ,
In veel verkeerdheid, heel verbyfl ;erd en verwerd ;
Die diend een Monfler,, een Affchuw'lyk beeld der Hellen,
Waar onder Lucifer, zyn rol der loosheid fpeeld,
Om d'arme, blinde Ziel, tot d'Feuw'ge Dood to vellen,
Op dat zy met hem , in gelyke Erve deeld .
Maar 't Koninglyk Gemoed , geneigd tot nabedenken,
Verkiefl : een Daniel, van Wysheid en Veriland,
En geeft hem vrye macht, om deze kracht to krenken,
Die helpt de Draak , in 't Hert van Babel aan een kant .
Al word b y dan gehaat, van Babels domme , en blinden,
Die 't liever houden , met den Mammon, als met God .
God red hem van de Leeuw, en laat hem niet verflinden,
En held hem Eeuwig vaff, in 's Hemels Burg, en Slot .
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HEr VIERDE AANHANGSEL DANIELS, vers Zz, z. 3, z4, zf, z6, z,7, z8, z9,

I N die plaatfe was eenen grooten draak , en de Babilonicrs aanbaden hem . En de
Koning zeide tot Daniel , Zcgt gy ook dat doze van kopcr is ? zict by lcefd , en by
cet en drinkt, gy en kond niet zeggen dat doze geen Icevendig God en is : daarom bid
hem aan . En Daniel zeide : Den Hcerc mynen God zal ik aanbidden : want die is de
leevendige God . Maar gy, [Hcer] Koning, veroorlofd bet my, zo zal ik dezen Draak
ombrengen, zondcr zwaard of ftok . En de Koning zeide , Ja ik gceve u oorlof. En
Daniel nam pik, vet, en hair, en kookte die t'zaamen, en maakte daar mallen van, en
gaf die den Draak in den mull , en de Draak berftede daar aan, en by zeide, Ziet uwe
goden . En 't gefchiedde, als de Babiloniers zulks hoorden , dat zy 't zeer qualyk namen , en maakten cenen oploop tegen den Koning, en zeide, Onze Koning is ecn Joode geworden, by heeft den Bel verftoord , en den Draak gedood, en dc Prieftcrs heeft
by omgebragt . En zy quamen tot den Koning , en zeiden, Geeft ons Daniel over :
anders zo zullen wy u dooden en uw' huis . En de Koning zag , dat zy zccr op hem
drongen, en werd gedwongen haar Daniel over to geeven .
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Wanneer de Ouden zich tot God den Heere keerden,

En jets bezonders van zyn Majeaeit begeerden ,
Zo moefr, by 't leven, dat tot zynen Troon wouw gaan,
Het Sierelyke kleed , en d'Eetluft achter f}aan ;
Als hinderpaalen , voor het Goddelyk behaagen
Wanneer is dan den tyd , om 't koft'lyk kleed to draagen ?
Wanneer is dan den tyd , om 't lichaam vet to voen,
Of na den quaaden zin van vlees en bloed to doen,
Voor klaare Oogen , die, met vreezen, en met fchroomen,
De donk're wolk des leeds, van verren op zien komen,
Van 't zwaare dreigement , der Tydelyke Dood,
En tot een Na-gevolg de Eeuw'ge helfe nood?
Dewyl de tyden van gevaar nooit op en houwen ,
Zo houd de tyd niet op, van boeten en van rouwen .
Daar 't menfch'lyk leven voor de hoogfte Majeaeit ,
De grootf}e zaak verzoekt, van Eeuw'ge Zaligheid,
Is dat niet waardig , om in 't f}of ter near gezeten ,
De ied'le dingen van de wereld to vergeeten ?
Wyl 't gantfe leven niet to lang is , maar zeer kort,
Op dat zo grooten Heil van God verkreegen word .
Vie dan voorzichtig ziet, het heil'ge mishaagen,
Blyft in boetvaardigheid , al zyne levens dagen ,
Op dat by door verzuim, loch niet to kort en fchoot,
Want , dat by eifl: van God, is alle ding to groot.
ESTHER
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D 0 E zeide Eflher, dat men Mordcchai weder aanzcggen zoude : Gaat, vergaderd alle de
jooden die to Suzan gevonden worden, en vaffet voor my, ende en eet noch en drinket niet , in
drie dagen, des nachts noch des daags , Ik en myne jonge dochters zullen ook alzo vaflen : en
alzo zal ik tot den Koning ingaan, het welk niet na de wet en is : Wanneer ik dan omkoome,
zo koome ik om . Doe gang Mordechai hecnen, en by deede na alles dat Etlher aan hem gebGden hadde.
A A N A A N G S E L : Kapittel XIV : 1, z, 3 , 4, 5 .
En de Koninginne Eflher nam ook haarcn tocvlugt tot den Heere, met doodsilryd bevangen
2ynde . En leide haare heerlyke kleederen of , en toog klecderen der benauwtheid en des treurens aan , en in plaatfe van prachtige en welriekendc zalven , vervulde zy haar hoofd met alien
en vuiligheid, en vernederdc haar lichaam zeer : en alle plaatfen daar zy to vooren verfiert en
vrolyk was geweeil, vervulde zy met haar uitgeplukt hair . En zy bad den Heere den God lfraels,
en zeide, Heere, gy zyt alleen onze Koning : helpt my die nu alleen ben, en geenen Helper en
hebbe dan u , en myn gevaar is voor de hand . Ik hebbe van myne jeugd of gehoord in myne
vaderlyke flamme, dat gy Ifrael uit alle de volkeren, en onze Vaderen uit alle haareVoorzaaten
hebt aangenoomen tot een eeuwig erfdeel : en hebt haar gehouden al het geene gy haar gefprooken hebt .
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H oe min genoegen dat het Werelds Heil kan geeven,

Werd openbaar gezien , aan Hamans Vorf't'lyk leven ;
Wyl eene Hinderpaal , zo weinig en gering,
De Zuil om ver fl:iet, van zyn rufl :, op alle ding.
't Is dan onnoodig , zich op aarden to vedhoogen,
Want vecle vonden zich daar door aan 't Eind bedroogen ,
Dewyl haar hooge Staat, in zulk cen laagte zonk,
Dat alle Eer, en Roem, en Lof, elendig fronk .
Al rook het noch zo zoet , het moet ten laatfle rinken
Al {loud het noch zo vaft , het moot ten laatf ce zinken
Want, die zyn Huis van Heil Diet vef}igd op zyn God,
Werd in de uur des floods, to fchanden en tot fpot .
De fchoone dingen , die zyn lufcen bier bezaten,
En gaan Diet met hem , noch zy kunnen hem Diet baatcn .
De Wereld , die hem hief , tot heerlykheid en Eer ,
Neemt zyne Zuilen weg, en fort hem plots'lyk neer .
Maar die veracht was om zyn laag Godvruchtig lcven,
Word van der aarden tot den Hemel toe verheven
Een Staat , die Eeuwig blyft, gegrondveft op de Deugd,
In 't Konin g l y k Paleis , van cindelooze vreugd .
Vaar heen dan Wereld , met uw Hooge, en uw Schoone,
Die rotte Steden hebt , in 't fierelyk vertoone ,
Het welk zich openbaard , in uwen ondergang,
De fchyn der Valsheid duurd, voor 't wyze Oog Diet lang.
ESTHER

GES

CHI

EDEN

ISSE NO

E S T H E R VI : 10, 11, 12,1 3 ,1 4.

