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Totten Sangher.
Nademael die heylighe Schriftuere (aendachtighe Sangher) op vele diversche plaetsen,
so wel des ouden als des nieuwen Testamente ons neerstich leert ende beveelt, datmen
des Heeren lof door singhen wijt uytbreyden, sijnen naem groot maecken, sijne groote
wonderen vertellen, ende sijne barmherticheyt heerlijc prijsen sal. Iae dat sijn woort
rijckelijck in ons woonen soude in aller wijsheyt, ende met malcanderen van Psalmen,
Lofsangen ende Gheestelijcke Liedekens spreken sal, soo zijn hier by een vergadert
uyt verscheyden boecken sommige stichtelijcke Geestelijcke Liedekens ende
Lofsangen met noch eenige Psalmen Davids, om inde vergaderinghe der geloovighen
met aendacht ghesongen te worden. Daerom is onse Christelijcke bede ende
waerschouwinghe dat een yeghelijck voor hem selven sorghe draghe, dat hy dese
Liedekens, Psalmen, ende Lofsanghen niet en misbruycke in lichtveerdicheyt, sonder
aendachticheyt, ofte om den menschen te behaghen, want doch alle uytwendich
ghebaer sonder vernieuwinghe des Geests voor God niet en ghelt, ghelijck aen Israel
(dat nochtans Gods uytvercoren volck was) ghebleken is, als die Heere voor den
Prophete
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+

Amos claer te kennen geeft, seggende: Doet slechts dat ghebleer uwer Liedekens
+
van my wech, want ick en mach uwen snaren spel niet hooren. Noch ghetuycht
Amo. 5. 23.
+
de Heere door David seggende tot den Godloosen, spreect: God wat vercondicht
ghy mijne rechten, ende neemt mijn verbondt in uwen monde? Soo ghy doch de +Psalm 50.
castijdinge haet, ende werpt mijn woorden achter u: Hier uyt (lieve Sangher) ist wel
te verstaen dat den lof (daer de Heere een behaghen aen heeft) niet schoon en is in
den mont der sondaren, Ia dat hy gheenen lust en heeft aen schoonen uytwendighen
sanck ofte praten, als het herte inwendich onreyn ofte met eenighe sonden bevleckt
is, ofte oock als het singhen in ydele lichtveerdicheyt, om den menschen te behaghen,
gheschiet sonder den sin ende cracht van t'ghene datmen singt met beweginghe des
gemoets ende diepe aendacht te betrachten. Dus (lieve sangher) wilt met neersticheyt
allen quaden schijn vermijden, ende met een oprecht omghekeert ende wel ghesuyvert
hert, ende gherust ghemoet, dese, als oock alle andere Geestelijcke Liedekens,
Psalmen ende Lofsanghen, in de reyne vreese Gods, ende tot sijns hoochweerdigen
naems, lof ende prijs, tot stichtinghe ende opbouwinghe sijner Gemeynte, ende uwer
eyghener zielen behoudinghe also ghebruyckten, op dat ghy door, als
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oprechte vruchtbare rancken (Christo den oprechten soeten wijnstock recht ingelieft
zijnde) vele soete ende welrieckende vruchten der gherechticheyt mocht
voortbrenghen, Ia als heldere clare lichten (door Christum het waerachtighe ende
eeuwighe licht verlicht) onder dit arch ende verkeert gheslachte in dese laetste ende
allersorgelijckste tijden door een reyne, sedighe, ende cuysche wandelinghe eenen
claren ende helderen schijn van u gheven, op datter noch vele die noch in duysternisse
sitten, ende in de schaduwe des doots wandelen, daer door verlicht, uyt de diepe
duysternisse verlost, ende tot dat overwonderlijcke licht (namelijck Christum)
ghebrocht mochten worden, ende in dat selve licht tot den eynde volstandich
wandelende, die eeuwige onbevleckte ende onverderffelijcke erffenisse met allen
heylighene moghen ontfangen ende in de eeuwighe blijschap met de hondert ende
vijfenveertich duysent op den berch Zion dat+ nieuwe Liedt dat niemant leeren conde
+
Apoc. 14. 3.
ende den costelijcken Lofsanck daer Esdre van + schrijft, met vreuchden singen
+
van eewicheyt tot inder eewicheyt. Daer toe ons bequaem believe te maken, die
4. Eso. 2. 42.
alleen wijse rechtveerdige ende barmhertige Vader door de verdienste sijns eenighen
beminden Soons in cracht sijns heylighen Gheestes, Amen.
Valete.
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Den eersten Psalm Davids.
Singt met aendacht.
Die niet en gaet inder Godloosen raet,
Die op den wegh der sondaren niet staet,
En niet en sit by den spotters onreyne:
2 Maer dach en nacht heeft in Gods wet alleyne
Al sijnen lust, ja spreeckt daer van eenpaer,
Die mensch is wel ghelucksalich voorwaer.
3 Hy sal ghelijck sijn eenen schoonen boom
Gheplant by eenen claren waterstroom,
Die sijn vruchten gheeft in bequame tijden,
Van welcken geen droghe blat valt besijden,
So sal de mensche salich sijn bekent,
Met al sijn doen tot welcken by hem went.
4 Maer so en ist met den Godloosen niet,
Die als caf verstroyt werden daerment siet,
Dwelck van den wint hier en daer wert gedreven.
5 So sullen sy in Gods gerichte beven,
En niet bestaen: maer haest vergaen beschaemt,
Met den vromen werden sy niet ghenaemt.
6 God kent den wegh end der vromen ghemoet,
Hy draecht sorge voor hen end voor haer goet
Dies sullen sy wel ghelucksalich wesen.
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Maer nademael dat onsen God ghepresen,
Der Godloosen weghen niet en behaecht,
Sy en haer doen werden tot niet ghebracht.

[Al die in Zion zijt]
Na de wijse vanden 97. Psalm. Een Coninck is de Heer Dies moet verblijden
seer.
Singt met aendacht.
Al die in Zion zijt,
V in den Heer verblijt,
Gheeft hem nu prijs en eere,
V God Coningh en Heere,
Al voor sijn Majesteyt,
Offert gherechticheyt,
En sijnen name goet
Seer vriendelijck en soet,
Wilt loven wijt end breyt.
2 Verciert u al te saem,
a
Doet heyl'ghe cleederen aen,
b
Treet in s'Heeren voorhoven,
Met dancken ende loven,
Sijn wanderen aensiet,
c
Singt hem een nieuwe Liedt,
En sijn barmherticheyt,
Prijst in der eeuwicheyt,
Sijn eere vergheet niet.
3 Ghy volcken altesaem,
Maeckt groot des Heeren naem,
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Ps. 96. 9.
Ps. 100. 4.

b

c

Ps. 98. 1.

9
En wilt God vast aencleven,
Na sijnen wille leven,
Gaet in Ierusalem,
Hoort daer des Heeren stem,
d
Comt al en valt te voet,
Voor den Heer in ootmoet,
V sonden belijdt hem.
4 Hy is een machtich God,
De Heere Zebaoth,
e
Seer vriendtlijck ende goedich,
Barmhertich en lanckmoedich,
Hy vergheeft de misdaet,
En bewijst sijn ghenaedt,
f
Die draghen rou end leyt,
Over al haer boosheyt,
Ende afstaen van t'quaet.
5g Die aenroepen sijn naem,
En sal hy niet versmaen,
Die na hem hertelijck vraghen,
Tot hem suchten en claghen,
werden tot al'er tijdt,
Vertroost ende verblijdt,
h
Een hert verslaghen seer
Verlaet hy nemmermeer,
Dies hem ghebenedijt.
6 Met een vrolijck gheschal,
Roemt s'Heeren goetheyt al,
i
En lovet hem met vreuchden.
Vercondicht sijne deuchden,
Hy is de Heere goet,
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d

Ps. 95. 6.

e

Ex. 34. 6.

f

Ezech. 18. 21.

g

Rom. 10. 13.

h

Psal. 51. 19.

i

Ps. 100. 1.
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Die ons sonden uyt doet,
End onse ziel certeyn,
Maeckt suyver ende reyn,
Dies lovet hem met spoet.
7 Wy die hier zijn by een,
Laet ons van herten reen,
Des Heeren goetheyt prijsen,
Hem danckbaerheyt bewijsen,
Al u inwendicheyt
Des Heeren lof verbreyt,
Onsen God ende Heer,
Singhet lof prijs en eer
Nu en in eewicheyt.

[Bedroeft ben ick van binnen]
Op de wijse: O rat van avontueren.
Singt met aendacht.
Bedroeft ben ick van binnen
O Vader Celestijn,
Dat ick u niet can minnen
Wt alder crachten mijn,
Daer nochtans hert en sinnen
Besneven moeten zijn,
O Heer om sulck beginnen
Laet my van u ghewinnen
Des heylighen Gheests cracht devijn.
2a Gheestich wedergheboren
Moeten sy zijn publijck,
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Die willen als vercoren
Comen in sHemels rijck,
Iab omghekeert al voren,
Den kinderen ghelijck
Dienen sy na 't behooren
Sterckt hier in Vader vercoren,
Dijn hantwerck ghemaeckt van slijck.
3 T'onsen trooste gheschreven,
Vinden wy claerlijck staen,
c
Wie bidt, dien wert ghegeven,
Die clopt, wert open ghedaen,
En die soeckt in dit leven
Die sal troost vinden saen,
Hier in Vader verheven,
Ons aertwormkens beseven,
Laet uwe gaven omfaen.
4 Van ud Vader der lichten,
Comen alle gaven goet,
Daerom ons simpel wichten,
geeft wijsheyt, maect ons vroet,
Op dat wy moghen stichten,
Elck een gheestich ghemoet,
Oock vleesch, werelt bedichten,
e
En wederstaen de schichten,
Van al Satans ghebroet,
5 Onsf tonge, en mont regieren
Wilt, Vader omnipotent,
Op dat wy obedieren,
Moghen u mandament,
En in alle quartieren
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Matth. 18. 3.

c

Mat. 7. 7.

d

Iac. 1. 13

e

eph. 6. 16

f

Matth. 10. 19.
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Belijden u name jent,
Na u wil en manieren,
Leert ons van sonden vieren
En volghen uwen wegh bekent.
6g De wegh om tot u te comen
Is smal so Schrift belijdt,
T'vleesch kiest nochtans den crommen
Ter Hellen breedt end wijdt,
Maer bevrijdt, voort verdommen,
Die u vreesen altijt,
Der cranckheyt wy ons rommen,
Maer Heere niet om sommen,
Is u cracht ghebenedijt.
7d Niet ons, maer uwen name
Moet glorie gheschien,
i
Als t'hooft van het lichame
Wilt ons cranckheyt aensien,
Ende maeckt ons bequame
Te leven na u ghebien,
Want sonder u altsame
Zijn wy onnut in fame,
Sterckt ons Heere by dien.
8 Sterckt ons Heer int ghebueren,
Alsk Wijnstock,l Hooft, en Pilaer,
Laet ons bloeysel ghedeuren.
Ghelijck ranckskens vruchtbaer,
Gheestich helpt ons verscheuren,
Alle errueren swaer,
Op dat wy tallen uren,
Alsm nieuwe Creaturen,

g

Matth. 7. 13.

d

Psalm 115. 1.

i

Col. 1. 18.

k

Ioa. 15. 1.
Col. 1. 18.

l

m

gal. 6. 17.
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Christum moghen volghen naer.
9 Om Christum herder reene,
Na volghen tot des cruys doot,
Ons verstroyt doopken cleene
Staet by Vader minioot,
Beschermt ons int ghemeene,
Onder u vleughels groot,
Want ghy en anders gheene
Zijt ons beschutter alleene,
Troost, toevlucht, schermschilt ter noot.

[Alle die hem bekeert]
Na de wijse: Al die in Zyon zijt, Verblijt u alghelijcke.
Singt met aendacht.
Alle die hem bekeert,a
Die comen tot ghenade,
So Syrach leert
Met goe woorden perfeckt,b
c
End niet en vermeert,
Der Goddeloosen pade,
d
Maer die God eert,
In dit waerheyt subjeckt,
e
Die wort verweckt,
In een reyn leven nieu,
f
Die den enghen wegh treden//schoon,
En hier haer aertsche leden//doon,
Segghen werelt Adieu,
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a

Sy. 17. 19.

b

Psa. 1. 1.
joa. 15. 8.

c

d

Ro. 6. 4.

e

Matth. 7. 14.

f

Col. 3. 5.
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Wie haer dat quaet berien.
2g Al die sulcx heeft ghedaen,
Oft te doene begheeren,
h
Ten sal haer niet schaen,
Dat sy waren Godloos,
i
Christus die wilt se ontfaen,
+
Die haer tot hem bekeeren,
En oock ontslaen,
k
Van sonden quaet en boos,
l
Hy is altoos
Tot ons gheneycht met vlijt,
So hy t'bewijst met woorden//waer,
m
Oock aen den fellen moorde//naer,
So Lucas ons belijdt,
Scholt hem sijn sonden quijt.
3 Wie dat oock so terstont
Want quaet soecken te scheene,
Met herte end mont
Belijden so daer schult,
+
Seer onghesont
n
Was Maria Magdaleene
Als Christus haer voudt,
+
Met alle quaet vervult,
+
Deur groot ghedult
Heeft hy haer quijt ghemaeckt,
o
Seven onreyne geesten//mee,
+
Als sy boete ten eersten//dee
p
Nieuwe cracht heeft gesmaect
Is sy daer uyt gheraeckt.
4 Sy wandelde niet meer,

Sommighe leerachtighe geestelijcke liedekens

g

Sy. 17. 13.

h

Ezech. 18. 26.

i

Matth. 11. 28.
Ezech. 33. 12.

+

k

Ierem. 6. 16.
Syr. 6. 26.

l

m

Luce 23. 43.

+

Luce 7. 37.
Ioan.12. 3.

n

+

Mar. 14. 3.
Matth. 26. 6.