343

D O E zcide de Koning tot Haman , haaff u, neemt dat laced , en dat paard , gelyk als gy gcfprooken hebt, en doet Mordechai den Joode aizo ,. die aan de poorte des
Konings zit : code en laat niet een woord vallen van alien dat gy gcfprooken hebt . En
Haman nam dat kleed en dat paard , en trok het kleed Mordcchai aan , en decde hem
ryden door de flraaten der flad , en by riep voor hem , Alzo zal men then man doer,
tot wiens ecre de Koning een welbehaagen heels . Daar na keerde Mordechai wcderom
tot de poorte des Konings : maar Haman wierd voortgcdrceven na zyn huis , treurig,
en met bedekten hoofde . En Haman vertelde aan zyne huisvrouwe Zeres , en alle zyne
vriendcn , al wat hem wedervaaren was : Doe zeiden hem zyne Wyze , en Zeres zyne
huisvrouwe , lndien Mordechai , voor wiens aangezichte gy hebt begonnen to vallen,
van het zaad der Jooden is , zo en zult gy tcgcn hem niet vcrmoogen , maar gy zult gewiflelyk voor zyn aangezichte vallen . Doe zy noch met hem Ipral'en, zo quamen des
Konings Kamerlingen naby , cn zy haailedcn Haman tot de maaltyd to brengen , die
Efther bereid hadde .
JOB,
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Daar quam een Storm,van't Oolt,van't Noorden,en van 't Zuijen,

Maar deze boom Bond val}, geworteld in zyn grond,
En fchutten op zyn ftam , en takken , al die buijen,
Zo dat hy, na, als voor , zyn God ter eeren Bond ;
En droeg een eed'le vrucht , van lof aan zynen Heere,
In wederwille , van de helfe haat en nyd,
Om dat geduldigheid de wreevel kon braveere,
Tot hem een grooter Goed , van Gode wierd bereid .
Daar ruift ook menig bui, met wreevelige vlaagen,
Den Boom der Vreeze Gods , geweldig over 't hoofd,
Dat a1 zyn takken en zyn telgen daar van waagen ,
En werden heen en wear gefchud en afgefloofd ;
Dies moet zyn wortel diep , en vaa in d'aarde grypen ,
Van Gods Erbarming , en een goede ommekeer,
En laaten zich 't Gewigt des Hemels niet ontnypen ,
Na donk're buijen, fchynd de klaare Zon wcl weer .
Elk moet zyn tyd van Stryd , verduwen , en verduuren,
Terwyl de levens boom, in deze wereld waft,
Maar als b y eenmaal konmt aan 't Find ter goeder uuren,
Zet God, zyn Wortel in den Hemel ceuwig vafl ;.
Daar zal by Vrucht van lof, en dank, en eere draagen,
En als cen Palmboom , aan het vcrfe water taan,
De AllerhoogRe tot een lull en wclbehaagen,
En 't allerminfte Iced zal nooit meer op hem flaan .
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J 0 B 1 ; I3,14,I1,16117 ;IS)19120,21)22 .

D A A R was nu een dag, als zyne zoonen, en zyne dochteren aten , en wyn dronken, in den
huize haares broeders den eerftgeboorenen ; Dat ecn boode tot job quam, en zeide : De runderen waaren ploegende, en de ezelinne weidende aan haare zyden . Doch de Sabeers deeden eenen
inval, en namen ze, en floegen de jongers met de fcherpte des zwaards : en ik hen maar alleen
ontkomen om het u aan to zeggen . Als deze noch fprak , zo quam een ander, en zeide ; Het
vuur Gods viel uit deli Hemel, en ontftak onder de fchaapen, en onder de jongens, en verteerde ze : en ik ben maar alleen ontkomen om her u aan to zeggen . Als deze noch fprak, zo quam
ecn ander, en zeide ; De Chaldeen flelden drie hoopen, en vielen op dekemelenaan, en namen
zc, en floegen de jongers met de fcherpte des zwaards : en ik ben maar alleen ontkomen, om
het u aan to zeggen . Als deze noch fprak, zo quam cen ander, en zeide : Uwe zoonen, enuwe
dochtcren aten, en dronken wyn in het huis haares broeders, des eerftgeboorenen : En ziet, een
groote wind quam van over de woeflyne, en filet aan de vier hoeken van het huis : en het viel op de
jongelingen, dat ze florven : en ik ben maar allecn ontkomen om hec u aan to zeggen . Doe ftond
Job op, en fcheurde zynen mantel, en fchoer zyn hoofd, en viel op de aarde, en boog zich neder : En by zeide : Naakt ben ik uit myns moeders buik gekomen, en naakt zal ik daar heenen
weder keeren ; de H E E R E heeft gegeeven, en de H E E R E heeft genoomen : de Naamdes
HEEREN zy geloofd . In dit alles en zondigde job niet, ende en fchreef Code niet ongerymds toe .
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e Vyand meend het quaad , maar God die meend het goed,
Met alle lyd' en fhryd, dat by den Menfche doet .
Job was op Aarde als Goud, by God in hooge waarden,
Maar 't lyden was zyn vuur, dat hem noch meer verklaarden
Zyn laatf}e welfIand , was ook grooter als voor heen ,
Gelyk een fchoone bloem , die uit de met verfcheen .
Zo zal het zaad , Geduld, van at die God behaagen ,
Len allerfchoonflre Vrucht, van Eeuw'ge Welvaard draagen ;
A1 fcheen het tot de grond verdorven en verrot,
En voor het Werelds oog , veracht'lyk en befpot.
Daar is voor elk een Tyd, van planten, en van zaaijcn,
En in den rypen Oogfl: van Plukken , en van maaijen .
Hy is gelukkig , die het Befl:e op 't lefre vind ,
En niet bedroogen fbat, met eene hand vol wind.
job, is cen Spiegel , voor het Oog, van alle Vroomen,
Die in verdrukkings fchool, op dezer aarde komen .
Want zyn verdubbeld Goed, van God, hem toe geleid,
Heeft Jezus , honderdvoud , zyn Dienaars toe gezeid
Ja , duizend voud daar toe, en "Ten maal meer, daar neven,
Verhoogd , en bygelegt , bcvat, in 't Eeuwig leven .
Verdrukking , is de Pers, daar vlees en bloed voor vreeff ,
Maar die den Oli brengt , in 't leven van de Geeft.
God geeve dan Geduld , in 't lyden, en in 't firyden,
Op dat de vrucht daar van, ons .Eeuwig mag verblyden .
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D E H E E R E zeide tot den Satan : Ziet, by zy in uwe hand : doch verfchoond zyn

leven . Doe ging de Satan uit van bet aangezichte des H E E R E N : en floeg Job met
booze zweeren van zyn voetzaale aan, tot zynen fchedel toe . En by nam zich een potfcherf,
om zich daar mode to fchrabben : en by zat neder in 't midden der aflen . Doe zeide zyne
huisvrouwe tot hem ; Houd gy noch vaft aan uwe oprechtigheid ? zegend God, en fterft.
Maar by zeide tot haar ; Gy fpreekt als eene der zottinne fpreekt ; ja zouden wy bet goede
van God ontfangen, en 't quaade niet ontfangen ? in dit alles en zondigde Job met zyne lippen niet . Als nu de drie vrienden jobs gehoord hadden al dit quaad , dat over hem gekomen
was, quamen zy ider uit zyne plaatfe, Fliphaz do Temanitcr, en Bildad de Suhiter, enZophar de Namathiter : en zy waaren het eens geworden, dat zy quamen om hem to beklaagen,
en om hem to vertrooften . En doe zy haare oogen van verre ophieven, en kenden zy hem
niet, en hicven haare ftemme op, en weenden : daar toe fcheurden zy een ider zynen mantel , en ftrooiden ftof op haare hoofden na den Hemel . Alzo zaten ze met hem op der
aarde zeven dagen, en zeven nachten : en niemant cn fprak tot hem cen woord ; want
zy zagen dat de fmerte zeer groot was .
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A ls 't Eind gekomen is, van lyden, en van f}ryden

Dan komt de Rykdom , en de Eer , van alle zyden
Zo, als met job wel eer, ook noch in dezen Tyd,
Zo met een Ider, in de zalige Eeuwigheid ;
Daar hem de Eng'len Gods, met vriend'lykheid ontmoeten,
En hem de Zaal'gen Gods, vereeren , en begroeten .
In welken Welftand , (die de zegen Gods Hem geeft,
Hy niet, maar honderd jaar en veertig, vreedzaam leefd ;
Maar Eeuwig , zonder Eind, en zonder eenig quellen,
Wyl alle haat en quaad gebannen zyn ter Hellen ;
En nooit de vrienden Gods , (daar zyne gun(} op roemd,
Meer kan beroeren ; Want die zyn to diep verdoemd
En zy zyn boven haar , to hoog by God verheven ,
Op dat zy Eeuwig, van malkaar gefcheiden bleeven .
De Zee, fcheid, land van land ; noch komt'er Scheepvaard aan ;
Maar , deze groote K loot , laat niemant overgaan .
Hier heeft het God gehengd , als waaren zy Gebuuren ,
Op dat de Booze 't roefl : , van 't Goede of zouw fchuuren,
En 't blinkend wezen van Gods Beeld to voorfchyn quam,
Zo dat den Hemel, vrucht, van 't quaad der Hellen nam .
Want al wat was, en is, en komt, moet Gode dienen,
De Bloem kan kleur en geur, uit meff en flank, ontlienen .
Wat zich niet voegd en fchikt, na Gods Gebod en Raad ,
Werd Hem een Geefel, daar by 't lieve kind mee flaat,
Op dat het uit gevaar, in welftand wierd gedreeven ,
En deze roede op 't laatfl: , tot fpyze aan 't vuur gegeeven .
JOB

GESCHIEDEN

IS

SE

J 0 B XLII : 9,IO,11,12,13 .

NO

349

DOE gingen Eliphaz de Temaniter, en Bildad de Suhiter, [en] Zophar de Namathiter heenen, en deeden gelyk als de H E E R E tot hen gefprooken hadde : en de HEERE
nam het aangezichte Jobs aan . En de HEERE Nvendde de gevangenifle Jobs, doe hy gebeden hadde voor zyne vrienden : en de HEERE vermcerderde al 't geene Job gehad hadde, tot dubbel zo veel . Ook quamen tot hem alle zyne broeders, en alle zync zufiers, en alie
die hem to vooren gekend hadden, en aten brood met hem in zyncn huize, en beklaagden
hem, en vertroofteden hem over al hetquaad, dat de HEERE over hem gcbragt hadde :
e1 . zy gaven hem een igelyk cen ftuk gelds, een igelyk ook cen gouden voorhoofd-fierfcl .
Er . de H E E R E zegende jobs laatfl :e meer dan zyn eerfte : want by hadde veertien duizend fchaapcn, en zes duizend kemelen, en duizend juk-runderen, en duizend ezclinnen .
Daar toe hadde by zeven zoonen, en drie dochteren .
JAKOBUS V : 10, 11 .
Myne broeders, neemt tot een ekempel des lydens en der langmoedigheid, de Propheeten, die
[in] den naame des Heeren gefprooken hcbben . Ziet, wy houden ze gelukzalig die verdraagen .
Gy hebt de verdraagzaamheid jobs gehoord, en gy hebt het elude des Heeren gezien, dat de Heere
zecr barmhertig is en een ontfermer .
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tIeworpen in de Zee, en van een Vis verflonden,
As leevendig in 't Graf , na d'Afgrond weg gezonden !
Dat leven was genoeg verlooren , weg en heen ,
Op dat het nimmermeer, op Aarden wear verfcheen .
Doch wyl'er niets en is , van alles uitgenornen ,
Dat d'Allerhoogf}e macht, uit zyn begryp kan komen ,
Zo bragt Hy Jonas, ook door deze groote hand,
Die alle dingen draagd , weer leevendig aan lrand
Die zelve , door wiens woord, dit Wonder is gebleeken,
Zal ook, als tot then Vis , tot Zee , en Aarde fpreeken,
Ten Jongfren dage, dat haar opgeflooten mond,
Her weder geeve , wat het Graf, van ouds , verflond .
Al was het noch zo diep, uit ons gezicht gevallen ,
Zy zyn voor God niet dood, maar leeven voor Hem alien .
Elk zie maar dat zyn pert een vroome Jonas is,
Die God vertrouwden, ook in 't midden van de Vis
Dat Hy het Heiligdom van Hem noch zouw aanfchouwen ;
Zo moeten wy, in Nood, en Dood , ons aan Hem houwen

Op dat het leven niet vertwyfeld en bezwykt,
Hy kan het redden , daar geen redden aan en lykt .
De rechte Jonas Gods, her wezendlyke Wezen,
Die uit het Herte van der Aarden is verreezen,
Waar van dat Jonas maar cen fchets , en fchaduw gaf,
Zal ous, door zyne Stem ook roepen uit het Graf .
JONAS
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D E H E E R E nu befchikte eenen grooten vis om Jonas in to flokken : en Jonas was
in des vifles ingewand , drie dagen en drie nachten .
En Kapittcl II .
En Jonas bad tot den H E E RE zynen God : uit des vifles ingewand . En by zeide ; Ik riep
uit myne benauwtheid tot den H E E R E, en by antwoordde my : uit den buik des grafs fchreide ik, [en] gy hoordet myne ftemme . Want gy had my geworpen [in] de diepte , in her herte
der teen , en de iroom omving my : alle uwe baaren en uwe golven gingen over my heenen .
En ik zeide ; Ik ben uitgeftooten van voor uwe oogen : nochtans zal ik den Tempel uwer heiligheid weder aanfchouwen . De wateren hadden my omgeeven tot de ziele toe ; den afgrond
omving my : her wier was aan myn hoofd gebonden . Ik was neder gedaald tot de gronden der
bergen . De grendelen der aarde waaren om my heenen, in eeuwigheid : maar gy hebt myn lceven uit den verderve op gevoerd, G H E E RE myn God . Als myne ziele in my overftelpt was,
dacht ik aan den H E E R E : en myn gehed quam tot u , in den Tempel uwcr heiligheid . Die
de valfe idclheden onderhouden ; verlaaten haarlieder weldaadigheid . Maar ik zal a offeren met
de ftemme der dankzegginge ; dat ik beloofd hebbe zal ik betaalen : 't Neil is des H E E R E N .
De H E E R E nu fprak tot den v is : en by fpouwde Jonas uit op het drooge .
NINE-
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et f}renge Oordeel Gods, was over 't quaad geveld,
Zyn hand verheven, en de Straffe vaa gefteld :
Doch, door gelooven , en een iverig bekeere,
Verzetten zy den Zin des Toorens van den Heere
Dat ides Zondaar doch, in dezen Spiegel zag,
Om ook t'ontkomen, dien, al opgeheven , flag !
Want, veertig dagen , zyn hem noch niet toe gemeeten ,
Hoe kan by dan 't Gevaar, zo achteloos vergeeten!
Ta , wie van alien is, maar eenen dag beloofd
En ondertuffen f}aat het Zwaard al boven 't hoofd ,
Waar door de leevcnsdraad , zo haaf} werd afgefneeden,
En ook met een den weg , om Hemelwaard to treeden .
Het Woord ; Bekeerd u , is tot Elk van ons gezeid ,
Die niet en weeren 't Eind, van onze levens tyd .
Men vat de Gunflr maar aan, ons heilzaam aangeboden,
En laate zich niet lang , tot zulk een voordeel nooden
Want fchoon de Stad, en 't land noch Eeuwen lang bleef f}aan,
Zo zullen wy doch haaf} , uit Stad , en land vergaan .
Die meer als Jonas was, (van d'aarde ingenomen ,
En aan den derden dag , weer uit het Graf gekomen,
Roept ons tot hoete , op dat wy nict in 't quaad vergaan :
Nam dan de Ninevit, het Woord van Jonas aan ,
En wy na 't meerder woord, van Ghriaus niet en hooren,
Zo gaat de Ninevit, in 't Oordeel ons to vooren .
JONAS
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H E T woord des H E E R E N gcfchiedde ten anderen maale tot Jonas , zeggende : Maakt
u op, gaat na de roote fad Nineve : en predikt tegen haar de predikinge, die ik tot u fpreeke .
Doe maakte zich gJonas op, en ging na Nineve, na 't woord des H E E R E N : Nineve nu was
eene groote fad Gods, van drie dag reizen . En Jonas begon in de ftad to gaan, eenedagreize :
en by predikte , en zeide ; Noch veertig dagen, dan zal Nineve worden omgekeerd . En de
liedcn van Nineve geloofden aan God : en zy riepen een vatlen uit, en bekleedden haar met
zakken van haaren grootflen of tot haaren kleinflen toe . Want dit woord geraakte tot den Koning van Nineve , en by fond op van zynen troon , en deede zyn heerlyk overkleed van zich
en by bedekte zich met eenen zak, en zat neder in der affen . En by liet uitroepen, enmenfprak
to Nineve , uit bevel des Konings en zyner Grooten , zeggende : En laat menfch noch beeft,
rund noch fchaap , iet wat fmaaken, en laat ze niet weiden noch water drinken . Maar menfch
en beef zullen met zakken bedekt zyn, en zullen ferkelyk tot God roepen : en zy zullen haar
bekeeren, een igelyk van zynen boozen weg , en van het geweld dat in haare handen is . Wie
weet ? God mogte zich wenden, en berouw hebben : en by mogte zich wenden van de hittigheid zyns toorns , dat wy niet en vergingen . En God zag haare werken, dat zy haar bekeerden
van haaren boozen weg : en het berouwde God over het quaad, dat by gefprooken hadde hen to
zullen doen, ende en deede't niet .
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D ie vrooni was, in zyn land, en onder zyne maagen ,