+

o

mar. 16. 9.
Luce 8. 2.
p
Esaie 40. 31.
+
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Ghelijck sy was ghewoont,
q
Maer volchde den Heer
Wt reyner herten vast,
Den selfden keer,
Nam den verloren Sone,
Die met oneer
r
Sijn goet al heeft verbrast,
Oock niet ghepast
Op sijn Vaders convent
Maer bleef even vermeten//straf,
Tot dat hy ginck om eten//draf,
Doe heeft hy sijn elent
Door armoede bekent.
5s Hy sprack, zijnde confuys,
Als d'armoede ginck dwinghen,
Dat sware cruys
Dat deed hem lijden groot,
In mijns Vaders huys
Daer zijn veel huyrlinghen,
Sy hebben ghenen noot
Noch oock ghebreck van broot,
Maer ick die bloot
Hier van hongher vergae,
Ick sal als een misdader//saen,
Weder tot mijnen Vader//gaen,
Bidden hem om ghenae
Op dat hy my ontfae.
6 Als den Sone nu quam
Tot den Vader expeerdich
End hem vernam
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q

Luc. 8. 2.

r

Lu. 15. 13.

s

Lu. 15. 27.
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Dat Vaderlijck ingien
Ootmoedich als een lam,
Sprack hy, ick ben niet weerdich,
Vaderlijck stam
Dat ick t'eeuwighen tien,
V kint soude ghedien,
Den Vader tot hem ginck
End viel hem aen met lusten//tem,
t
Aen sijnen hals en kusten//hem,
Vriendelijck hem ontfinck
Niet als een huyrelinck.
7 Sulcke blyschap een paer
Is int Hemelsche wesen,
Als den Sondaer
Wederom boete doet,
Onder d'enghelsche schaer
v
Als wy in Lucas lesen,
Over hondert maer
Een min, die daer sijn goet:
Maer die onboet-veerdich zijn, sullen swaer,
x
Hier naer moeten verschromen//al,
+
Wanneer den Heere comen//sal,
+
In de wolcken claer
+
Met heyrcracht en misbaer.
8 Desen dach comt seer ras,
+
Die daer eeuwich sal branden,
y
So Malachias
In sijnen boeck ghewaecht
Die quade op dat pas
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t

Lu. 15. 20.

v

Luc. 15. 7.

x

Esa. 13. 8.
2. Tes. 1. 10.
+
mar. 13. 26.
+
Matth. 24. 30.
+

+

Luc. 21. 25.
mal. 4. 1.

y
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Sullen dan slaen met schanden:z
Want daer en was
a
Noyt sulcken dach vertsaecht:
Dan weet beclaecht+
Dat quaet hier is ghewrocht
b
Want al haer doen int leven//fijn,
Dat sal daer al gheschreven//zijn,+
Van den Heere bedocht,+
Ten voorschijne ghebrocht.+
9 Met seer swaer versucht,
c
Sullen sy dan verschromen,
En haren plucht+
Wert in speloncken wreet,+
Haer doen en vrucht+
d
Is als de Distel bloemen,
Die niet en deucht,
So een yder wel weet,
Dan wert haer leet
e
Alst niet baten en mach
f
daer sy int leven waren//quaet,
Als t'herte vol beswaren//staet,
Want t'wert sulck eenen dach
Als noyt gheen mensche en sach.g
20.h Prince weest so bereyt
Ghelijck de wyse maechden,
Blijft in waerheyt,
Met Gods heylighen schoon
i
Druck pijne en leyt,
Sal de Heere verjaghen,+
Goeden arbeyt
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z

Esa. 13. 9.

a

Ioel 2. 2.
Amo. 5. 18.

+

b

syr. 17. 19.
2. Cor. 5. 10.
+
Sap. 4. 14.
+
4. Esdr. 16. 66.
+

c

esai. 2. 19.
Oze. 10. 8.
+
Apoc. 6. 15.
+
Lu. 23. 29.
d
sap. 5. 15.
+

e

2. the. 1. 8.
Ro. 2. 9.

f

g

Ier. 30. 7.
Matth. 25. 1.

h

i

2. tes. 1. 7.
Sap. 5. 16.

+
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k

Crijcht heerlijcken loon,
Een schoone croon,
Van God ghebeendijt,
+
Met Palm-tacken in de//handt,
l
Na dat eeuwich beminde//landt,
Vol vruchten en jolijt
m
Dus schickt u na den tijdt.
+

k

sap. 5. 17.
Matth. 25. 54.

+

+

4. esd. 2. 46.
Ioan. 16. 22.

l

m

Rom. 12. 11.

[In mijnen geest//moet ick verjubileren]
Na de wijse: Van den 23. Psalm Singt met aendacht.
In mijnen geest//moet ick verjubileren
Noyt soeter feest//dan den Sabbath der Heeren,
a
Wie hem met lust//viert van sijn quade wercken,
Van sonden rust//in God die hem can stercken
Die heeft seer pleyn//den Sabbath recht gehouden,
b
God heeft hem reyn//sijn sonden quijt gheschonden.
2c Doe salich dan//is hy tot allen stonden
Al sulcken man//en rekent God geen sonden,
d
In wiens geest fris//gheen bedroch noch qua perten
Bevonden is//oock niet dobbel van herten
Maer als Gods knecht//de vrome Iob gepresen
e
Slecht est recht//volherdich in Gods vrese.

a

esa. 56. 2. ende 58. 13. ende
66. 23.
b

Ps. 32. 1.
rom. 4. 7.

c

d

Ps. 32. 2.

e

Iob 1. 8. ende 2. 3.
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3f Oock die gheen ghelt//op woecker heeft ghegheveng
Noch geen gewelt//aen yemant heeft bedreven
Maer leent met vlijt//den armen t'elcker ure,
Sonder respijt//alleen uyt liefden puere,
h
En gheeft haer al//die hem niet connen loonen,
Dien sulcken sal//in Godes tempel woonen.
4 So wie met vliet//uyt lust hier in beclijuen,
Sy sullen niet//ledich in onvruchtbaer blijven
In kentenis//van Gods volmaeckte leere,i
Die heylsaem//in Christo onsen Heere
God die vermeert//de gaef sijns geest beseven
Wie hem verneert//die wort van God verheven.k
5 Tis wel gheviert//die soo den Sabboth rusten
Sulc n verciere//Gods leering soet met lusten
Die weeskens cleyn//beschermt gelijc een vaderl
Voort gewelt pleyn//en die als wijs beraderm
Hem neerstich keert//dat weesken onbedrogenn
Geschiet, geleert, in Gods woort opgetogen.o
6 Is een in noot//die hem dan troost van herten,
En breeckt sijn broot//een ziel vol honghers smerten,
Die niet en can//rusten eten noch drincken
Als hy een man//nootdruftich can bedincken
Maer hem eerst spijst//wt liefde na en verrep

f

Ex. 22. 25.
Leu. 35. 35.
Deu. 23. 19.
Psal. 15. 5.
g
Deu. 15. 25.
2. Esd. 5. 11.
Luc. 6. 35.
h
Tob. 4. 5. ende 14. 12.
Luc. 14. 13.
i
2. pet. 1. 8.
k

Matth. 23. 11.
Luc. 14. 11.
en 18. 14.
l
Tit. 2. 10.
m
4. Esdre 2. 21.
n
Sp. 4. 13.
o
esa. 58. 7.
Ezech. 18. 16.
Tob. 1. 17.
Matth. 25. 35.
p

Esa. 58. 8.
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q

Als hy besorcht//de Weenkens reyn van zede
q
Geeft, leent, borcht//elck na gheleghenthede,
1. Timo. 7. 5. 5.
r
+
Die haer so can//voorstaen in alle saecken,
Iac. 1. 27.
s
r
Recht als haer man//raet tot bidden en waken
Syr. 4. 13.
+
s
Geestich ghesint//sacht, stil tot allen tijden
Luc. 2. 37.
+
Dat sy verwint//haer druc en svyants strijdt.
1. Timoth. 5. 5.
8 Niemandt en can//tot desen Sabboth comen,
Oft ten zy dan//dat hy tot sijnder vromen,
t
Gantschlijc versaeckt//die werelt met haer lusten,v En niet en smaeckt//dat aertsch vol van ons
t
rusten,
1 Roman. 12. 24.
+
v
met sijn gemoet//gantsch draecht in God verheven,
Col. 3. 2.
v
+
Ia suer en soet//x dancbaerlijcke te leven.
1. Ioan. 5. 15.
v
9 Seer onbesmit//is voor God eerweerdich
Col. 3. 2.
+
x
Die niet en siet//by de spotters lichtveerdich
Ephes. 5. 20.
y
+
In haren raet//noch in haer cromme wegen
Col. 3. 17.
Geensins en gaet//maer contrari daer tegen
y
Psal. 1. 1.
Al sijnen ganc//heeft in het Hemelsch wesen,
Met lof en danc//als een met God verresen.
10 Soet ende fijn//moet t'eynde aller geboden
z
De Sabboth zijn//daer maer een is van noden
z
Dits t'eenich een//stil houden God ghelaten
2 Psalm 27. 4.
+
Als Magdaleen//die coos tot haerder baten,
+
T'best eenich goet//dwelck haer by is ghebleven.
Luc. 10. 41.
a
D'oprechte vroet//en is geen wet gegeven.
a
1. Tim. 1. 9.
+
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11b O Gods Gheest net//ghy condt ons wel regeeren
Ghy zijt de wet//niemant heeft te u leeren+
God heeft u voort//den heylighen gegeven,+
En na sijn woort//in haer herten geschreven,c
d
Ghy zijt een licht//lanteerne t'haerder voeten
Na Davids dicht//twelck sy navolghen moeten.+
12 Och liefden graet//ghy bant aller secreten+
e
In u bestaet//de Wet en de Propheten
Ghy zijt niet smal//het eynd end de hooftsomme,+
f
Der wetten al//haer oorsaec en waeromme
Na Schrifts uytlegh//groot boven alle gaven
g
De hoochste wech//de rust dach aller slaven.
13 Nu Prince God//diet alles werckt in allen+
Ghy zijt mijn lot//laet my van u niet vallen,
Werckt nacht en dach//wilt al mijn cracht regieren,
Op dat ick mach//in u den Sabboth vieren,
V jock is soet//u last is licht om draghen,
Wie leert ootmoet//sijn ziel rust tallen daghen.

Den vj. Psalm.
Singt met aendacht.
Vvilt my niet straffen Heere,
Die misdaen heb so seere,
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b

joa. 14. 26. ende 15. 26.
ende 16. 7.
+
Act. 2. 4. ende 5. 33.
+
1. joa. 2. 27.
c
Esa. 51. 7.
d
Psalm 119. 105.
+
Iere. 31. 33.
+
Heb. 8. 10.
e
Matth. 7. 12. ende 22. 36.
+
Pro. 6. 23.
f
1. Tim. 1. 5.
g
1. Cor. 13. 13.
+
Rom. 13. 8.
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In eenen grammen sin,
In uwen torn vervaerlijck,
Castijt my niet so swaerlijck,
Als ick wel weerdich bin.
2 Maer wilt u, Heer, ontfarmen,
End over my erbarmen
Ick ben seer swack altijt.
Wilt my ghesontheyt gheven,
Want mijn ziel end lijf beven,
In desen mijnen strijt.
3 Mijn geeft hem oock ontstellet
Swaer verschricken my quellet,
Vreese maeckt my onvro.
O Heere hooch ghepresen,
Hoe langhe salt noch wesen
Dat ick moet blijven so.
4 Ach wilt u tot my keeren,
Wilt oock van my doch weeren
Dees benautheyt niet cleyn.
Seer groot sijn mijn misdaden,
Maer uyt lauter ghenaden,
Maeckt my Heer daer van reyn.
5 Want in de doot seer wreede
Wie is die daer verbreede,
V lof end eer bequame?
Niemant sal in der hellen,
Vwen prijs schoon vertellen,
Noch dancken uwen naem.
6 Ick ben moed' end verslaghen,
Van gantsch den nacht te claghen,
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Ick doe swemmen voorwaer.
Mijn bedde met mijn weenen,
End mijn legher met eenen
In mijn tranen eenpaer.
7 Mijn ghedaente met allen,
Is nu, Heer, gantsch vervallen,
Door gheduerich gheclach.
Om dat aen allen zijden,
mijn vyanden verblijden,
Voor my met groot ghelach.
8 Ghy boose wilt nu wijcken
Ghy wreede desghelijcken,
Vertreckt nu haest van hier.
God heeft mijn treurich claghen
Na sijn goet welbehaghen
Verhoort seer goedertier.
9 God en wilt niet verachten
mijn ghebedt noch mijn clachten,
maer hoort my tsijner eer.
Mijn beden hem beweghen
Ick heb van hem vercreghen,
mijn begheerten end meer.
10 Daerom zijn nu met schanden,
Beswaert al mijn vyanden
Verbaest zijn sy ghewis.
Te rugg moeten sy keeren
met schaemten end oneeren,
Want my God so goet is.
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[Ontwaeckt ghy menschen over al]
Na de wijse: Te Mey als alle voghelen singhen.
Singt met aendacht.
Ontwaeckt ghy menschen over al,
Siet wat u Christus gheven sal,
Rijst uyt den slaep der sonden,
Op dat wy moghen groot en smal,
Vroom campers zijn bevonden.
2.a Bekeert u al uyt liefden soet,
En bidt altijt met groot ootmoet,
En wilt lanckmoedich wesen
+
Hoort oock na Christi woorden soet,
b
So wert u ziel ghenesen.
3 Ghy zijt ons troost ons toeverlaet,
Dus willen wy doen na uwen raet,
En ons van u niet keeren
Dat wy niet bekennen te laet
c
Ons dwaesheyt int verseeren.
4 Hy roept ons alle groot en cleyn,
d
Comt tot t'leuende water reyn
Om niet sal icky u gheven,
Ghy zijt versoent door my alleyn,
Waer voor so wilt ghy beven.
5e Van hem comt alle salicheyt
f
Hy is de wegh end de waerheyt
g
Die daer leyt tot den leven,
Comt al tot my, soo Christus seyt,
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a

Matth. 3. 2. ende 4. 17.

+

marc. 1. 16.
Luc. 18. 1.

b

c

Sap. 5. 2.

d

esa. 55. 1.

e

Act. 4. 11.
Ioa. 14. 6.
g
Matth. 11. 28.
f
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Ghy wert ontlast van sneven.
6 Fondeert u al op Christi woorth
End wandelt in sijn liefde voort,
En wilt daer niet afscheyden
i
Houdt altijts eendrachtich accoort
k
En laet u niet verleyden.
l
Hy roept ons al tot een lichaem,
m
Als kinders tot sijn dienst bequaem
n
So Paulus schrijft waerachtich
Tot den Ephesen vintmen staen+
Zijt dit altijt ghedachtich.
8o Een gheloof een doopsel, een Heer,
Wacht u wel van verkeerde leer
Alle die niet en commen
met Christi woorden over een
Want God salse verdommen.
9 Men moetse schouwen als fenijn
p
Willen wy van Christi schapen zijn
En hooren sijn stemme crachtich,
q
Dus volcht hem na verstaet wel mijn,
Sijn weghen zijn waerachtich.
10r Sijn jock is soet, sijn last is licht,
Siet dat ghy uwen naesten sticht,
En wilt Gods woort vermonden
Op dat ghy niet en wort verplicht
Onder het jock en sonden.
11 Christus heeft ons so seer bemint
s
meer dan een moeder doet haer kint,
Also men mach aenschouwen
t
Hy verlaet niet, dit wel versint

h

Eph. 5. 2.

i

Rom. 12. 16.
1. Cor. 6. 10.
l
1. Cor. 12. 27.
m
Eph. 4. 5.
n
Eph. 4. 4.
+
2. The. 2. 3.
k

o

Eph. 4. 5.

p

Ioan. 10. 4.

q

1. Pet. 2. 21.

r

mat. 11. 30.

s

Esai. 49. 15.

t

Deu. 31. 8.
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Al die op hem betrouwen.
12 Looft hem princelijcken Heere jent,
v
Die ons de waerheyt maeckt bekent,
+
Door sijnen gheest van boven,
x
Die ons Christus nu heeft ghesendt
En wilt hem altijt loven.

v

Ioel 2. 28.
Ioa. 14. 16.
x
Act. 2. 4.
+

[O Heer aensiet al mijn lijden groot]
Na de wijse: Hoort altesamen bidt end waeckt.
Singt met aendacht.
O Heer aensiet al mijn lijden groot
Geeft my nu stercheyt in desen noot,
Op dat ick niet en beswijcke,
a
maeckt my volstandich tot in der doot
Dat ick van u waerheyt niet en wijcke.
2 O God sterckt mijn betrouwen cleyn,
b
Maeckt my van alle mijn sonden reyn,
c
Wilt mijn gheloove vermeeren
Van u comt al mijn hulpe ghemeyn,
d
O Almachtich Heere der Heeren.
e
3 Vader vergheeft alle mijn schult
Ick weet dat ghy my niet verlaten sult
Maeckt my doch los van mijne sonden,
Ghy hebt my met uwen Gheest vervult,
Wie can uwe goetheyt doorgronden.
4f O Heer van u comt mijn salicheyt,
Wilt my verlossen niet langhe en beyt,
g
mijn sterckte, mijn steen verheven.
mijn toevlucht heb ick op u gheleyt
Ghy sult my nemmermeer begheven.
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a

matth. 10. 22. ende 24. 13.

b

Psalm 51. 4.
Luc. 17. 5.

c

d

1. Tim. 6. 15.
mat. 6. 12.

e

f

Psalm 28. 8.

g

Psalm 18. 2.

27
5h O God mijn ziel is in my bedroeft
V Goddelijcke hulpe zy behoeft
mijn steen waerom hebdy my verlaten,
Helpt my o Heere niet en vertoeft,
Want vele zijnder die my haten.
6i Wat bedroeft ghy u o ziele mijn
Waerom wilt ghy so treurich zijn
Stelt u betrouwen op den Heere
Ghy sult noch aenschouwen sijn claer aenschijn,
Druck sal u in blyschap verkeeren.k
7 Ghy gheloovighe weest nu verblijdt,
Al ist dat ghy cleyn van ghetale zijtl
Wie can u deren ofte letten
Ist dat de Heere voor ons strijtm
Wie sal hem teghen ons dan setten.
8 Die Heer is stercker dan Casteel of slot
O Heer weest my een beschermende God,
Teghen al mijn boose vyanden,
Ghy zijt o Heer mijn deel en lot,n
o
Verlost my van der Leeuwen tanden.
9 O Heere machtich in den strijt,
O Hooftman Israels die ons bevrijt
O God na u heb ick verlanghenp
V Dienaer die hier vervolginghe lijdt,
Wilt hem doch in u rijck ontfanghen.

[Aenhoort uwen roep al t'samen]
Na de wijse: Sy lieten my daer alleyne staen.
Singt met aendacht.
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h

Psalm 42. 7.

i

Psalm 42. 6. ende 43. 5.

k

joa. 16. 20.

l

Lu. 12. 32.

m

Rom. 8. 13.

n

Psalm 16. 6.
Psalm 22. 22.

o

p

4. Esdr. 16. 76.
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a

Aenhoort uwen roep al t'samen,
Lieve broeders en susters ghemeyn,
Met veel rijcke na t'betamen,
Noch edel van state reyn,
En zijnder gheroepen in s'Hemels pleyn,
Die lust hebben in de werelt,
En Gods woort achten seer cleyn.
2b Niet veel wijse na den vleesche,
En zijnder gheroepen voorwaer,
c
Maer die arme zijn van gheeste,
Die sullen verblijden hier naer,
Al zijnse vervolcht hier ende daer,
God heeftse al uytvercoren,
d
Dus vreest niet ghy cleyne schaer.
3 Denckt hoe veel datter waren,
Bevrijt en behouden voor scha,
e
Doen Noë sijn achtster ginck varen,
En de werelt verginck om die qua,
f
En als de vijf steden van Sodoma,
Met den vuere verginghen,
En wasser maer drie door Gods ghenae.
4g Van ses hondert duysent personen,
En quamender maer twee int lant,
h
Van Beloften seer schoone,
Dwelck was seer triumphant,
Dat is een figuer, vaet dit verstant,
Al op dat eewich leven,
Dat lieflijck is ende plaeysant.
5 Sy waren niet al aenghename,
i
Die met Gideon souden staen,

a

1. Cor. 1. 24.

b

1. Cor. 1. 24.

c

Mat. 5. 3.

d

Luce 12. 32.

e

Gen 7. 7. ende 13. 21.

f

Gen. 19. 24.

g

Exod. 13. 37.

h

Num. 13. 27.

i

Iud. 7. 6.
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Dan drie hondert eersame,
Die uyter hant lecten saen,
Die bevreest waren hiermen t'huyswaerts gaen,
Want sy niet sijn bequame.
Om teghen die vyanden staen.
6 Zacharias (wilt dit mercken)
Schrijft in sijn derthiende claer,
k
Dat Gods volck in drie percken,
Sal ghestelt zij ende twee voorwaer,
Werden uytgeroyt, maer de derde schaer,
Wert als gout door den vyere,
Gheloutert, dit is openbaer.
7l Een stadt vol alder goeden,
Wees den Enghel Esdras goedertier,
Wiens wegh (wilt dit bevroeden,)
Is maer eens menschen voet breet fier,
Op d'een sijde water en op d'andre vyer,
Hoe condt ghy daer in gheraken,
Ghy en doorgaet dat nauwe eerst hier.
8 Noch schrijft Esdras verheven,
m
Int vierde boeck int achtste seer claer,
Datter veel gheschapen sal wesen,
Maer weynich behouden hier naer,
En ghelijck datmen vint veel aerde swaer,
Om aerden vaten te maken,
maer luttel om gouden t'is openbaer.
9n Ghelijck die groote vloeden al,
meerder zijn dan een druppel soet,
So is der Godlooser ghetal,
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k

Zach. 13. 8.

l

4. Esd. 7. 6.

m

4. Esdr. 8. 2.

n

4. Esd. 9. 15.
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Meerder dan Gods kinderen goet,
Och hoe claechelijck ist, zijt dies wel vroet,
O menschen wilt u bekeeren,
Ende niet meer sonde en doet.
10o Oock spreeckt Christus verheven,
Dat de wegh is smal en cleyn,
+
Die daer leyt tot den leven,
En luttel vinden hem certeyn,
Dus wilt u maken van sonden reyn
En leven na t'woort des Heeren,
Op dat ghy comt by Christum ghemeyn.
11 De wegh is groot en wijde
+
Die ter hellen leyt wilt dit verstaen
Sy gaen derwaerts aen alle zijde,
So de Schriftuere ons doet vermaen,
q
Want de Helle heeft haer wijdt open gedaen
So wy in Esaias lesen,
En veel zijnder die daer in gaen.
12 Noch stater claer wilt hooren,
r
Datter veel gheroepen zijn
maer weynich uytvercoren,
Spreeckt Christus, verstaet wel mijn,
Want sy niet en trecken eene lijn
s
maer beminnen de duysterheden,
meer dan het clare sonne schijn.
13 Schickt u na de behoorte,
t
Spreeckt de Jeere, verstaet dit al,
Dat ghy al door de poorte
In gaet die daer is seer smal,
want menich daer na arbeyden sal
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o

4. Esdr. 7. 7.

+

matt. 7. 13.

+

matt. 7. 13.

q

Esd. 5. 14.

r

matth. 20. 16. ende 22. 14.

s

Ioan. 1. 5. ende 3. 10.

t

Lu. 13. 22.
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Ende en sal daer niet in comen,
Om dat hy niet en is vant ghetal.
14v Tis tijdt (heeft Petrus gheschreven)
dat d'oordeel haer sal comen aen,
Al die gherechtelijck leven,
Ghelijck kinderen Gods onderdaen:+
x
Ist dat de rechtveerdige nauwe en sal staen
y
Int boeck des levens ghepresen
+
Hoe salt met den ongheloovighen gaen.
15 Broeders en susters reene,
Bidt voor my so doen ick voor dy
Op dat wy alghemeene
moghen gaen door desen wegh vro,
So sullen wy hier namaels wesen bly,
Als wy by een vergaren,
haer niet dan eeuwighe vreucht en zy.

v

1. Pet. 4. 17.

+

Luc. 23. 30.
Pro. 11. 21.
y
Apo. 13. 8. ende 17. 8. ende
21. 27.
+
1. Pet. 4. 18.
x

[Leert my o Heer bedincken]
Na de wijse: Van den 6. Psalm.
Singt met aendacht.
a

Leert my o Heer bedincken
Hoochmoet te laten sincken
b
dat ick moet sterven haest,
die doot comt my bestrijden,
c
Haer wreetheyt moet ick lijden,
Verschrickt, en seer verbaest.
2d Cort is des menschen leven,
Een hantbreet hier beneven,
Volmoeyt, en iammer groot,e

a

Ps. 39. 5. ende 90. 12.

b

Syrach. 10. 11.

c

Syrach 41. 22.

d

Psalm 30. 6.

e

Iob 5. 6.
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f

Altijt strijdt sonder eynde,
Waer ick my keer oft wende,
Ontmoet my veel aenstoot.
3 Wie sal comen bestellen
Het menichfuldich quellen
Dat hier den mensch aencleeft?
Gansch onvolmaeckt bevonden
g
Is hy gheneycht tot sonden,

f

Iob 7. 1.

+

g

Van selfs niet goets en heeft.
4h Ia niet een goet ghedachte
Den mensch uyt eyghen crachte
En is bequame niet:
Hoe veel meer onbequame,
Goet te doe, naer betame,
Sonder Gods hulpe, siet?
5i God alleen//goet//gepresen
Int ghemeen//moet//by desen,
k
Alles in allen zijn,
maer wat is doch den mensche,

+

Gen. 6. 5. ende 8. 12.
Rom. 7. 18.

h

2. Cor. 3. 5.

i

matt. 19. 17.

k

1. Cor. 15. 28.

l

Niet bysonders ten wensche,+
Aerde voor Gods aenschijn.
6m Als een gras bloeme schoone,
+
Verciert staende ten toone,
+
Afvalt haest moet vergaen,
Sulx is des menschen wesen
n
Ghelijck, maer so wy lesen
Gods woort sal blijven staen.
7o Gods woort beleden goedich
Barmhertich en ootmoedich
p
Christum volghende naer

l

Psal. 78. 39. ende 103. 14.
Syr. 10. 11.

+

m

Esa. 40. 6.
1. Pe. 1. 24.
+
Iaco. 1. 10. ende 4. 14.
+

n

Esa 40. 8.

o

matt. 11. 29.

p

matt. 16. 24.
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Moeten wy al te samen,
En schouwen t'quaet bynamen,
Giericheyt, hoochmoet swaer.
8q Wortel van alle quaden,
Gierich niet om versaden,
r
En hoochmoet drijft altijdt,
Tot sonden overvloedich,
Daerom moetmen seer spoedich
Hem daer van maken quijt.
9 Alles als boven schreven,
s
Door Gods hulpe verheven,
Die in ons werckt met macht,+
Den wil en dat volbringden,
Na t'ghemoets goeder dinghen
Voornemen dach en nacht.+
10 Ghy wel bedachte sinnen,
Ick schenck uyt goeder minnen
V dit liedt cort ghesanck,
t
Van giericheyt verlaten,
v
Hoochmoet te leeren haten,
Oorlof neemt dit in danck.

q

1. Tim. 6. 10.

r

Teb. 4. 10.

s

Ier.10. 23.
Ioa. 15. 6.

+

+

Phil. 2. 13.

t

1. Tim. 6. 10.
Tob. 4. 10.

v

[Hemels vader ontfarmt doch my]
Na de wijse: Vader ons in Hemelrijck.
Singt met aendacht.
a

Hemels vader ontfarmt doch my
Ick ken dat ick ene sondaer zy,
Ick hebbe ghedwaelt end ghesneeft.
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Lu. 18. 13.
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b

Na uwen wille niet gheleeft,

c

b

Dies ghy my vaderlijck castijt,
+
En toch dat ghy ghenadich zijt.
2 Ick danck u Vader menichfout.
d
dat ghy my voor u kint noch houdt,
e
dwelck ick mercke aen dien castien,
f
dat al u kind'rs moet gheschien,
g
Anders liepen sy heel verdwaelt
Als een die dan den weghe faelt.
h
V castijden is my seer goet
i
Ick wil ontfanghen met ootmoet,
k
Want ghy gheesselt doch alle kint,
l
Het welcke ghy dwalende vint,
m
Als ghyt wederom wilt ontfaen
n
En niet laten verloren gaen.
4o Alst int castien sijn schult bekent,
En hem wederom tot u went,
Na uwen vaderlijcken aert,
p
En houdt ghy hem voor gheen bastaert,
q
Maer ontfanckt hem voor een kint soet,
r
Een bruylofte kleet ghy hem aendoet.
5s In u bure ghy hem wederleyt,
Een maeltijt hebt ghy toebereyt
Saer ghy hem door uwe Soons weldaet,
t
Sijn hongherighe ziel versaet,
die als een onbevleckte Lam,

c

Pro. 3. 11.
2. Cor. 6. 18.