(I-let afgeweeken , en verbafterd Joodendom )
En zich als Heilig zaad, van Abra'm had gedraagen,
En keerden, met de reft , zyn hert van God niet om ;
Die was ook vroom in 't land , der vreemde Nineviten,
En hing den mantel niet met and'ren na de wind ,
Maar liet zich 't Recht van God , door trouwheid niet verdrieten,
Al wierd by in den dienlt, der liefden eind'ling blind .
Na moeiten , en verdriet, na zuchten , en na hoopen S
En 't lange miffen van haar allerwaardite pand ,
Zo ging hem zyn gezicht , tot blydfchap weder open,
Wyl by de vriendfchap Gods, zo openbaar bevand
Die ook zo niet cn doet , als zyne bloedverwanten ,
(Die Mammon dienen, in de plaats van God de Heer,
En d'Akker van het vlees, maar bouwen en beplanten,
Die 't Hemels wezen al to hoog is, en to veer,)
1'vfaar gaat alleenig na Jeruzalem , met gaave ,
Jeruzalcm, de plaats, daar Gods Gebod ons eift,
En geeft den Heere, aan den armen, van zyn haave,
Schoon elk zyn doen befpot, dat by zo verre reift ;
En onder 't Heidendom, van alle wereldlingen .
Die zelve Man is, zo , als onder zyn geflacht ;
Die zal ook , eindeling, de blyde lofzang zingen,
Om dat de vriendfchap Gods, Hem 't Heil heeft t'huis gebragt .
Zyn oog dat niet en zag, in blyde weelde dagen,
'Verdonkerd in den dienft, van al wat God gebied,
Zal vrolyk weder zien , zyn 's herten welbehaagen,
In Eeuwigheid ontheft, uit kommer en verdriet .
TOBIAS
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I K Tobias hebbe alle de dagen myns leevens gewandeld in de wegen der waarheid,
en der gerechtigheid : en hebbe veel aalmoeflcn gedaan aan myne broederen, en mynen
volke : die t'zaamen met my vertrokken waaren in 't land der Aflyriers na Nineve . En doe
ik [noch] was in myn land, in 't land Iiraels, als ik jong was, bet geheel geflachte Nephthali myns vaders we,-k of van 't Huis Gods to Jeruzalem , welk uitverkooren was , uit
alle flammen Ifiacls ; Op dat alle de flammen [aldaar] zouden offeren, en de Tempel der
wooninge des Allerhoogften was geheiligd en gebouwd voor alle geflachten der wereld .
En alle de ftammen, die tc zaamen a{geweeken waaren, en bet hues Nephthali myns vaders offerden [den Kalve] Baal . En ik reisde menigmaal alleen na Jeruzalem, op de Feeftdagen, gelyk bevolen is alle den volke Ifraels met een ceuwig gebod : by my hebbendc
de ecrftelingen en de tienden der vruchten, en de eerfte fcheerielen : en gaf dezelve den
Priefteren de zoonen Aarons voor den Altaar .
En Vers Io, 11 , 12 , 1 3En doe ik gevangelyk weg gevoerd wierd na Nineve : Zo hebben alle mynebroeders, en die
van myn geflachte waaren , geg~eeten van dc brooden der Heidenen : Maar ik bewaarde myne zicle,
dat ik [daarvan] niet en ate . Dewyle ik des Hecren gedacht, met geheel myn gemoed .
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D ie met Godvruchtigheid, door deze Wereld gaat,

Van 't Vaderlyke huis , ter noodzaak uitgezonden,
Heeft, tot behoeding, voor 't gevaarclyke quaad ,
Een goede Reisgezel op zynen weg gevonden
Is 't niet, in 't zichtbaar Oog , als in Tobias tyd ,
Zo is 't dock, na den Geeff, na 't Heilig Woord des Heeren,
WyL d'E ng'len Dienaars zyn , in liefden uitgebreid ,
Tot zulke, die haar gang , na 't Ryk der Eng'len keeren,
Het ga dan op en neer , als over berg en dal ;
De moeilykheden , en 't Gevaar, die hem ontmocten ,
Gedeijen hem niet tot verdooling, of ten val,
Maar komen Eind'ling al ten beften , tot verzoeten .
De blydfchap fluit het Eind , van cen behouden reis,
En meerder als verwacht ; Zo dat den GeefI der vroornen,
Gezet werd, in een Band, van Eeuw'ge lof en prys ,
Aan d'Allerhoogile , die zyn wcg heeft waar genoomen
Want , die het Goede doet, werd van het Goede ontmoet :
De maat, daar b y mee' meet, werd hem wec;r toe gemeeten .
Die op Gods wegen gaat , met eene vafren voet ,
Komt eind'ling heerlyk uit , en is zeer wel gezeten .
God diend ons alle , en eif gelykheid van zyn aard ;
Een Engels herte, om de broed'ren mee to deelen,
Want in den Hemel werd geen Eigendom vergaard,
Wie dan in liefden leeft, zal met de Eng'len fpeelen .
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H Y zeide tot Tobias , Maal:t u gereed tot den weg , en bet ga u-lieden wel . En
zyn zone bereidde 't geene tot de rcize noodig was, en zyn vader zeide tot hem, Trekt
met dezen man heenen , en God die in den hemel woond zal uwen weg voorfpoedig
maaken, en de Engel Gods trekke met u-lieden . En zy gingen beide uit om weg to
gaan , en de bond des jongelings [ging] met haar . En Anna zyn moeder fchreidde, en
iprak tot Tobias, Waarom hebt gy ons kind weg gezonden , cn is by niet de flok van
onze hand, als by uit en in gaat voor ons ? Och of dat geld nooit voorgekomen en waare,
maar dat bet geene wy by cen gefchraapt hebben, onzes zoons zyn mogte . Want zulks
ons als van den Heere gegeeven is om to leeven, dat is ons genoeg . En Tobias zeide tot
haar, En hebt geen zorge, zuiler, by zal gezond [weder] komen, en uwe oogen zullen
hem zien . Want eenen goeden Engel zal met hem trekken , en zyne reize zal vooripoedig zyn , en zal gezond wederkeeren : en zy hield op van fchreijen .
En Kapittel VI : i .
En deze reisden haaren weg heenen , en quamen met den avond aan dc rivicre Tigris , en vernachteden aldaar .
Drr
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WTanneer de blydfchap komt, zo komt ze al to zaamen ,
Tot zulk een , die zyn hoop, uit leed, in Gode richt
De Zoon , de Dochter, 't Geld ; als , by Tobias quamen ,
En boven alles, noch , voor blindheid het gezicht .
Den Vroomen heeft hier leed , en blydfchap fchynd verlooren,
Terwyl by in dit land, en onder 't heidendom,
Als vreemdeling verkeerd, en veel moet zien en hooren ,
Maar in de uur des doods, dan keerd het blaadjen om .
Dan gaat Hem zyn gezicht, in 't licht des levens open ,
En wat verlooren was, komt honderdvoudig weer ,
Gelyk een frroom van vreugd , met fnelheid toe geloopen,
Niet na zyn hoop, en wens, maar duizendvoudig meer .
Daar over werd het Hert , als een Fontein ontflooten ,
En fl:raald van dankbaarheid, van lof, van eer, en prys,
Als zuiver water voor den Heere uitgeg ooten ,
En vloeid met beekjes, door het Hemels Paradys
Terwyl de Eng'len (hier ten dien{1e uitgezonden ,
Aan zulke die den weg der waare deugd begaan ,)
Niet enkel , eenig, maar met duizende gevonden,
Als meegenooten van zyn blydfchap , by hem fraan .
Laat dan de Ninneviet, der wereldfe gezinde,
Maar fnaaden , op de Deugd, van 't waare Jakobs zaad,
Gelyk een Vreemdeling, een Dwaas, en arme Blinde,
Groot word het onderfcheid, van zyne , en haaren ftaat .
TO BIAS
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A N N A zat en zag rondom na haaren zoone op den weg , cn zy wierd hem gewaar
doe by quam, en zeide tot zynen vader, Ziet uw' zoone komt, en de man die met hens
getrokken is : en Raphael zeide, 1k weet dat uwe vader zyn oogen zal open doen . Strykt
gy de galle in zyne oogen, en als 't hem byt zo zal by ze wryven, en de witte fchellen
uitwerpen , en by zal u zien . En Anna liep toe en viel haaren zoone aan den pals, en
zeide tot hem, Kind, ik hebbe u gezien, van nu voort wil ik we] fterven : en zy weenden beide . En Tobias quam uit na de deure , en ftiet hem daar aan : doch zyn zoone
liep hem tegen, en greep zynen vader : en ftreck de galle op de oogen zyns vaders, zeggende, Hebt goeden moed , vader : en als zy gcbeetcn waaren , wreef by zyne oogen,
en de witte fchellen wierden afgepeld van de hoeken zyner oogcn . En ziendc zynen
zoon viel by aan zynen hals , en wecnde, en zeide, Geloofd zyt gy , o God . En geloofd zy uwen Naame in der Eeuwighcid . En geloofd z n alle uwe heilige Engelcn :
want gy hebt my gekail yd , en hebt u myner ontfermdy: Ziet , ik zie mynen zoone
Tobias . En zyn zoone verblyd zynde ging in . En boodfchapte zynen vader de groote
dingen , die gefchied waaren in Mcdcn .
HOL0

36®

DE

SCHRIFTUURLYKE

HOLOPHERNIS, ONTHOOFD .