+

Heb. 12. 9.

d

1. Ioan. 8. 1.
Heb. 12. 9.
f
2. Tim. 3. 12.
g
Lu. 15. 13.
e

h

Hebr. 11. 37.
Iac. 1. 9.
k
Heb. 12. 9.
l
Act. 9. 4.
m
Luc. 15. 21.
n
Ioa. 3. 16.
o
Lu. 15. 21.
i

p

Heb. 12. 8.
2. Cor. 6. 18.
r
Matth. 22. 22.
s
Esa. 25. 6.
q

t

Ioan. 6.

v

die doot voor ons hier sterven quam.
6 Eenen offer heeft hy ghedaen,
x
die eeuwelijck sal blijven staen,
+
Op dat daer door wordt ghespijst

v

esa. 53. 10.

x

1. Cor. 5. 6.
Heb. 9. 10. ende 10. 12.

+
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die oprechte boete bewijst,
Met wille om te doene voort,
Al dat ghedicht dijn heylich woort.
7 Op dat ick so worde ghesint
Sterckt my door uwen Soon bemint
y
En gheeft my Vader uwen gheest,
Op dat ick worde onbevreest,+
dat hy oock spreecke door mijn mont,z
Wat u behaecht tot alder stont.
8 Tot prijs uwe Soons ghebenedijt,
Ende tot mijns naesten profijt,a
b
Tot schaemtheyt O Vader Godt,
die met u woort bedrijven spot,
c
dat hy daer door oock sy ghesticht,
die wandelt in dijn clare licht.
9 Vader ghy hebt al mijne schult
d
Vergheuen, op dat sy vervult
dat uwen mont ghesproken heeft,
e
dies my mijn hert niet meer en beeft,
Vwen Gheest verseeckert mijn sin,
dat ick Vader u sone bin.
10f Acht ghy my voor u soon bequaem
So ben ick oock u erfghenaem
Voor Christum die my heeft ghecocht
g
En in u ghenade ghebrocht,
h
door sijn doot ende dierbaer bloet,
i
Waer door hy my troost gheeft end moet.
11k O goetheyt Gods ongrondelijck
l
O Liefde onvermindelijck,
Wie sal Gods barmherticheyt,
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y

Ro. 8. 15.
2. Tim. 1. 7.
z
Matth. 10. 19.
+

a

1. Pet. 3. 16.
1. Cor. 14. 3.

b

c

Col. 1. 14.

d

Heb. 13. 6.

e

Rom. 8. 16.

f

Gal. 4. 6.

g

Eph. 2. 7.
Col. 1. 22.
i
2. Cor. 1. 5.
k
Rom. 15. 33.
l
Eph. 3. 10.
h
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Vol prijsen in der eeuwicheyt.
die hy ons uyt ghenaden schenckt
Wel hem diet wel te recht bedenckt.

[Ghebeendijt en behoedt ons Heer]
Na de wijse van den 119. Psalm.
Singt met aendacht.
Ghebeendijt en behoedt ons Heer,
Vervult ons met uwen gaven seer goedich,
Seynt uwen heylighen geest van boven neer,
Maeckt ons vruchtbaer in alle deuchden spoedich.
Heylicht gheheel ons ziel lichaem en gheest,
Op dat wy u eeren Heere lanckmoedich.
2a Staet u aenschijn over ons lichten claer,
Ende zijt ons ghenadich t'allen stonden,
+
Leydt ons altijt in uwen licht voorwaer,
Verlicht o Heer ons inwendighe gronden,
Op dat wy vyerich ende heylichlijck,
Ghehoorsaem in u Wet werden bevonden.
3 Verheft u aenschijn vriendtlijck ende soet,
b
En gheeft ons Heer uwen vrede te smaken
Ghy stercke God neemt ons in u behoet,
V ist die wy bevelen onse saken,
c
Ghy behoeder Israels, die niet slaept
+
Wilt ons in noot met u hulpe ghenaken.
4d Heer Zebaoth almachtich ende sterck+
Onse toevlucht, uwen naem wy belijden,
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a

Psalm 80. 8.

+

2. Cor. 4. 6.

b

Ioan. 14. 27.

c

Psalm 121. 4.
Psa. 18. 3.
d
Psalm 46. 1.
+
Psa. 9. 10.
+
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Ghy zijt ons slot, steenroots, ende bolwerck,
Doet ons bystant, en wilt ons hier bevrijden
Ghenadelijck bewaert crachtighe Heer,
Onsen uytganc ende inganc t'allen tijden.

Den 13. Psalm.
Singt met aendacht.
Hoe lang hebt ghy besloten Heer
My te vergheten also seer?
Salt altijt zijn end nemmer enden?
Wilt ghy u van my eeuwich wenden?
Die benaut den so lange so meer.
2 Hoe lang sal noch dat herte mijn,
Vol van angst end van smert zijn?
End daertoe vol sorghen met desen?
Hoe lang sal mijn vyant noch wesen
Mijn verwinner tot mijnder pijn?
3 Aensiet my, God, ghy zijt mijn cracht,
Troost mijn hert, dwelck u doet sijn clacht,
Wilt mijn duyster ooghen verclaren,
Dat ick in den slaep niet moet varen,
Des boots, end daer blijde versmacht.
4 Op dat hy die my sterck bevecht,
Niet segg hy is neder gheleght,
En dat de vreucht mijner vyanden,
Niet dobbel werde t'mijnder schanden,
Siende den val van uwen knecht.
5 Op u Heer, staet mijn hoop alleyn,
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Neemt wech mijn cruys en noot nietcleyn,
Wilt my uwe vreucht wederbringhen,
So sal ick u loven met singhen
Voor u weldaden int ghemeyn.

[Ghenade vrede te samen]
Na de wijse van den 61. Psalm. Of den Coninck van Averne.
a

Ghenade vrede te samen
Naer betamen,
+
Wensche ick den Christen aert,
2b Die haer van God niet en schamen,
c
Want haer namen
+
Zijn int boeck des levens bewaert.
2d Die van nieuwes zijn gheboren,
Niet als voren,
Wt water, vyer, ende gheest,
Dat sijn Gods uytvercoren,
e
Sijn stem sy hooren,
En volghen hem onbevreest.
3 Want sy in haer herte binnen,
Seer beminnen
Godes woort, twelck haer gheest raet,
f
Dat sy eer sy het beginnen,
Wel versinnen,
En aflaten van het quaet.
4g Die van alle boosheyt keeren,
En God eeren
In een nieuwe leven fijn
h
Sullen dan dees werelts heeren,

a

2. cor. 1. 2.

+

1. Pet. 1. 2.
rom. 1. 16.
c
Apo. 3. 3. ende 20. 2. ende
21. 27.
+
2. Pet. 1. 2.
d
Ioan. 3. 3.
b

e

Ioa. 10. 4.

f

Lu. 14. 28.

g

Esa. 59. 15.

h

Io. 15. 18.
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Na Gods leeren,
i
Ghehaet en verdreven zijn.
5 Hoe wel dat sy boven maten
Wilt dit vaten,
k
Seer prijsen Christum eerbaer:
Ende al dat sy besaten,
l
Hier verlaten,
Om Gods woort de waerheyt claer.
6 Want na die waerheyt sy haecken,+
Ende waecken,
Soo dat men oock dickwils siet,+
m
Dat sy aen palen end staecken,
Moeten raecken,
n
Om Gods woort lieden verdriet.
7 T'woort was int eerste aencleven,o
By God verheven,+
Ende Godt was twoort voorwaer,+
In hem so was oock het leven,
D'welck ghegheven
Den mensch tot een licht claer.
8p Also seer heeft God Almachtich,
Tis waerachtich,+
Dese werelt oock bemint,+
Dat hy heeft uyt liefden crachtich,
Zijt ghedachtich,
Voor haer ghegheven sijn lief kint.
9q Christus die quam op de aerde,
Groot van waerde,
Van sijnen Hemelschen vaer+
Het vyer hy (dat ons verteerde)
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i

2. Timo. 3. 12.

k

Matth. 16. 16.

l

Matth. 19. 27.

+

Marc. 10. 28.

+

Luc. 18. 28.
Io. 16. 2.

m

n

2. cor. 1. 6.
Gen. 1. 1.
+
Pro. 8. 24.
+
Ioan. 1. 1.
o

p

Io. 3. 16.
Rom. 5. 8.
+
1. Ioan. 4.
+

q

Ioan. 6. 38.

+

Phil. 2. 8.
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Van ons weerde
Ons verlossend' allegaer.
10r Alle die in Christo reene
+
Groot en cleene
Ghelooft ende voort weldoet,
s
Die en laet hy niet alleene,
+
Noch in weene
t
Maer maecktse Gods kinders soet.
11 Men en can doch niet doorgronden
+
Noch vermonden,
v
Die reyn liefde Christi groot
x
Dat hy ons door sijne wonden
+
Heeft ontbonden,
+
Ende bevrijdt al van den doot.
12 Dus al ghy Adams gheslachte,
y
Cleyn van machte,
z
Looft God ende prijst hem seer
+
Met hert, met daet, en met crachte,
+
Met ghedachte,
+
Door Christi onsen lieven Heer.
13a Met betrouwen
+
Vastelijck tot in den ent,
+
So sal hy in het benouwen
+
V bedouwen
Met sijnen Gheest excellent.

Den xv. Psalm.
Singt met aendacht.
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r

Ioa. 1. 12.
Gal. 3. 26.

+

s

Matth. 28. 20.
Ioa. 14. 18.
t
Ro. 8. 14.
+

+

Gal. 4. 6.
Ioan. 15. 13.
x
Matth. 27. 34.
+
1. Ioa. 3. 1.
+
Rom. 5. 8.
v

y

Apo. 3. 8.
Psalm 150.
+
1. Ioa. 4. 9.
+
Marc. 15. 24.
+
Ioa. 19. 23.
a
Matth. 24. 13.
+
Eph. 1. 7.
+
Apoc. 19. 1.
+
Ioa. 15. 26.
z
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Wie is die sal wonen eenpaer,
In u lieflijcke Tenten Heere?
Wie sal doch verkeeren hier naer,
Door u goetheyt sonder ghevaer,
Op uwen heylighen berch met eere.
2 Het sal wesen die mensch eerbaer,
Die steets wel doet in allen dinghen
End recht handelt int openbaer,
Wiens mont dat oprecht is end waer,
Ghestadelijcken sal voortbringhen.
3 Die gheen achterclap spreeckt onvroet,
Tot sijnes naestens smaet en schande
Die teghen hem oock niet misdoet
Noch mishandelt: maer hem behoet
Voor oneeren menigherhande.
4 Die oock den Godloosen niet en acht
End daer toe eerst tot allen stonden,
Hem die den Heer vreest met aendacht,
Die sijn beloften heeft volbracht,
Al waren oock sijn schade bevonden.
5 Die tot woecker niet gheeft sijn ghelt
End gheen gaven oyt heeft ghepresen,
Om t'recht des vrouwen met ghewelt
Te breecken, die so is ghestelt,
Sal voorwaer ghelucksalich wesen

[Die als nieuwe creatueren]
Na de Voys. Waer alle muere ghelt.
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a

Die als nieuwe creatueren,
Met Christo zijn verresen
+
Dat eeuwich sal ghedueren,
Wilt dat soeckende wesen,
Wat aertsch is, dient mispresen
Binnen t'swerelts woestijn,
Ghy Christenen by desen
Mijdt allen boosen schijn.
2c Al wat boos is int schijnen
Tzy woorden ofte wercken
Dat moet gheheel verdwijnen,
Door t'heylichs gheests verstercken
Dus wilt neerstelijck mercken
Op de ghebreken dijn,
Ende voor leeck ende klercken
+
Met allen boosen schijn.
3d Van alte onnutte woorden
Moetmen reeckenschap gheven,
De Christenen behoorden
e
Dies voorsichtich te leven,
En simpele beseven,
Trecken aen eenen lijn,
Hierom vrienden verheven,
Mijdt allen boosen schijn.
4 Idelen clap onweerdich,
Haet God in allen dinghen,
f
Daer af moetmen boetveerdich
+
Ons tonghe neerstich dwinghen,
g
Die woorden fout en fijn,
b

Sommighe leerachtighe geestelijcke liedekens

a

2. Cor. 2. 17.
Col. 3. 1.
+
Gal. 6. 17.
b

c

1. Thess. 5. 22.

+

1. Thessal. 5. 22.
Matth. 12. 36.

d

e

Matth. 10. 16.

f

1. Pe. 3. 10.
Iaco. 1. 26.
g
Col. 4. 5.
+
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dus ouders jonghelinghen
Mijdt allen boosen schijn.
5 Den boosen schijn cleyn achten
Brengt in der zielen schade
Hierom sullen wy wachten,
Van dat streckt tot quade,
Ende oprecht van dade
Voor alle menschen zijn,
dus vrienden vroech en spade,
Mijdt allen boosen schijn.
6 Want wt aderkens blijcken
Van des levens fonteyne
Wat bitter is moet wijcken
En t'soet waterken reyne
dat vloeyen alleyne
Wt ons, in elck termijn
Hierom door groot en cleyne
Mijdt allen boosen schijn.
7 Wat boosen schijn is vonden
h
Can ons t'salven wel leeren
Van den oorspronck der sonden,
Ons selven af te keeren
Hierom ghy volck des Heeren,
Mengt gheen water met wijn,
i
Maer als vaerkens der eeren,
Mijdt allen boosen schijn.
8 Haestige toornichede
k
Ofte lichtveerdich spreecken,
Boerden en jocken mede
T'zijn al boose ghebreecken,
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h

1. Ioan. 2. 27.

i

2. Tim. 2. 21.

k

Eph. 5. 4.
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l

Voor hem diet al sal wreken,
Ghelt gheen gheveynsde grijn,
+
dus eer ghy wert versteken,
+
Mijdt allen boosen schijn.
9 Des vleesch oude costuymen,
+
die tot boosheden strecken,
die moet een Christen ruymen,
En door t'sgheests cracht bedecken,
Niemant tot quaet verwecken,
Waer uyt spruyt swaer ghepijn,
Wilt ghy u niet bevlecken,
mijdt allen boosen schijn.
10m Wat ons noch druckt ten gronde
En maeckt een quade fame
met d'aenclevende sonde,
dient afgheleyt al tsame,
dus Christenen bequame,
Ghelooft Schriftuer devijn,
Ende na den betame
mijdt allen boosen schijn.
11n Die in de cleynste weghen
Niet trouwich toesiet nauwe,
Hoe sal hy dan ter deghen
Int meeste zijn ghetrouwe,
d'ooghen Gods van aenschouwe,
Zijn claer als een robijn
Hier by voor man en vrouwe,
mijdt allen boosen schijn.
12o Gods vyervlammighe ooghen
Zijn so reyn tallen tijden,
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l

Deut. 32. 35.

+

rom. 12. 10.
1. Thessal. 4. 6.

+

+

Heb. 10. 30.

m

heb. 12. 1.

n

Lu. 16. 10.

o

Apo. 1. 14. ende 2. 18. ende
19. 12.
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dat so d'arch niet sien moghen
Noch t'boose connen lijden,
p
dus wilt t'herte besnijden
Vant deessemich fenijn,+
En om eeuwich verblijden+
mijdt allen boosen schijn.+
13q Ghemerckt dat God almachtich
Gheen boosheyt can verdraghen,+
Vrienden wandelt eendrachtich,
Recht oft Gods ooghen saghen,
Wilt u sonden beclaghen
Voor d'hoochste Medecijn
End na Pauli ghewaghen
mijdt allen boosen schijn.
14 Om hier elcken te stichten
Voor heyliche Gheests virtuyten
r
Alle licht moeten wy lichten
Van binnen ende buyten,+
duysterheut moet in muytena
Blijven als bitter brijn,
Oorlof vrienden int fluyten,
mijdt allen boosen schijn.

p

deut. 10. 16.
Iere. 4. 4.
+
Rom. 2. 20.
+
Col. 2. 11.
q
Psalm 5. 5.
+
Sap. 14. 9.
+

r

Matth. 5. 16.
Phil. 2. 15.
a
Ioan. 6. 51.
+

[Comt al van Suyden en van Oosten]
Na de wijse van den 66. Psalm. Ofte: De Voghelkens in der muyten.
Comt al van Suyden en van Oosten,
die met u sonden zijt belaen,
a
Ick sal u wel lieflijck vertroosten,
a

Ioan. 6. 51.
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met mijn vleesch sal ick u versaen,
Ick ben de fonteyne verheven,
b
Al die dorst heeft die come naer,
die daer uyt drinck' sal eeuwich leven
Spreeckt Christus in het openbaer.
2.c Ick en ben hier oock niet ghecomen,
O mensche teer zijt dits wel vroet,
Om dat ick u soude verdomen,
maer verlossen en al met mijn bloet,
Ick begheer in u herte te woonen,
daer en moet gheenen ander in,
Alleen so moet ghy op my stoonen,
Of ghy en comt niet daer ick bin.
3d Ick bin de wijnstock uyt ghesproten
Spreeckt Christus vry, verstaet mijn woort,
Blijft vastelijck in my ghesloten
Ghy sult brenghen goe vruchten voort,
maer laet ghy u also becleyden,
dat ghy het menschen troost aensiet,
Ghy wert van den wijnstock ghescheyden,
V vruchten sullen dooghen niet.
4e Daerom hebt lief uyt vercoren,
die u in de werelt doen quaet,
+
die u boosheyt legghen te voren,
Biddet daer voor t'is Christi raet
Wamt hy doch selve heeft ghesproken
Aen den cruyce met luyder stem,
f
O Vader laet met sijn ghewroocken,
Ick bidde u verghevet hem.
5 En vreset niet alle te samen,
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Io. 7. 37.

c

Luc. 9. 56.

d

Ioa. 15. 1.

e

Matth. 5. 44.

+

Luc. 6. 27.

f

Lu. 23. 33.
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g

Mijn woort voor die werelt belijdt,
Of ick sal u weder beschamen,
Voor mijn Vader ghebenedijdt,+
Aldus en wilt u doch niet vreesen
Maer strijdet cloeck met herten vro,
h
Laet de knecht ghelijck den meester wesen,
Het belieft den Vader also.
6i Ick ben een goet herder wilt vaten,
Ick gae alle mijn schaepkens veur,
Ick wil mijn leven daer voor laten
Ick ben alleen de rechte deur+
Ende laet u doch niet verleyden
Van die buyten de deur passeert
Het zijn dieven en moordenaers beyden,
Spreeckt Christus also hy ons leert.
7k Niemant en comet tot den Vader,
Dan door den Sone Gods alleen
Hy biddet voor ons allegader,
Dus weest doch met Christo te vreen,
Ende wilt vast op hem betrouwen
l
Hy is die verworpene steen
Doen ghy het niet t'sal u berouwen
Als ghy van hier salt moeten scheen.
8 Prince God aensiet ons ellenden
Hier in dit droevich aertsche dal,
Wilt uwen Gheest hier nedersenden,
Die ons alle vertroosten sal,
Soo moghen wy de eere gheven,
V al in den Hemelschen troon,
Door Christum, hy is onse leven
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g

Matth. 10. 32.

+

Luc. 12. 8.

h

Matth. 10. 32.

i

Ioa. 10. 9.

+

Ioa. 13. 16.

k

Ioa. 14. 6.

l

Matth. 21. 42.
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[De Heere sal in den joncksten dach]
Na de wijse: Een eeuwighe vreucht die niet en vergaet.
Singt met aendacht.
a

De Heere sal in den joncksten dach
Alle verborghen saken
int licht bringen, na Schrifte gewach
En openbarich maken,
b
Elck wort na sijn werck ghetoont,
die goed en worden gecroont
c
daer de quade niet bestaen en moghen,
d
dus vreest den Heer oprecht
e
Want hy weet al wat men secht
+
Tis al ontdeckt door sijnen ooghen.
2 De creaturen, tzy cleen of groot,
f
Hy weet wat sy versieren,
Hy is de Heere tis voor hem bloot
g
Hy proeft herten end nieren,
En hy sach al door den want,
h
Na Ezechiels verstant,
doe sy voor haer afgoden booghen,
die secrete afgoderyen.
Heeft de Heere al wel ghesien
Want tis al bloot voor s'Heeren ooghen.
3.i Tis voor den Heere bloot end ontdeckt
Hy siet binnen end buyten,
Hoe schalck den mensch is, en door treckt
+
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a

Sy. 17. 20.
Mat. 6. 4.

+

b

2. Cor. 5. 10.

c

Apo. 2. 4.
Sy. 1. 19.
e
Psal. 139. 4.
+
Heb. 4. 13.
d

f

Psal. 139. 3.

g

Iere. 17. 10.

h

Ezech. 8. 9.

i

Heb. 4. 13.
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men cant hem niet ontsluyten,
So t'bleeck aen Ananias,k
En sijn wijf also ick las,
sy quamen tsamen voor my looghen,
maer God op t'selfde pas,
sach wel wat int herte was,
l
Want tis al bloot voor s'Heeren ooghen.
4m Simon magus, na schrifte bedien,
merckt hoe hy is ghevaren,
hy liet den doop aen hem gheschien,
met die gheloovich waren,
maer so Petrus seght
sijn herte en was niet oprecht,
maer ongherechtich was sijn pooghen,
maer God dooght vermaert
hevet haest gheopenbaert,n
Want tis al bloot voor s'heeren ooghen.
5 Dwase waren oock ghesien
o
Onder de wijse eersame,
Wat sal doch de lampe bedien,
Oft oock den blooten name
Isser gheen olye bereyt
Of ghebreeckter t'bruylofts cleyt
hoe sal ons de Heere verhooghen
En wy niet vernieut en zijn
maer bedeckt met ydel schijn,
p
Want tis al bloot voor s'Heeren ooghen.
q
6 Al heeft hem Sichem omme ghewent
En liet hem oock besuijden
sijn soecken was den Heere bekent
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k

Act. 5. 2.

l

Heb. 4. 13.
Actor. 8. 19.

m

n

Heb. 4. 13.

o

Mat. 25.

p

Heb. 4. 13.
Gen. 34. 24.

q
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T'was om Dina ten tijden,
In lijden met gheclach
Quamense op den derden dach,
Hemselven heeft hy so bedroghen,
So gheveynst doch niet en schijnt,
Want al wat den mensche denckt,
r
Dat is al bloot voor s'Heeren ooghen.
7s End die van Laodicea,
Het hieten rijcke lieden,
Maer so ick uyt de Schrift verstae,
Het hadde niet te bedieden,
Sulck een spreeck woort van haer ginck,
Haer en behoefde gheen dinck,
Maer den geest die quam anders vertoogen
Sy haddent qualijck ghemaeckt,
Want sy waren blint en naeckt,
t
Ellendich, bloet voor s'Heeren ooghen.
8v Wat heevet dien vrient ghepropheteert
Die daer met de ghenooten,
Ter bruyloft quam onghepareert,
Hy was daer uytgeslooten.
Want de Heere wilt doch schoon,
x
De Tarwe end Caf uyt een,
y
En alle rancken die verdroghen
Wil hy na Schrifts uytlegh,
Afsnijden en werpen wech,
z
Want tis al bloot voor s'Heeren ooghen.
a
Ons doen is al verloren pijn,
En ons loopen ghelijcke,
Men moet van boven herboren zijn,
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r

Heb. 4. 13.
Apo. 3. 15.

s

t

Heb. 4. 13.
Matth. 22. 12.

v

x

Matth. 13. 30.
Ioa. 15. 2.

y

z

Heb. 4. 13.
2. Ioa. 3. 3.

a

51
Of wy missen Gods rijcke:
b
Maer die op den Heer verwacht,
Die ghecrijghen nieuwe cracht,
Dat sy als eenen Arent op u looghen
Elck neme hier op acht,
End de traghe niet en slacht,
c
Want tis al bloot voor s'Heeren ooghen.
10 Prince, laet ons in dit besluyt
d
Den smallen wegh in treden,
e
Den ouden Adam trecken uyt
f
Nooden de aertsche leden,
g
En sijn begheerich elck,
Na den ghevalste melck,
Die wy uyt Zyibs borsten soghen,
h
En soeckt Gods rijcke goet,
Want al wat de mensche doet,
i
Dat is al bloot voor s'Heeren ooghen.

b

psa. 40. 31.

c

Heb. 4. 13.

d

mat. 7. 14.
eph. 4. 22.
f
Coll. 3. 5.
g
1. Pet. 2. 2.
e

h

mat. 6. 33.

i

Heb. 4.13.

Den 19. Psalm.
Singt met aendacht.
Die Hemelen seer claer,
Verconden openbaer,
Des Heeren macht seer groot,
T' firmament vast ghestelt,
Ons daghelijcks vertelt,
T'werck sijner handen bloet.
2 D'een dach voor d'ander naer,

Sommighe leerachtighe geestelijcke liedekens

52
Gheeft ghetuychnis eenpaer
Ons van God onsen Heere
de nachten alghemeen,
Steedts volghend achter een.
3 Daer is voorwaer yemant,
Gheen sprake noch gheen landt,
daermen niet merckt en hoort,
die leeringhe seer schoon,
die elck uyt s'Hemele troon,
Ontfanckt voort ende voort.
4 S'Hemels loop over al,
Gaet met een groot gheschal,
door die werelt int ronde,
God daer in ghemaeckt heeft
Een wooningh, die hy gheeft
Der Sonnen taller stonde.
5 Daer uyt rijst sy seer claer,
Als een Bruyd'gom eerbaer,
die uyt sijn camer gaet
sy is als een sterck helt,
die hem tot loopen stelt,
End daer van prijs ontfaet.
6 Sy loopt, en van d'een endt,
sy haer tot d'ander wendt,
Des hooghen Hemels spoedich,
Daer can hem (so men siet)
Ter werlt verberghen niet,
Voor haer diet' overvloedich.
Pause.
7 De wet des Heeren doet,
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Dat hert in overvloet,
Verblijdt zijn end verheucht,
Zijn ghetuychnis ghewis,
Den ongheleerden is,
Een leeringh aller deucht.
8 Heer u gheboden recht,
Verquicken uwen knecht,
End doen sijn hert verblijden,
sy zijn louter en goet
Die der blinden ghemoet
Verlichten t'allen tijden.
9 Die vreese Gods alleyn
Is suyver ende reyn,
End sal eeuwich bestaen,
sijn rechten alle gaer,
sijn oprecht ende waer,
Die niet sullen vergaen.
10 Zy zijn beter dan gout,
Int ghetal menichfout,
Ia dan gout uytghelesen,
Honich is niet so soet
Noch houtchraten goet,
Als u woort Heer ghepresen.
11 Och waer u knecht hem keert,
Hy wert daer door gheleert,
Tot uwen dienst o Heer,
so wie de selve houdt,
Van herten met eenvoudt
Heeft grooten loon en eer.
12 Wie sal doch zijn die man,
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Die recht bemercken can,
Sijn feylen niet om gronden?
Maeckt my suyver en claer,
Van mijn ghebreken swaer,
End mijn verborghen sonden.
13 Vwen knecht doch bewaert
Dat hy niet sy beswaert,
Met moetwillicheyt quaet,
Dat sulcx niet over my
Heersche: maer dat ick zy
Reyn van sulck een misdaet.
14 Al wat ick spreken sal,
End mijn ghedachten al
Laet u, Heer, welbehaghen,
Ia u, die mijn troost zijt,
Die my verlost altijt,
Wt al mijn quade daghen.