Hoogmoed komt voor den val ; Het Pochen, en het dreigen ,

Gegrond, op eigen macht, dat moet tot fchande zwygen ,
Wanneer dat ftoute hoofd , daar zo veel zwaaid en draaid,
In droom en dronkenfchap zo fnel werd afgemaaid .
Wat zyn 'er veele , die op goed en moed braveeren,
En alles na haar zin doen wenden ende keeren ,
En op het onverwachft , daar ruff : Been Onheil fpoord,
Word Zorgeloosheid, in zyn zachte bed vermoord .
De dood komt zachjes aan , en brengd Been wapens mede,
Maar vind in 's lichaams tent , een zwaard van fcherpe fneede,
Dat geld die harde kop, in zyn verwarde droom,
Daar valt de Stain en Kroon , van d'uitgebreide boom .
Maar die elendig is , en onder druk geboogen,
En nederig , en klein , in zyne eigen oogen ,
En met de zucht tot God , den AllerhoogfIen loopt,
En op verlofling, door zyn groote Erberming hoops,
Die werd doch cindeling , uit zyne nood ontheven ,
Van alle quaadcn , die zyn arme Ziel omgeeven ,
Gelyk een Leger , met zyn Oorelogs Geael,
Van deze Wereld , en de Machten van de Hel ;
Hy word ontheven van de Been die hem omringen ;
Om zyn VcrlofTer , lof, en eere toe to zingen ,
Gelyk als Judith dee , in haar gewenfte tyd ;
En deze Lofzang duurd , in alle peuiwigheid.
J U.
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JUDITH flu hadde haare dicnilmaagd bevoolen , dat zy huiten haare flaapkamer zoude flaan,
en haaren uitgang waar neemen, gelyk dagelyks [gcfchied] was . Want zy zeide, dat zy uitgaan
zoude tot haar gebed, en zy hadde met Bagoa dicrgelyke woorden gefprooken : en zy gingen alle
weg van haar aanfchyn, en daar en werd niemant , noch klein noch groot , in de flaapkamer gelaaten : En Judith ftaande voor zyn bedde, zeide in haar herte, o Heere gy God aller kracht, ziet
to dezer uuren aan de werken myner harden, tot verhooginge Jeruzalems : want het is nu bequamen tyd, om uwe erve to hulpe to komen, en mynen aanflag uit to voeren, tot verwonderinge
der vyanden , die tegcn ons opgetlaan zyn . En zy ging na de fponde van het bedde, die aan Holophernis hoofd was, en zy nam zyn Sabel daar van, en naar by komende aan het bedde, greep
zy her hair van zyn hoofd aan, en zeide, Sterkt my, 0 God Ifraels, op dezen dag . En zy floeg
tweemaal in zynen hals met alle haare kracht : en hicuw hem zyn hoofd af, en zy wentelde het
lichaam van her bedde . En nam het behangfel van de pilaaren weg . En eenweinig daarna ging
zy uit, en gaf haare dientlmaagd het hoofd Holophernis over , en die flak het zelve in de maale
haarer fpyze . En zy beide gingen to zaamen uit, naar haare gewoonte : en door het leger gepaffeert
zynde, gingen zy rondom dat dal heenen, en klommen op den berg [der clad] Bethulien, en quamen aan der zelver poorten . En Judith zeide van verre tot de geene die de wacht hadden over de
poorten, Doet open : doet doch de poorte open . God, onze God, is met ons om noch kracht
to bewyzen in Ifrael, en tegen de vyanden ; gelyk by ook heden gedaan heeft .
Zz
DEN

36z

DE S C II R I F T U U R L Y K E

DEN TEMPEL TE JERUZALEM, HERBOUWD .

Daar is cen vry verlof, dat elk mag weder keeren,

Om op to bouwen , bet verwoef}e Huis des Heeren,
Alwaar Aandachtigheid , den Allerhoogfe diend,
Waar door bet levee met de Godheid werd bevriend ,
En komt tot Erf-recht, van bet Eeuwig zalig leven,
Dat God den Vader, aan zyn Kinderen wil geeven .
Dat niemant dan zyn Hert, in 't vreemde land verf,
yf,
En van zo grooten Heil , moedwillig achter blyf,
Om zyne banden, daar by zich mee vind gebonden,
Aan 't blinde Heidendom van Idelheid en Zonden ;
Een nef , daar 't zyn Gemak niet lull, uit op to f aan ,
Om met wat ongemak, na 't Vaderland to gaan
Want anders zal bet hem, miflchien to laat berouwen ,
.Als deze g unflr voor hem , ten laatflen op mogt houwen ;
En by moth f}erven in der vreemdelingen land ,
Van lfi •a els Erfenis, verbafferd, en ontpand .
Gedenkt de Gaflen, die de Koning had doen nooden ,
En haar ontichuldiging , Hem wederom ontboden ;
Wat voor een oordeel dat op haar verfmaading viel,
Om niet to fmaaken van bet Gaffmaal dat Hy hiel .
Wel op dan ; al die 't Oor, niet fchand'lyk is verzwooren ,
Om na dat vry verlof, tot wederkeer to hooren,
En zo to bouwen 't Huis des Heeren in 't Gemoed,
Op dat het wierd vervuld , met God, het hoogffe Goed .
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I N het cerlle jaar nu van Kores, Koning van Per-Len, opdat volbragt wierd hct Woord deg
H E ERE N, uit den mond van Jeremias, verwekte de H E ERE den geeft van Kores, Koning
van Perzcn, Lt by eene Ilemme liet doorgaan door zyn gantfe Koningryk, zelfs ook in gefchrifte,
zeggende : Zo zeid Kores, Koning van Perzen ; Dc H E E R E, de God des Hemels, heeft my alle
Koningryken der aarde gegeeven : en by heeft my bevoolen een Huis to bouwen, to Jeruzalem, dewelke in Judais . Wie is onder u-lieden van al zyn volk ? Zyn God zy met hem, cn by trckke op na
Jeruzalem, die in Juda is : en by bouwc het Huis des HE ER E N, des Gods Itraels ; by is de
God die to Jeruzalem [woond .] En al wie achtcr blyven zoude in cenige plaatfen , daar by als
vreemdeling verkeerd , dien zullcn de lieden der plaatfe bevorderlyk .zyn, met zilver , en metgoud,
en met have, en met beeflen : neffens cene vrywilIige gaave, voor het Huis Godes, die to Jeruzalem
[wooed .] Doe maakten hen op de Hoofden der vaderen, van Juda en Benjamin, en de Priefteren en
de Leviten , neffens een igelyk wiens geeft God verwekte, dat zy optrokken om to bouwen het Huis
des H E E R E N, die to Jeruzalem [wooed .]
En Kapittel V 1 : 1 4, 1 f .
En de Oudflen der Jooden bouwden en gingen voorfpoediglyk voort,door de Prophetie des Prophecten Haggai,en Zacharia des zoons van Iddo : En zy houwden en voltrokken het, na deu bevele des
Gods Ifraels, en na den bevele van Kores, en Darius, en Arthahfafta Koning van Perzen . En dit Huis
werd volbragt op den derden dag der maand Adar : dat zelve was het zesde jaar van 't Konivbryk des
Konings Darius .
Z z z
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D ie tuffen brandend Vuur, en Water heen zal gaan,