[Hoort toe ghy menschen op der aerden]
Na de wijse: Met vreuchden willen wy singen, en loven dat Roomsche
rijck.
Singt met aendacht.
a

Hoort toe ghy menschen op der aerden
Die van Godt gheschapen zijt,
En wilt Gods woort aenvaerden,
Houdt op van sonden tis meer dan tijt
Hoort wat Christus sijn Iongeren ginck bedien,,
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b

Als sy begheerden te weten
Wanneer den joncsten dach soude geschien.
2 Hoort wat Christus haer bescheyde,
En sprack met woorden bequaem
c
Siet dat u niemant en verleyde,
Daer sal het veel comen in mijnen naem,
Segghende dat sy Christum zijn,+
Siet toe dat u niemant en bedrieghe+
Sprack Christus tot sijnen Apostelen fijn.+
3 Wanneer dat ghy hooren+
Datter gherucht der oorlooghen gheschiet+
Dit spreeckt Christus van te vooren+
Siet wel toe en verschrickt u niet+
Want dit moet gheschieden verstaet wel my
Maer verblijdt u dan ghy uytvercooren,
Want u verlossinghe is na by.
4d Pestelentie en diere tijden
Sullender wesen, doet Christus vermaen,
e
D'een Coninck sal teghen d'ander strijden,
Dat kint sal teghen den vader opstaen,+
En de Vader salt leveren in de doot,
Want sy sullen u benijden,
Om mijnen naem, spreeckt Christus bloot.
5 Hoort wat ons Mattheus laet weten,
Int vierentwintichste doet vermaen
f
Hoe datter veel valsche Propheten
In de laetste tijden sullen opstaen,
Veel sullenser verleyden, soo tis aenschijn.g
Maer die volstandich blijft wilt hooren,
Tot den eynde die sal salich zijn.+

b

mat. 24. 4.

c

Ierem. 29. 8.

+

mat. 24. 4.
mat. 13. 5.
+
Luc. 21. 7.
+
Eph. 5. 6.
+
Col. 2. 8.
+
2. Tes. 2. 2.
+
1. Ioa. 4. 1.
+

d

matth. 24. 7.

e

mar. 13. 8.
Luc. 12. 9.

+

f

matt. 13. 22.

g

marc. 10. 22.

+

Luc. 21. 17.
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h

D'Euangelie des rijcke ghepresen,
Sal de werelt over al
+
De volcke vercondicht wesen,
+
Eer den dach des Heeren comen sal,
Maer veel valsche Propheten sullen opstaen
Om in dwalinghe dat sy souden leyden
i
Gods uytvercoren, doet Christus vermaen.
7k De Sonne sal niet meer schijnen,
+
Noch de Mane, zijt dies wel vroet,
De Sterren sullen oock verdwijnen,
Van den Hemel met der spoet
De menschen sullen weenen voorwaer geseyt
Dan sal de soon des menschen comen
Met grooter cracht ende heerlijckheyt.
8 Als dan so sal hy scheyden
l
De schapen uyt de bocken voorwaer
+
Dus elck wil hem bereyden
a
Dat hem dien dach niet en valle te swaer,
Dus waeckt en bidt wie dat ghy zijt
Ende wilt den Heere verbeyden,
Want wy en weten ure noch tijt.

h

Matth. 24. 14.

+

mar. 13. 13.
Luc. 21. 17.

+

i

Matth. 24. 24.
Luc. 21. 23.
+
mar. 13. 24.
k

l

Ezec. 24.
Matth. 25. 32.
a
Gen. 2.
+

[Aenhoort een liedt ghy Adams zaet]
Na de wijse: Te Mey als alle de voghelen singhen.
Singt met aendacht.
a

Aenhoort een liedt ghy Adams zaet
siet dat ghy hem niet na en gaet,
Maer volcht Christum ghepresen,
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En doet altijt na sijnen raet
So suldy salich wesen.
2b Wat van den vleesche is ghebaert
Dats vleysch, so ons Christus verclaert
Also wy moghen hooren.
O menschen bedwingt uwen aert
Wort uyt den Geest gheboren.
3c Want vleeschelijck gesint te zijn
Dats Gods vyantschap, hoort wel mijn
Menschen neemt dit voor ooghen
Weet dat wy in alsulcken schijn
God niet behaghen moghen.
4d Die vleeschelijc zijn also men vint,
die zijn oock vleeschelijck gesint,
Men leeft van deser saken
Een vleeschelijck mensch is so verblint,
Gods Geest can hy niet smaken.
5e Die wijsheyt Gods, so wy verstaen
In geen quaetwillige siel en wil gaen+
Noch in gheen lichaem mede
dat der sonden is ons onderdaen
Hierom staet na den vrede.
6f T'boeck der wijsheyt geeft claer bediet
dat Gods Gheest den gheveynsden vliet+
dus wilt na Petrus segghen,+
Gheveynstheyt en list nu ten tijeng
Beginnen af te legghen.
7h Treckt uyt den ouden mensch onclaer,
met sijn quae wercken allegaer
En wilt daer op niet slapen
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b

Ioa. 3. 6.

c

Ro. 8. 6.

d

Ro. 8. 5.

e

Sap. 1. 4.
Syr. 15. 12.

+

f

Sap. 1. 5.
Eph. 4. 25.
+
Col. 3. 8.
g
1. Pe. 2. 1.
+

h

Cil. 3. 9.
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Doet aen den nieuwen mensch eerbaer
Die na God is gheschapen.
8i Legt af die onreynicheyt nu,
+
Ende van alle boosheyt weest schu
k
Wilt u hert niet verherden,
+
Met sachtmoedicheyt laet in u
l
Gods woort gheplantet werden.
9 O menschen al vaet dit bediet,
Ontfangt uyt liefden doch dit liedt,
Want liefde dedet dichten,
En dat uyt sulck een meynen siet,
Of yemant mochte stichten.

i

ro. 13. 12.
Col. 3. 7.
k
Heb. 3. 7. ende 4. 8.
+
Iac. 1. 21.
l
Iac. 1. 21.
+

[Bemindt en laet u niet berooven]
Na de wijse: van den 118. Psalm. Oft: Winters Somers even groen.
Singt met aendacht.
a

Bemindt en laet u niet berooven,
Die waerheyt die is u bekent,
Maer wiltse vastelijck ghelooven
b
En blijft oprechte fondament
Blijft vast ggegront op de Schrifture
Bevesticht daer niet u ghemoet
c
En wacht u voor den deesem sure,
Hy maeckt dat gantsche deech onsoet.
2 Aenschout des werelts ordonnanten,
Met haren valschen Godsdienst groot
Ia al haer lusten en plasancy,
d
Maer t'loon der sonden is de doot

a

Col. 2. 8.

b

1. Cor. 3. 11.

c

1. Cor. 5. 5.

d

rom. 6. 23.
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e

Doot zijn die in wellusten leven
Hierom neemt doch u selven waer
f
V salicheyt met vrees en beven,
Vol sterckt en volcht u voorbeelt naer.
3g Reyn hertich als wijse jonckvrouwen,
Verciert, bereyt u lampen fijn,
h
Sy sullen Gods aenschijn aenschouwen,
Alle die reyn van herten zijn,
i
En God te kennen so wy lesen
Is volmaeckt gherechticheyt,
k
Vreest hem van herten en laet wesen,
Bernende liefd' u Bruylofts cleyt.
4 Tis waer, in dien ghy zijt ghestorven,
l
De sond is dees wercks present,
En t'lijf der sonden is bedorven
m
So sult ghy leven sonder ent,
n
Lijdt ghy met Christo na t'betamen,
Ghy sult met hem heerschappen, maer,+
o
Versaeckt ghy hem hy sal hem schamen
Van u voor sijn Hemelschen Vaer.
5 Ridderlijck strijdt aen allen sijden,
T'woort van verwinner wel gheloont,
Maer die niet wettelijck en strijden,
p
Worden van Christo niet ghecroont,
Sonder strijden is gheen victory,
Noch loon sonder victory, siet
q
Christus en ginck in sijn glory,
Niet sonder lijden en verdriet.
6 Maer om t'gheloof in groot afgrijsen
Zijn menschen twistich op der eert
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e

1. Tim. 5. 6.

f

Philip. 2. 12.

g

Matth. 25. 4.

h

Matth. 5. 8.

i

Sapient. 15. 3.

k

Sapient. 1. 1.

l

rom. 6. 11.

m

Roma. 8. 13.
Roman. 8. 17.
+
2. Timot. 2. 12.
o
Luce 12. 9.
n

p

2. Timo. 2. 6.

q

Luc. 24. 25.
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Elck t'zijnwil voorstaen en bewijsen
met spiets, busse, wapen end'sweert
r
maer des gheloofs wapen waerachtich
En is van yser noch van stael
+
T'gheloof an God oprecht en crachtich
daer voor verwintment altemael.
7 En wilt ghy meer weten van desen
met wat gheweer die Christen slaen
Corinthen thien daer meuchdyt lesen
Ephesen sesse vint ghyt staen:
Schrifture sal oock tot u spreken
s
En wreeckt u selven nummermeer
geeft God de wraeck, hy salt wel wreken
t
die wraeck is mijn so spreeckt de Heer.
8 T'is niet genoech also gheleden
Als wy Schriftuere wel bevroen,
u
Voor de vervolgers dient ghebeden
die niet en weten wat sy doen,
x
Wenscht goet en wilt ghebenedijden,
+
Quaet wenschers en vervrolghers stranck,
y
Siet ghy dijn vyant honger lijden
+
Of dorst, so gheeft hem spijs en dranck.
9 Voort can Schrifture onderrichten
z
Elck instel Christi en ghebodt
+
maer ghy moet waken ende swichten
a
dat Adam en Eva van God
Heeft doen afwijken dats de slanghe
die door valsche Propheten leert
+
hoe Heeren woort breeckt en verkeert

r

2. Cor. 10. 4.

+

Eph. 6. 13.

s

Ro. 12. 19.

t

deutr. 32. 35.

u

matt. 5. 44.

x

Rom. 12. 14.
Act. 7. 60.
y
Rom. 12. 20.
+
Luc. 23. 33.
+

z

2. Tim. 3. 15.
3. Pause.
a
Gen. 3. 1.
+

+

Pro. 25. 21.
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10b Al was den man Gods uytgetogen
Van God gesonden so men weet
Een out Propheet heeft hem bedroghen
seggend' ick ben oock Gods Propheet
Hy sprack tot hem man Gods vercoren
drinckt by my water en eet broot
den mont des Heeren wedersporen
Ginck hy, een Leeuw bracht ter doot.
11c Nadab en Abihu die brachten
Het vreemde vyer op den Altaer,
d
Korach een man heerlijck te achten,
met Sathan Abiram te gaer
Rebel ter Hellen levendich soncken
Die ander zijn voort vyer verteert
Van God ghestraft door des vyers voncken
Want hy gehoorsaemheyt begeert.
12 Saul een Coninck autentijcke,
e
Doort ongehoorsaem wesen meest
Wert hy gestelt vant Coninckrijcke
Daer toe verlaten van Gods gheest
f
Den boosen gheest heeft hem beseten
God wil datmen gehoorsaem zy,
Wederspannicheyt so wy weten
g
Dat is een sonde als toovery.
13 Eewige Vader vol ghenaden
Vol waerheyt en gratien soet
Wy zijn belast, wilt ons ontladen
h
Onsteeckt ons inder liefden gloet
op dat ons herten vyerich branden
i
Arm van Gheest en vol berauwe

b

Reg. 13. 1.

c

Lev. 10. 1.

d

Num. 16. 30.

e

1. sam. 15. 23.

f

1. sam. 16. 14.

g

1. sam. 15. 23.

h

Ro. 5. 5.

i

mat. 5. 3.
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Opent ons der Schriftuers verstanden
k
Als den Disciplen tot Emaus.
14 Vloeyende levendee fonteyne
V teere wijnranckens bespoeyt
l
De goede gaven algemeyne
Comen alleen van u ghebloeyt
Doet ons in uwe wet verheughen
met reynre herten wel gherust
m
Want sonder u wy niet vermeughen,
Gheeft om volbrenghen cracht en lust.
15 O edel jeucht reyn ende puere
n
Siet dat ghy Satans pijlen blust
Ghy zijt deelachtich Gods natuere
o
Ist dat ghy vliet der Ionckheyts lust
p
so wy van onse sonden begraven
met Christo Iesu in de doot
Verrijsen door sijn goede gaven
+
In een reyn nieu leven minioot.
16 Dewijl dat wy ons Christen roemen
q
En God die elck oordeelt na werck
Aenroepen, en hem Vader noemen
so laet ons hier in swerelts perck
Onsen wandel met vreesen leyden
Godsalichlijck na sijnen aert,
r
Niet meer ghelijck als ander Heyden
s
maer als die weder zijn ghebaert.
17 Hierom so wilt van sonden vieren
t
De leere Petri wel onthoudt
En wilt u lichaem niet vercieren
Met omhanghen van silver of gout
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k

Luce 24. 44.

l

Iac. 1. 17.

m

Ioa. 15. 6.

n

Ephes. 6. 16.

o

2. pet. 1. 4.
Rom. 6. 3.

p

+

Pause.

q

1. Petr. 1. 17.

r

eph. 4. 17.
1. pet. 1. 23.

s

t

1. Pet. 3. 3.
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met hayr-vlechten, of oock met cleeren
als die pompense werelt meest
maer verciert voor d'ooghen des Heeren
V met een sachten stillen gheest.
18 Costige en hooch sulcx wert gehouwen
Voor den Coninck in s'Hemels feest
u
Dat was t'cieraet der vromer vrouwen
Die eertijts hebben God ghevreest
so was Sara daer schrift van handelt
Wiens dochters ghy gheworden zijt
so ghy vroom sonder vreese wandelt
En Christi naem met werck belijdt.
19 Reynicht u selven tallen stonden
x
Legt af wat u te drucken plach
Oordeelt u selfs fauten en sonden
y
Belijdt dien die u troosten mach
so sult ghy ongheoordeelt blijven
Van God, en erv en t'eewich goet
En sal hy u sonden verdrijven
Gelijck de sonne den nevel doet.
20z Gelooft Gods woordt wilt gedincken
a
Aen sijn beloften goet en schoon
Hoe dat de vroome sullen blincken
Gelijck de son in svaders troon
b
En oock in haer hande ontfangen
Palmen, oyt hooft een croon playsant
Loven den Heer met nieu gesangen
Eewich int nieuw beloofde lant,
21c Hebt lief God uyt alle uwe sinnen
Laet hem regieren u jonge jeucht
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u

1. pet. 3. 5.

x

Heb. 12. 1.

y

1. Cor. 11. 30.

z

mat. 1. 15.
matt. 13. 43.

a

b

4. Esd. 2. 46.

c

mat. 33. 26.
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En schickt u met sijn pont te winnen
Op dat ghy namaels hooren meucht
sijn stem als een wijse jonck vrouwe
Den Bruygom comt, gaet int ghemoet
d
Ghy die een weynich waert getrouwe
e
Gaet in uws Heeren vreuchde soet.
22 En wijct doch niet ten geenen tijden
Door God sult ghy behouden t'velt
+
Den wegh is smal ten beyden zijden
Tusschen water en vyer ghestelt
maer so wy God te recht verbeyden
Hy is by ons in elcken noot
Wie soud ons van sijn liefde scheyden
T'zy water vyer, honger of doot.
23 Princelijcke jeucht reyn van sinne
Neemt doch uyt liefden desen sanck
Want ick u salicheyt beminne
Die liefde Gods my daer toe dwanck
Wilt my altijts int goet ghedencken
De Heere geeft u sijn ghewaet
Niemant mach u letten noch crencken
so verr' als ghy na tgoede staet.

d

matt. 25. 10. ende 21.
mat. 7. 14.

e

+

4. Esd. 7. 6.

Den 23. Psalm Davids.
Singt met aendacht.
Myn God voedt my als mijn herder ghepresen
dies sal ick geenes dincx behoeflijck wesen
2 Int groene gras seer lieflijc hy my weydetf
f

Ro. 8. 39.
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En an dat soet water hy my gheleydet
Hy verquickt mijn ziel die seer is versleghen,
Om sijne naems wil leyt hy my in sijn weghen
4 Al waert schoon dat ic int dal des doots ginghe,
Ende dat my des doots schaduw' omvinge,
Ick vreesde niet, ghy zijt by my ghestadich,
5 Ghy maeckt rijck met goeden seer velerhanden
mijn tafel voor d'ooghen mijner vyanden.
Ghy salft mijn hooft met rijckend' olye goedich,
End schenckt my den beecker vol overvloedich,
6 Ghy sult doen wat uwe gunst O Heere crachtich
mijn leven lanc by my steets blijft eendrachtich,
So dat ick hoop eewelijck vast te woonen,
In Godts huys d'welck niet is om verschoonen.