Diend wel voorzichtig , op zyn treeden acht to flaan :
Doch, die niet is gezind, to gaan op zulke wegen,
Hoe komt by in die Stad, die voor hem is gelegen?
Daar b y noodzaakelyk , voor alles weezen moet,
Indien by luff heeft , tot een onvergang'lyk Goed .
Want , of by al een wyl, op 't Spoor der breedheid ginge,
Om zorgeloos to zyn , en in de bocht to fpringe,
Wat zouw dat baaten , voor zyn afgedwaalde Ziel,
Wanneer by aan het Eind', in d'Eeuw'ge Afgrond viel ?
Daarom is 't beter, nu to zien , uit eigen oogen,
Als dat men op het (poor van and'ren werd bedroogen
En valfe vryheid, in de toom, van vreeze, bind ,
En in de Morgenlond des levens maar begind,
Om zynen voortgang, na bet Eeuwig Heil to zetten,
En als een Wyze man op zynen voet to letten ;
Dewyl 't niet langer duurd, als deze levens tyd,
Zo komt men uit het Enge, in 't onbepaalde Wyd,
Daar 't leven Eeuwig, in de Ruimte zal gaan weiden ,
Niet meer bedrongen , van gevaarelyke zyden .
Wie met zyn Zielen Oog , voor dezen Spiegel ftaat,
Zie op het uiterfle Eind' en maak maar kort beraad,
Om door een weinig Leed, een Eeuwig Lief, to kieze,
Op dat men 't lange , Wel , door 't korte niet verlieze .
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+ E S D R E VII : 6, 7, 8, 9 .

E E N Stad is gebouwd , en gelegen in een vlak veld : en is vol van allerlci goederen
Den ingaag is enge, en op cen ileilte gelcgen, alzodat'er ter rechter zyden vuur is, en
ter clinker zyden cen diep water : Tufien die nu is alleen eenen fmallen pad geleid, namelyk tuf1cn 't vuur en het water , alzo dat op den pad niet meer als een menfche t'zeffens gaan en kan . Indien nu deze clad iemant tot ecn erve gegeeven wierde, en by nooit
het voorgeflelde gevaar en zoude doorgaan, hoe zal by zyne crve verkrygen?

AIATTHEUS VII : 13) I4 .
Gaat in door de enge poorte : want wyd is de poorte , en breed is de we b , die tot
bet verderf lcid, en veele zyn'er die door dezelve ingaan . Want de poorte is enge, en
de weg is naauwe , die tot het leven leid, en weinige zyn'er die den zelven vinden .

HANUELINGEN XIV : zz .

Verftcrkende de zielen der Difcipelen , [ en ] vermaanende dat ze zoude blyven in bet
geloove, en dat wy door veele verdrukkingen moeten ingaan in 't Koningryke Gods .
Zz ;
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ie zich van herten tot de Heere God bekeerd,
En 't land des levens voor het land des Doods begeerd ;
Die is , als Ifrael, wel eer , in d'Oude dagen ,
Dat optoog , naar haar land, met juichend welbehaagen ;
Zo gaat Hy ook, met vrcugd' uit 's werelds Babiloon,
Om God to dienen , voor den Hoogen Hemels Troon .
Al krygt b y geen Gelei, van Wereldlyke Machten ,
(Schoon dat de Haaters aan de wegen op hem wachten, )
By houd zich als een Kind, aan God zyn Vaders hand,
Dat Die hem leide , tot in 't lieve Vaderland ;
Op dat de Harpen , (die bier aan de wilgen hingen , )
Daar vrolyk klinken, by, en onder 't blyde zngen,
Dat d'Allerhoogfce eens de knechtfchap heeft gedend ,
In 't zondig Babilon van jammer en Elend .
o Land van Babilon, en fchendig God vergeeten ,
Daar in wy waaren , als haar Eigen Ingezeten ,
Wy fcheiden met de voet , en 't Herre van u af,
Wyl God genaden , om van u to fcheiden gaf.
Vaar hecn dan Wergild, met uw vreemde en valfe Goden,
Wy gaan nu , om to docn de tleilige Geboden,
Van d'Opper-Macht, die Ons, en alle Dingen fchiep,
En door den weg dcr Deugd , tot zyne wooning ricp ,
Want wie Hem heeft gediend, zal Eeuwig loon ontfangen .
En looven zynen naam, met Eeuw'ge Lof-gezangen .
E Z RA
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E Z R A VII : 6,7,8, 9, ca .

D E Z E Ezra toog op nit Babel ; en by was cen vaardig Schrilrgelcerde in de Wet
van Mozes , die de H E E R E, de God Ifraels, gegceven hceft : en de Koning gaf hem,
na dc hand des H E E R E N zyns Gods over hem, al zyn vcrzoek . Ook (fommige]
van de kinderen Ifraels, en van de Pricfteren cn de Leviten, en de Lingers, en de Poortiers, en de Nethinim, toogen op na Jeruzalem : in 't zevende jaar des Konings Arthahfafta .
En by quam to Jeruzalem in de vyfde maand : dat was het zevende jaar dezcs Konings .
Want op den cerften der eerier maand was het begin des o touts uit Babel : en op den
eerften der vyfder maand quam by tc Jeruzalem, na de goede hand zyns Gods over hem,
Want Ezra hadde zyn herte gericht om de Wet dcs H E ERE N to zoeken en to doen
en om in Itrael to leeren de inzcttingen en do rechten.
En Kapittel VIII : 31 .

Alzo verreisden wy van de riviere Ahava, op den twaalfften der eerfter maand, . om to
gaan na Jeruzalem : en de hand onzes Gods was over ons , en reddede ons van dc hand
ales vyands, en des geencn die [ons] laagen leide op den weg .
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DE MUUR EN POORTEN, VAN JERUZALEM HERBOU\VD .

Was elk zo iev'rig ,

om de Stede Gods to bouwen,
Gelyk Nehemia, Jeruz'lems, Poort en Muur,
Geduurig weder aari, en zonder op to houwen,
Al viel 't Hem , door den Druk der Tegenflanders zuur
Die Stad des Heeren , zo verwoefl, door 't quaad der zonden,
Dat haaren Muur niet keerd , noch haaren Poort niet fluit,
Maar als een Open Plaats, voor't Heidendom bevonden,
Al wat'er lull; en wil , laat loopen in en uit :
Daar waare Aandachtigheid , den waaren God zouw Eeren,
Door 't Reukwerk des Gebeds , en liefdens Offerhand,
In 't welgefleld Gemoed, het rechte Huis des Heeren ,
En plaats des Altaars, daar het vuur der Godsdienfl brand !
Maar veele , die vervoerd , na 't vlees Wel zyn gezeten ,
By d'onbefneedene in aanzicn en gcmak,
Die flellen Zion met zyn fchaaden in 't vergeeten ,
Verlaaten , haaren Gcefl , om d'Oude Maaden-zak.
Zo dat zy lievcr in bet land der vrecmde aervcn ,
In 't Heidens levee, van de wereld, dicht vcrwcrd,
Als door een wederkeer het Vaderland to Erven,
De rechte Woonplaats van het menfchelyke hert .
Maar alle Gy , die zucht , en droevig zit in treuren ,
Staat op, , en bouwd de plaats , daar Jezus woonen wil,
Terwyl 't u is vergund , en dat het u mag bcuren ,
Eer uw de Gulde Tyd, van dozen Bouw ontvil .
NEHE.