Den 24. Psalm.
Singt met aendacht.
De aerd' is onses Gods voorwaer
End wat sy begrijpt verr' end naer,
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met den menschen daer in woonachtich,
2 Hy heeft die oyt meyr vast ghegront,
Hy verrijckt die alsins int ront
met veel schoone revieren crachtich.
3 Sijnen berch is een heylich oort,
Wie sal daerop comen nu voort,
Wie sal daer woonen ende blijven.
4 Die sijn hert en handen heeft reyn
Die de leughens haet groot en cleyn
Noch gheen meyneet en soeckt te drijven.
5 Die mensche sal seghen ontfaen,
God sal hem oock wel gade slaen
End door sijn goedicheyt bevrijden
6 Sulck is t'gheslachte t'aller tijt
Dat God soeckt met herten verblijdt
O God Iacobs, aen allen zijden.
7 Verhoocht u groote poorten nu
Eeuwighe deuren verheft u,
Dat ingae de Coninck vol eeren
8 Wie is de Coninck so gheacht?
Tis God d'overwinner met cracht
Wiens macht niet en is om vermeeren.
9 Verhoocht u groote poorten nu
Eeuwighe deuren verheft u,
Dat ingae de Coninck vol eeren
10 Wie is de Coninck so gheacht
Tis God des Heyrecrachten vol macht,
Die groot is, Ia een Heer der Heeren.
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Den 25 Psalm.
Singt met aendacht.
Myn hert hef ick tot u Heere,
mijn hoop alleen op u staet,
Behoedt my doch voor oneere,
Die my wenscht mijn vyant quaet.
3 Sy werden, Heer, soot betaemt,
Niet schaemroot die op u bouwen,
maer sy sullen zijn beschaemt,
Die de vrome hier benouwen.
4 Heer wijst my doch uwe weghen,
Die ghy wilt dat ick sal gaen,
Tot den selven maeckt gheneghen
my, en doet my die verstaen.
5 Leert ende stiert my na u woort,
In uwe waerheyt ghepresen,
Ghy zijt mijn hulp dies nu voort,
Wacht ick op u in dit wesen.
6 Ghedenckt Heer aen u goetheden,
Stelt u voor ooghen voortaen
V groote barmherticheden,
Die ghy voormaels hebt ghedaen.
7 Doch vergheet de sonden swaer,
mijner jonckheyt seer lichtveerdich,
Ghedenckt mijns goetlijck eenpaer
Tot mijn hulpe zijt volveerdich.
8 God is waerachtich end goedich
Hy ist end blijft sulcx altijt,
Ten weghe brengt hy sachtmoedich,
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Den son daer vervallen wijt
9 Den ootmoedighen leert hy
Sijn Godsalighe voetpaden,
Hy toont oock sijn wesen vry
Den armen menschen beladen.
Pause.
10 Goetheyt end waerheyt verheven
Zijn des Heeren weggen al,
Voor hem die daer na sijn leven,
End sijn ganghen rechten sal.
11 O Heer door uwen naem claer,
Wilt my goedichlijck mijn sonden,
Vergheven, want seere swaer
Ende groot zijn sy bevonden.
12 Wie is hy die altijt spoedich
Onsen God vreest boven al,
Die weetgheleert overvloedich,
Van en wegh dien hy gaen sal
13 Die sal besitten zijn goet,
met stilheyt ende met vrede,
Sijn zaet sal in overvloet
Het lant oock besitten mede.
14 De verborghentheyt des Heeren
Is den mensch gheopenbaert,
Die God vreest en houdt in eeren,
End sijn verbondt wel bewaert.
15 Mijn hert ende mijn ghemoedt,
Op den Heer hen alleen setten
Want maeckt vry mijnen voet,
Wt al der Godloose netten.
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Siet my aen met goeder herten
Hebt doch met lijden met my,
Want eensaem ende vol smerten
Ben ick Heer gantsch onvry.
17 Ick werde seere benout,
Daghelijcks wert grooter mijn lijden,
Helpt my Heer, die u betrouwt,
Wt den noot in desen tijden.
18 Mijn jammer wilt doch aenmercken,
mijnen angst en noot aensiet,
mijn sonden end boose wercken,
Vergheeft my goetlijck om niet.
19 Siet hoe de vyanden mijn,
moetwillichlijck boven maten,
Die groot van ghetale zijn,
my seer vyandelijck haten.
20 Voor haer list mijn ziel bewaret
Verlost my, dat ick met smaet
End met schand' niet sy beswaret,
Want ghy zijt mijn toeverlaet.
21 Slecht, recht ben ick, my behoet,
Want ick sal Heer u verwachten,
22 Israel uyt teghenspoet,
Verlost oock door uwe crachten.

Den 26. Psalm.
Singt met aendacht.
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Bewaert o Heer mijn recht,
Want voorwaer uwen knecht
Wandelt in onschult nu voortaen,
Op u staet mijn betrouwen,
In al mijn swaer benouwen
Daerom en sal ick niet vergaen.
2 Heer doorsoeckt mijn ghemoet
Proeft my in teghenspoet,
Aen den proefsteen in mijn ellent,
Mijn hert en oock mijn nieren
Proeft doch Heer met den vyeren,
Op dat ick echt worde bekent.
3 Want Heer de ooghen mijn,
Vastlijck gheslaghen zijn,
Op uwe ghenaed' end goetheyt.
End' ick leyde mijn leven,
Na den reghel voorschreven,
Ick wandel in uwe waerheyt.
4 Der leughensprekers boos,
Versamelingh seer loos,
Ick altijdt o Heer haten sal.
Met schalcke menschen listich
Die valsch zijn ende twistich
Heb ick niet ghemeyn over al.
5 Heer der Godloosen kerck
Haer ercheyt end haer werck,
Haet ick altijt uyt Herten gront.
By den schalcken en boosen,
Noch oock by den Godloosen,
En sit ick, Heer, tot ghener stont.
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6 Ick wasch mijn handen reyn,
Met onschult int ghemeyn,
Ick gheve my tot tgoet eenpaer,
End God tot u offranden,
Schoon en seer verschanden,
Diemen doet op uwen altaer.
7 Op dat ick daer en eer,
End heerlijckheyt, o Heer,
Singhen mach overluyt en claer.
End uwe wonderwercken,
Seer groot, so men can mercken,
Mach verconden int openbaer.
8 Ick hebbe Heer bemint
End hertelijck verslint
V schoon huys daer ghy woonen wilt
Die plaets daermen vercondet,
End oock altijt vermondet
Vwen lof end prijs Heere milt.
9 Laet my niet zijn ghetelt,
Gheplaecht noch oock ghequelt,
Met den hoofdoenders obstinaet.
Neemt doch niet wech mijn leven,
Met dien die hem begheven,
Tot bloetstorten uyt nijt end haet.
10 De verraders vol nijt,
Wt listen, haet end spijt,
Verclaghen my met onrecht groot
Sy loopen ende slaven,
Om gheschencken ende gaven,
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Die hen haest brenghen tot der doot.
11 maer ick wil Heere, gaen
Vromelijck end bestaen,
In eenvout met een oprecht hert.
Weest my doch nu ghenadich
O mijn God seer weldadich,
Verlost my uyt angst ende smaet.
12 Ick sie Heer dat ghy my
Hebt opgherecht end dry,
Ghestelt op uwen wegh eerbaer.
Dies wil ick u, Heer, prijsen,
Singhen end eer bewijsen,
Int midden uwes volcx eenpaer.

Den 37. Psalm.
Singt met aendacht.
God is mijn licht twelc my leyt in sijn wegen,
End mijn heyl, voor wien sal ick zijn bevreest
Hy is mijns levens vracht tot my geneghen,
Voor wien sal ick schricken in die tempeest,
Als my de boose deden overloop,
Ende sochten my te verslinden gaer,
Ick sach dan mijn vyanden in ghevaer
Struykelen end vallen al overhoop,
Alwaer dat my veel heyrcrachten omvinghen,
So sal doch Heer, mijn hert hem vreesen niet,
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Comt die wil om my nu te bespringhen,
Ick stae vast op God in al mijn verdriet.
Eendlijck heb ick begheert end tot den ent
Sal ickt oock begeeren, Heer, met ootmoet,
Dat ick in huys daer ghy zijt bekent,
mijn leven lanck blijde tot mijn behoedt.
Op dat ick der mach mercken end aenschouwen,
Heer uwes huys seer schoone heerlijckheyt,
End den tempel vry zijnde van t'benouwen,
Wel mach alsins doorsien met vrolijckheyt.
Want als ick sal wesen beswaert met noot
Ick sal daer verborghen zijn t'aller tijdt,
End in een heymelijck oort sijn bevrijt,
End daer na verhoocht zijn in eeren groot.
Pause.
God doet my gaen den hoofd opgeheven
Vrymoedich onder mijn vyanden al,
Dies wil ick hem lof, prijs end eere gheven,
met sanck in sijn huys ick hem loven sal.
Als ick u Heer, bidde my doch verhoort,
Wilt mijn begheert ghenadelijck verstaen,
In den noot wilt mijn clachten nemen aen,
Ende zijt my barmhertich na u woort.
mijn hert heeft, Heer, gevoelt in allen hoecken
V woort, dwelck my inwendich aldus leert,
Beneersticht u om mijn aenschijn te soecken,
Ghy siet dat ickghesocht heb end gheeert.
Keert doch van my niet Heer u alschijn reyn
In uwen toorn verstoot niet uwen knecht
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Ghy zijt Heer mijn hulper trou en oprecht,
Verlaet my niet God mijn heylant alleyn.
Vader end Moeder hebben my verlaten,
Maer God bewaert my als een kint seer teer
Ick ben seer benout door hen die my haten,
Dies leert my in gaen den rechten wegh Heer.
Al mijn vyanden soecken mijn verdriet,
Valsche tuyghen staen op der welcker mont,
Niet dan onrecht en spreeckt tot aller stont,
Dies en gheft my in haren handen niet.
Hadt ghy my dien troost niet laten verwerven
Dat ick noch in dit leven soud ontfaen
T'ghebruyck uwer goederen voor mijn sterven
Ick waer onder den last des drucx vergaen.
Daerom lancmoedelijc den Heer verwacht
Zijt altijt wel ghetroost end onvertsaecht,
God sal eyntlijck helpen u die nu claecht,
Verbeyt den Heer op sijn toecomst hebt acht.

[Broeders eersaem]
Na de wijse, Een liedt eerbaer.
Singt met aendacht.
Broeders eersaem
Gheroepen uyt veel gheslachten
Gods woort bequaem,
Laet ons daer wel op achten,
Met claer bescheyt//zijnder veel beloften geseyt,
Denckt wie sal dese beerven,
So Paulus uytleyt,
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Die na den vleesche leeft moet sterven.a
Gheen troost altoos,
En gheeft hem t'woort des Heeren,
Die daer is boos,
Of hy en moet hem bekeeren,
Tot Christi bruyt//gaen veel beloften uyt,
Christus is (soo wy vinden)
Een wijnstock, wie daer uyt spruyt,b
Die sal veel vruchten voortbringhen.
3c Salich zijn claer
Die arme zijn van gheeste,
Gods rijck hoort haer,+
Sy houden haer niet voor de meeste,d
Sy verneren haer hoort, daerom sullen sy na Christi woort,+
Hier namaels werden verheven,
Gheen twist brenghen sy voort,
Sy willen in ghehoorsaemheyt leven.
4 Die Heer hoort my
e
Vervult de arme met goeden
Den rijcken laet hy,
Ydel wilt dit bevroeden,
Den armen die begeert//te zijn gestraft geleert
f
Gods wet is in sijn sinnen,
Hy informeert
Sijnen naesten daer af uyt minnen,
5 Ick segg' van dien,
Dat sy haer niet duncken en laten,
Dat sy wat zijn,
Die vroom haer uyter maten,
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a

rom. 8. 13.

b

Ioa. 15. 1.

c

Matth. 5. 3.

+

Luc. 6. 20.
matt. 23. 11.
+
Luc. 14. 11. ende 18. 14.
d

e

Luc. 1. 49.

f

heb. 10. 16.