GESCHIEDE N ISSEN,
N E H E M I A IV :

369

t5,I6,I7,I8,I9,2O,2I,33,33

D A A R na gefchiedde het, als onze vyanden hoorden , dat'et ons bekend was geworden, en
God haaren raad to nietc gemaakt hadde ; zo keerden wy alle weder tot den muur, cen iegelyk
tot zyn werk . En het gefchiedde van then dage aan, dat de helfr myner jongens doende waaren
aan het were, en de helft van hen hielden, en de fpieffen, de fchildeu, en deboogen, en de pantfiers : en de Overate waaren achter het gantfe huis van Juda . Die aan den muur bouwden, en die
den ]aft droegen, [en] die op loeden, waaren een ider met zyne eene hand doende aan bet werk,
en de andere hield her geweer . En de bouwers , die hadden een iegelyk zyn zwaard aan zyne lendenen gegordet, en bouwden : maar die met de bazuine blies , was by my . En ik zeide tot do
Edelen, en tot deOverheden, en tot het overige des yolks ; Het werk is groot, en wyd : enwy
zyn op den muur afgezonderd , d'een verre van den anderen . Ter plaatfe, daar gy het geluid
der bazuine zuit hooren, daar heenen zult gy u tot ons verzamelen : Onze God zal voor ons
firyden . Alzo waaren wy doende aan het werk : En de helfte van hen hielden de fpielTen, van
het opgaan des dageraads, tot het voortkomen der fterren toe . Ook zeide ik to dier tyd tot den
volke ; Eeu iegelyk vernachte met zynen jongen binnen Jeruzalem : op dat zy ons des nachts ter
wacht zyn, en des daags aan 't werk . Voorts noch ik, noch myne broederen, nochmynejongelingen , noch de mannen van de wacht , die achter my waaren , wy en trokken onze kleederen niet uk : een iegelyk [hadde] zyn geweer[en] water.
A a a
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L aat ons bedachtzaam ,

met voor uitzien , als de Ouden ,
De Tente-wooning , in gedachteniffe houden ;
En wys'lyk weeten , dat ons fl:erf'lyk vices en bloed,
Een Hut is , daar de Ziel , haafl uit vet huizen moot ;
En daarom niet verdiend, ons vaf a welbehaagen,
Dewyl 't niaar wooning is, voor klein getal van dagen .
Maar, als wy komen, in het recht Beloofde land,
Daar heeft, de Ziel, en Geef}, het Huis van vaffen fland,
Dat in der Eeuwigheid, niet weer werd opgenomen ;
H y word bevefligd , die in dat Bezit zal komen .
Doch , wyl wy alle, die op dezer Aarden zyn,
Noch woonen in de naare , onvruchtb're teen Woetyn ,
Zo moeten wy ons, als, voor Vreeindelingen houwen,
En geen Kaffeelen , aan den weg des doorgangs bouwen .
Want wie bemind ten Ding , daar by van daan moet gaan ,
En laaten'r, zonder nut van zyn behoeven flaan ?
Of anders bouwen wy , tot onze eigen fchaade,
En zyn met nood'loos werk , zo veel, en zwaar belaade,
Dat wy verhinderen , den voortgang na 't Gebouw,
't Geen Elk , na dezen, graag, tot wooning vinden zouw .
Die dan , dit levee , maar , voor een Woeftyne achten ,
In na 't Beloofde Land, van 't Eeuwig leven trachten,
Die mocten hier, terwyl, maar zyn, als in een Tent,
Verwachtende 't Gebouw , van vatheid , aan het End .
NEHE-
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Z Y vonden in de Wet gefchreeven ; Dat de H E E R E door de hand van Mozes geboden hadde, dat de kinderen Ifraels in Loof-hutten zouden woonen, op bet Feeft, in de zevende maand : En dat z bet zouden luidbaar maaken, en een flemme laaten doorgaan door
alle haare fteden, en tejruzalem, zeggende : Gaat uit op bet gebergte, en haalet takken
van olvf-boomen , en takken van [andere] oli-achtige boomen , en takken van myrtenboomen, en takken van palm-boomen, en takken van [andere] dichte boomer, om loofhutten to maaken, als'er gefchreeven is . Alzo ging bet yolk uit en haalden ze, en maakten
hen Loofhutten, cen iegelyk op zyn dak, en in haare voorhoven, en in de voorhoven
van Godes Huis, en op de ftraate der W aterpoorte, en op de ftraate van Ephraims poorte .
En de gantle gemeente der geener , die uit de gevangeniile waaren weder gekomen, maakten Loof-hutten, en woonden in die Loof-hutten ; want de kinderen Ifraels en hadden
alzo niet gedaan Pint de dagen Jozua, des zoons van Nun, tot op dezen dag toe : en daar
was zeer groote blydfchap. En men las in het Wetboek Godes dag by dag, van den eerfEen dag tot den laatften dag : En zy hielden het Feel} zeven dagen, en op den achtften
dag den verbods-dag , na bet recht .
HEL.IOAaa z
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HELIODORUS GESTRAFT .

D e Stoutheid komt'er dan , noch zeer gelukkig af,

Als by niet fneuveld in de Goddelyke Straf,
Op dat by tyd heeft, om zyn zelven to bekeeren,
En then by hoonden , door ootmoedigheid to Eeren .
Wat blyft'er menig, met den fnellen flag en (foot ,
In zyn verwaandheid , op de plaats der wraake dood
Daarom, die Godes hand gelukkig is ontkomen ,
Verander zynen weg, en gaa op 't fpoor der vroomen,
Eer dat een zelve flag , als op de Achttien viol,
Met eene fnellen val , ook ilorte op zyne ziel :
Want wyl dat and'ren zo elendig zyn gevaaren,
Die in de Zonden Rand niet boven alle waaren .
Zo blyft cen iegelyk , in 't zelve oordeel Raan .
Zo by zich niet bekeerd, om ook zo to vergaan .
Veel Eigenzinnigheid, het (poor van vrees to buiten,
Laat door de Reed'lykheid , zyn Route gang niet fluiten,
Voor dat Gods ftrenge hand hem machtig wederaaat,
En van de beenen op de grond ter neder flaat :
Indien by dan noch leerd , door fchaaden en door fchanden ,
En doet den Heere, na behooren , offerhanden,
Van Lof en Dankhaarheid , met een verbrooken hert,
En in de ]evens daad , tot Deugd veranderd werd ,
Zo mag by fhreeken , van Geluk , met groote reden,
Om dat by niet onryp , van God is afgefneeden.
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23,2f,2f,z6,27,z8,=9,

H E L I O D O R U S zocht to volbrengcn het geene beflooten was : en als by nt: aldaar
by de fchat-kifte met de Hellebardiers tegenwoordig was, Zo heeft de Prinfe der ;eeilen
en aller macht, een groote openbaaringe gedaan : zo dat alle die haar verftout hadden daar
t'zaamen to komen, door de kracht Gods verflaagen zynde, in bezwykinge en vreeze vielen .
Want van haar wierd een paard gezien , met cen zeer fchoon dekfel vcrfierd, daar op cen
zat die fchrikkelyk was, 't welk iterk rennende zyne voorfte vocten op Heliodorus geworpen hceft : en die daar op zat fcheen ecn gouden harnas aan to hebben . En daar verfcheenen
voor hem noch twee andere jongeling°n, uitneemende in fterkte, en zeer fchoon in heerlykheid , en fierlylc in klcedinge : dewclke ook ftaande elk aan een van zyne zyden, hem zonder ophouden geefelden,hem veele flagen gecvcnde . En als by haaftclyk ter aarde viel,en met
groote duifternifle bevargen was, zo namen zy hem t'zaamen op, en zetteden hem in cenen
draagftoel : En hem, die zo terftond met veel tocloops en alle de Hellebardiers in de voorzeide
fchatkamer was ingegaan, droegen zy weg, alzo gcfteld dat by met de wapenen niet en konde
geholpen worden, en openbaariyk de heerichappye Gods bekende . En by lag daar, door de
Godlyke kracht, zonder fpraake, en verftceken van allc hoope en behoudeniile .
Aaa 3
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it was een fchoone Boom, met Zeven groene Takken,
Die Gulde vruchten droeg, van Gods Gehoorzaamheid,
Waar over zy haar liet verfcheuren , en verhakken,
Van 't Tegendeel des Goeds, dat waare Deugd benyd
Doch d'uiterlyke fchors wierd haar dus afgenomen ,
Maar d'Innerlyke Kern , bleef voor Gods Oogen flaan ,
Om zo to werden een der Paradyfe boomers ,
Veel fchoonder als by hier op aarden had gedaan .
Zo kan 't Onzichtbaar R yk , het Ryk des Tyds verduwen,
Dewyl Getrouwheid niet voor d'Ongetrouwheid wykt
En zich den Phenix uit zyn ondergang verduwen,
Waar door by friffer Jeugd, en fchoonigheid bereikt .
Dit was een Eerfleling, in 't Voorjaar van de Tyden,
?Mar toen de Zomer, van de groei en bloeityd quam,
En droeg de Eed'Ie Vrucht, van Jezus to belyden ,
Aan duizend takken van then Goddelyken Stam ;
Toen ging de Haat eerf} aan , met plukken, en met fcheuren,
Om deze levens boom, to roeijen uit zyn Hof,
Die onverdraag'lyk was , voor Helfe Willekeuren,
Doch , door zyn woeden viel haar ook de fchors maar of
Dc Boom, de Takken , en de Vrucht wierd al behouwen ,
En viel (gezuiverd van 't verdorden) in Gods hand ,
Tot een vermaak'lykheid, van 't Eeuwige aanfchouwen,
Voor Eeuwig in den Hof van 't Paradys geplant .
3 .MA.
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H E T gebeurde ook dat de zeven broeders met de moeder gegreepen zynde, van den
Koning gcdwongen wierden varkens vlees , bet welk ong°oor1oo`d is , to proeven : en
wierden met gcelelen en met peezen geflagen . En een der zelve, die voor de andere fprak,
zeide aldus : `Vat wilt gy ons vraagen, en van ons weeten ? want wy zyn bereid liever tc
ilerven, als de Wetten onzer Vaderen to overtreeden . En de Koning zeer gram wordende,
gebood dat men pannen en ketelen zoude hee t maaken : en als die terftond heet gemaakt
waaren ; Zo gebood by dat men dezen, die voor de andere ge prooken hadde , de tonge
zoude affinyden, en hem bet vel rondom aftrekken , en zyne uiterfte leden afhouwen,
daar bet de andere broeders, en de moeder zouden aanzien . Als hem nu alle [leden] ongebruikclyk waaren gemaakt, zo beval [de Koning] dat men hem, . die noch zynen adem
haalde, aan bet vuur zoude brengen, en in de panne braaden : en als de damp uit de panne
hem zeerverfpreidde, zo vermaanden zy malkanderen met de moeder klockmoedelyk to
fterven : Spreekende aldus, God de Heere ziet bet aan, en zal in der waarheid over onsvertrooft worden : gelyk Mozes in zyn Lied, bet welk by tegen haar in bet aangezicht
heeft betuigd, verklaard, zeggende, En over zyne dienflknechten zal by vertrooft worden .
ANTLQ-
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Gods Straffe borgd wel eens, en ook wel menigmaalen,
Maar op het laatfle , moet de Schuldenaar betaalen .
De Route Overmoed, betaald het Leven duur,
Wanneer de Roede , werd geworpen in het vuur .
Zo lang de weelden duurd, zo duuren de gedachten ,
Van 't Opgeblaazen Hert , zich zelven Groot to achten ,
Als of by d'Oppermacht, in zyne handen had,
En op de hoogfle Stoel , van doen , en laaten , zat
En laat zich door het Licht in 't pert niet overtuigen,
Dat al wat adem haald , zich bukken moet, en buigen,
Of anders met zyn hoofd, zo tegen 't Harde loopt,
Dat by zyn domheid, met zyn ondergang bekoopt .
Wat blyft dan over, van des werelds fierlyk blinker ?
Een boo verrotting, en een vuil elendig f1inken
Ja, zo vervaar'lyk, dat het wonderbaarlyk is ,
Dat zulke Spiegels, van des doods verderfenis,
Geen meerder affchrik maakt , in andere Gernoeden ;
Om zich voor zulk een lot, voorzichtiglyk to hoeden
Op 't allerlaatfre , in den allernaauwflen knel ,
Als voor de kaaken , van de opgefpalkte hel ,
Dan wouw men 't leven noch wel uit Gods handen haalen,
En dat met woorden , van beloften to betaalen
En zo 't gebeurd , dat zulks, tot overmaat gefchied ,
Zo volgd loch meeftendeels, de vrucht des levees niet .
Dies, maakt de maat niet vol, van zondelyke daaden ,
Maar van Rechtvaardigheid, zo vind gy Gods Genaden .
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DE Almachtige Heere, de God Ifrnels floeg hem met een ongeneezelyke enonzienlyke plaage : want zo als by nu deze woorden geeindigd hadde, heeft hem een ongeneezelyke pyne des ingewands, en bittere inwendige pyningen bevangen : Zeer rechtvaardelyk , als die met vecle en vreemde
elendigheden de ingewanden van andere gepynigt hadde . Doch by cn liet daarom niet afvan zyn hoog
fpreeken : maar by was noch met hoogmoed vervuld, vuur blaazende in zyne gramfchap tegen de ]ooden, en gebood dat men de reize zoude verhaaflen : en het geheurde dat by ook van de wegen viel , die
zeer flerk voort reed,en dat by eenen zwaaren val doende , alle de leden zyns lichaams verdraaid wierden . Hy die korts to vooren de baaren der zee fcheen to willen gebieden, om zyne vermetelheid, die de
menfchelyke gelegentheid to boven ging : en die meende dat by de hoogfle bergen met een fchaale zoude weegen, als by op de aarde was, wierd in een rosbaare gedraagen, de openbaare macht Gods in hem
voor alien betoonende : Zo dat ook uit het lichaam dezes godloozen, leevendige wormen voort quamen, en dat zyn vlees,terwyle by noch in fmerten en pyne leefde,van hem afviel : en dat van zynen reuk
bet gantfe krygsleger bezwaard wierd, van wegen de verrottinge . Alzodat hem, die een weinig to vooren fcheen de flerren des Hemels to raaken, niemant en konde draagen,om de onverdraagelyke zwaarte van den flank . Hier begon by dan alzo verwondet zynde, van de grootheid zyns hoogmoeds of to
houden, en door deze Godlyke geeffelinge tot kenniffe to komen, alle oogenblik zwaarder met pynen aangetafl wordende . En ook niet konnende zynen eigenen (tank verdraagen, zeide by doze woorden, Het is recht dat men hem Gode onderwerpe, en dat iemant een flerfelyk menfche zynde, nict en
denke Gode gelyk to zyn .
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H

ad dan d'Egiptenaar , verwoede Olifanten,
De Allerhoogfre had verfchrikkende Gezanten ,
Op dat d'Elendige rechtvaardig wierd gered,
Op zyn ootmoedige, en zeer hertelyk Gebed .
Door misdaad heeft de Menfch zich zelven zwaar belaaden,
Maar door bekeering, komt by weder tot Genaden
Dan is God flerker,, met een uitgefrrekte hand,
Als zyn verdrukker, en verwoede Dwingeland ;
Die 't Eeuwig leven wil verdelgen en vernielen .
Bekeerd u dan tot God, o weg gevoerde Zielen ,
In uw Gevangenis, en yz're zonden band,
Ver van Jeruzalem, en 't fchoon Beloofde land .
Bet zyn de zonden , die u van den Heere fcheiden
Her zyn de Deugden , die u weder tot Hem leiden .
Wie 't dreigende Gevaar , van 't Eeuwige verdriet,
In zyne Wereld dienfl , allengskens naad'ren ziet,
Val neder , in her flof, met zuchten ende traanen ,
En 't fmeekende Gebed , om Gode aan to maanen,
Om zyn beloften , wyl zyn Goedheid niet begeerd,
Den Dood des Zondaars, maar dat by zyn Ziel bekeerd .
Bekeerd u , arme Ziel , in Satans knevelingen,
Gevangen en geboeid, om na zyn wil to dwingen,
Zo dat gy , als een Vee ter flachtbank wierd geleid
Ziet gy het fof voor af, zo is her Roepens tyd .
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D O E nu Eleazarus van 't gebed ophiel , quam de Koning met de beeften , en het
gants grouwelyk heirleger tot de Ryd-plaatfe . En de Jooden dat aanfchouwende , hieven een groot geroep op na den Hemel, zo dat de byliggende valeijen mede eenen weerklank gaven , en 't gantfe heir tot een onbedwingelyk fchreijen beweegd wierd . Doe
heeft de zeer Heerlyke, Almachtige, en Waarachtige God zyn heilig aanfchyn vertoond,
en de poorten des Hcmels geopend : uit welke twee heerlyke Engelen , en fchrikkelyk
in gedaante afquamen , die van alien gezien wierden , neffens de Jooden . En zy deeden wederftand : en zy vervulden bet heirleger der vyanden met ontroeringe en verfchrikkinge, en verftrikten ze met onbeweegelyke boeijen, en ook des Konings lichaam
wierd geheel tfidderende , en by vergat zyne toornige en groote ftoutigheid . En de
beeften keerden haar om tot de volgende gewapende heirlegers , en vertrapten ze , en
vernielden ze . En des Konings toornigheid wierd veranderd in barmhertigheid en traanen , van wegen de dingen, die by to vooren [tegens haar] bedacht hadde .
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