76
Wie daer duncken siet//dat sy wat zijn en zijn niet
Hoe zijn sy dan Gods kinderen,
Strijdt doch met vlijdt,
Teghen al dat u mach hinderen.
6g Hoort na Christi propoost.
Salich zijn die rouwe draghen,
Want sy sullen worden vertroost,
Die door de gherechticheyt claghen,
h
Die weent en schreyt//als de werelt vreucht
Ende daer in volherden,
Haer droefheyt (so Christus seyt)
i
Sal in blyschap verandert werden.
7k Noch wert verclaert,
Salicheyt die sachtmoedich leven,
Die uyt Christi aert,
Haer selven daer toe gheven,
So wie Gods paen//met aller sachtmoedicheyt gaen
l
Die mogen haer sorgh op hem stellen
Haer is een belofte ghedaen,
Dat syt aertrijck besitten sullen.
8 Sy sullen een stee,
Hebben op deser aerden,
in sulcken vree
Als wy met Christo aenveerden
Als sy moeten vlien//sal God Egypten bespien
Daer hy haer in sal seynden,
Dat sal gheschien,
m
Tot dat sy haer loop voleynden.
9 Salich zijn alghemeyn,
Die hongheren en dorsten beyde,
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g

mat. 4. 5.

h

Luc. 6. 21.

i

Io. 16. 20.
mar. 5. 5.

k

l

Pe. 5. 7.

m

mar. 5. 6.

77
Na gherechticheyt pleyn,
Want sy sullen so Christus seyde,
Worden versaet//O menschen hier op staet,
die en sal niet faelgieren,
Van bidden niet af en laet,
Als dan sal dat wel tieren.
10 De barmherticheyt doet,n
is salich hoe soud ickt swijghen,
En sal met spoet,
Barmherticheyt vercrijghen,
Dit is belooft//hierom doch niet en toeft,
Barmherticheyt doet met lusten,
Gheeft onbedroeft,
ilt niet onvruchtbaer rusten.
11o Salich perfeckt,
Zijn de suyvere van herten,
Wie hem oncuysheyt ontreckt,
Die en sal daerom niet smerten,
Mensch reynicht doch//eerst dat binnenste och
Wie ghy zijt mannen of vrouwen
p
Legt af alle onreynicheyt noch,
So sult ghy God aenschouwen.
12 Salich zijn sy oock mee,
q
En sullen Gods kinders wesen
Die daer maken vree,
Met Christi woort ghepresen,
Dit is gheen schaemt//
Dat yemant sijn naesten versaemt,
r
Laet niemant sijn pont begraven,
s
Na dat uwen roep betaemt

n

mat. 5. 7.

o

mat. 5. 8.

p

Iac. 1. 21.

q

mat. 5. 9.

r

Mat. 24. 18.
Eph. 4. 1.

s
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t

Neemt waerde goede gaven,
13v Staet doch na het goe
x
Salich zijn sy in dees tijden,
Gods rijck hoort haer toe,
Die persecutie lijden,
Of so gheviel//om de gherechticheyts wil,
Salich (wilt dit vaten)
Zijt ghy maeckt gheen gheschil,
y
Als u de menschen haten.
14z Ist dat sy nu
Alle quaet van u callen,
En dat lieghen van u,
Als dan verblijdt u allen,
Vrienden dat fel//in den Hemel geloont worden wel
So hebben sy doch de Propheten,
Vervolcht door boos opstel,
En de Patriarchen verbeten,
15 Hier heb ick slecht
Verhaelt de salicheden,
Ick segt met recht
Dat alle dese reden
Loopen eenpaer//tot der Christen schaer,
Dat sy daer souden mercken,
Tot troost van haer
Om malcander mede te stercken.
16 Vriendekens fijn
Ick groet u alle hiermede,
Bidt doch voor mijn,
Ick wensche u den vrede
Al in den geest//Gods volc moet lijden tempeest
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t

1. cor. 14. 1.
1. Pet. 3. 13.
x
Mat. 5. 10.
v

y

Lu. 6. 22.
Matth. 5. 11.

z
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Die Hette moeten sy dooghen
Maer die God vreest,
+
Sal noch na t'goede pooghen.
+

2 Syr. 15. 6.

[Looft den Heer bequaem]
Na de wijse van den 81. Psalm.
Singt met aendacht.
Looft den Heer bequaem,
Onsen God seer crachtich,
Ghy die hier zijt t'saem,
Gheeft prijs ende eer,
Onsen God en Heer
Van Herten aendachtich.
2 Sijn barmherticheyt,
En goetheyt verheven,
Deurt in eeuwicheyt,
Des laet ons hem bly
Eer, lof, en prijs vry,a
t'Allen tijt hier gheven.
3 Sijn liefde seer groot,
Heeft hy ons bewesen,
b
Doen wy laghen doot,
Met veel misdaden+
Swaerlijck beladen,
End deerlijck verknesen.l
4 Des laet ons nu hem,
Ons verlosser goedich,
Liftelijck met stem,
Lofsinghen seer soet,c

a

Apo. 4. 11.

b

Eph. 2. 1.
Col. 1. 21.

+

c

Apoc. 1. 6.
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Hy ist die uytdoet,
Onse sonden bloedich,
5 Tis alleen de Heer,
Die verdrijft ons quaden,
d
Die ons siel maeckt reyn,
En oock wedervaert,
Na Godlijcker aert,
e
Wt louter ghenaden.
6 Hy heeft ons bereyt,
f
Een eeuwich verblyen
Vreucht en salicheyt,
By hem daer boven,
Des wilt hem loven,
En ghebenedyen.
7g Heylicht sijnen naem,
Wilt een nieu liedt singhen,
h
Lof, prijs en eer t'saem
+
De Heer Zebaoth
+
Onse Heer en God,
Wilt stedich toebringhen.

d

Tit. 3. 5.

e

1. pet. 1. 23.

f

Mat. 25. 34.

g

Apo. 4. 8.

h

Apo. 14. 3.
Heb. 13. 15.
+
Psalm 50. 23.
+

[Ghy cleyne Christen hoopken och]
Na de wijse: Och God van Hemel siet daer in.
Singt met aendacht.
a

Ghy cleyne Christen hoopken och,
Moet wassen en vermeeren,
b
Ghy zijt so kleyn een schade doch
Wilt God met wercken eeren,
Siet niet op werelt vleesch noch bloet
c
Noch op dit cleyn verganckelijck goet,

a

Lu. 12. 32.

b

esa. 41. 14.

c

Io. 2. 17.
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Maer slechte oyt woort des Heeren.
2d Lieve Christen vergaderingh
e
Ghy zijt van cleynen hope,
f
Vermaent malcander sonderlingh
Dat niemant t'ruym door loope,
Slaet altoos op malcander acht,+
Wacht dat niemant van ons gheslacht,
Sijn eerste gheboorte vercoope.g
3h Christen ghy heylich Priesterdom,
Gaet niet op duyster weghen,+
Siet niet mer Loths huysvrouw weerom+
Daer ghy uyt zijt ghesleghen,i
k
Wie aen den ploech houdt en omsiet,
Die en is nut tot den rijcke Gods niet,
Dus wandelt doch ter deghen.
4 Kinders Gods neemt u tijt wel waer,
l
Tis schier de laetste stonde,
Wort nu niet mat noch wanckelbaer,+
In Godes woort bevonden,
m
En laet de liefde niet werden cont,
n
Maer waeckt, bidt, altoos jonck en out,
Vierich uyt herten gronden.
5o Och sticht malcander dach en nacht,
Vermaent den een den ander,
Wacht dat niemant van ons gheslacht
p
Int ongheloof verandert,
q
Gheeft altoos goet exempel voort,
Wacht datmen niet quaets van u en hoort,
Maer leert, straft, dreycht malcander.r
6s Eert God met liefde sonder smert,

d

Lu. 12. 32.
Esaie 41. 14.
f
1. Thess. 5. 11.
e

+

Heb. 3. 13. ende 10. 25.

g

Gen. 25. 32.
1. Petr. 2. 9.
+
Luc. 17. 32.
+
Heb. 3. 1.
i
Gene. 19. 26.
k
luc. 9. 62.
h

l

1. Io. 2. 18.
Heb. 12. 12.

+

m

mat. 24. 12.
Mat. 25. 13.

n

o

1. Tes. 5. 11.

p

Heb. 3. 12.
2. Mat. 6. 24.

q

r

2. tim. 4. 2.
matt. 22. 36.

s
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+

Met herten, tonghen, monden,
Wacht dat niemant in een boos hert,
+
Des ondeuchts wort bevonden
T'welck treet van God en sijn ghemeent,
Siet toe niemant wort versleent,
Doort valsch bedroch der sonden.+
7u God wilt alleen navolghen fijn,
x
Toont in als een nieu leven,
+
Laet Gods woort niet ghelastert zijn
+
wilt goet exempel gheven,
y
Weest ghy een spieghel alle man
+
Datmen van u niet segghen en can,
Dat ghy quaet hebt bedreven.
8 Met wercken wilt volbringhen wel,
dat ghy met u tonghe spreeckt,
Wilt metter daet volbrenghen en snel,
dat u van God wert ontdeckt
Wilt met den mont belijden niet,
z
En loochenent met de wercken siet,
Goet te doen niet en vertreckt.
9 Werck en daet wilt bewijsen jent,
a
Dat ghy sijn rechte Christen,
b
De boomen en sijn vruchten kent,
Dus hebt gheen arghe listen,
c
volcht vierich na u Heer u God,
d
Hebt hem lief en houdt sijn ghebodt,
e
schout alle antichristen.
10f Dat niemant Gods genade versuymt
Op datter niet een quade,
+
Een bitter uyt en schuymt,
t

+

Matt. 12. 30.
Heb. 3. 12.
+
Luc. 10. 27.
t

+

Tit. 2. 5.
Eph. 5. 1.
x
Rom. 6. 4.
+
Eph. 4. 23.
+
Col. 3. 10.
y
Tit. 2. 8.
+
1. Pet. 2. 12. ende 3. 16.
u

z

Tit. 2. 16.

a

Gal. 6. 11.
Matth. 7. 20. end 12. 33.

b

c

Matth. 26. 24.
Ioan. 14. 15. ende 15. 7.
e
1. Ioan. 5. 3.
f
2. Corint. 6. 1.
d

+

Heb. 12. 15.
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En doet so u siel schade,
g
En gheeft laster noch arghernis,
Noch oock gheen quaet ghetuyghenis,+
En wijcke so van Gods pade.+
11 Leven wilt na Gods woort en leer,+
h
Wilt in als ghelijck wesen,+
V Vader, Meester ende Heer,i
Volcht recht in als na desen,
Bewijst met wercken en daet altijt,
k
dat ghy oprecht herboren zijt,
En dat ghy God gaet vreesen.
12 Doch wilt God u Prince, u Heer,
Met werckt en daet belijden,
Soeckt meer Gods eer//van smenschen leer,
Wilt voor de waerheyt strijden,+
Met ooghen traen//ick u vermaen,+
l
Wijckt gheensins van de rechte baen,
Wanckt niet aen beyde zijden.+

g

2. Mat. 6. 24.
Ro. 14. 13.
+
1. Cor. 10. 32.
+
2. Cor. 6. 3.
h
Matth. 5. 48.
+
Luc. 6. 36.
i
Eph. 5. 1.
+

k

Ioa. 3. 3.

+

Iosu. 23. 6.
Pro. 24. 27.
l
Deu. 4. 2. ende 5. 32.
+
Esa. 30. 21.
+

[Almachtich God]
Na de wijse: Aenhoort o Israel.
Singt met aendacht.
a

Almachtich God,
des sondaers doot doorstralen,
Begheert ghy niet, maer dat hy omme went
En leve sonder ent,
T'ghenadich lot,
Laet Heere op my dalen,
Want de sonden brenghende in sdoodts torment.
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a

eze. 18. 23. ende 33. 11.
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Zijn wy altijts omtrent,
Ia Adams aert//heeft oyt beswaert,
My sondaer teere//vol van verseere,
Vleeschelijck doorstraelt//lach te verdwaelt,
Vervreemt heel van u leere,
Ick was bespiet,
Van Sathan, maer o Heere
Die sonden in mijner jonckheyt gheschiet,
En wilt ghedencken niet.
2 Sondich doorwont
Was t'begin van mijn leven,
b
Ia in sonden heeft my na schrifts vermaen,
Min moedere ontfaen,
Dus onghesont,
Hadd' ick oock wel ghebleven,
En hadde o eeuwich vaderlijck graen,
V goetheyt niet ghedaen,
Die my ghelaeft//heeft en begaeft,
Met u ghenade//bevrijdt van quade
Want door mijn cracht//had ic geen macht,
Dan veel sondich van dade,
Ick was als wiet,
Dus roep ick vroech en spade,
De sonden in mijnder jonckheyt gheschiet,
En wilt ghedencken niet.
3 Ick meynde wel,
Een recht Christen te zijne,
Maer als ick my selven sach openbaer,
In des gheests spieghel claer,
Aertsch boos en fel,
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b

Ps. 51. 7.
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Buyten is woorts doctrine,
Heb ick my bevonden vol sonden swaer,
c
Vleeschelijck ghesint eenpaer,
Duyster ghesicht//so was mijn licht,
mijn waerheyt oncrachtich//was leugenachtich,
mijn gherechticheyt//vol sonden planteyt,
mijn leven was de doot waerachtich,
Vol van verdriet
Was ick, maer Heer almachtich,
De sonden in mijnder jonckheyt gheschiet,
En wilt ghedencken niet.
4 MetPaulo naeckt,
mach ick oock wel ghewaghen
d
Datter in mijn vleesch, gheheel geschoffiert
Net goets heeft ghelogiert,
maer onvolmaeckt
Was ick oyt al mijn daghen
Levende als een die niet van sonden viert,
Goddeloos ghemaniert
Sonder ghetal//so was ick al,
Vol buylen, sweeren, quaet van affeeren,
mijnen dienst was afgoderye
Schijn heylich int gheneeren,
Ick was als riet,
maer Heere na mijn begheeren,
De sonden in mijnder jonckheyt gheschiet,
En wilt ghedencken niet.
5 Mijn gout was schuym,
mijn weyte was caf bevonden
mijn ghebedt was huychelrye int ghemeyn,
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c

Rom. 8. 5.

d

rom. 7. 28.
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Voor out, jonck, groot en cleyn,
Mijn wegh was ruym,
e
Volghende t'kint der sonden,
Ia mijn waken ende slapen certeyn,
Was altemale onreyn,
Mijn woort en werck//was int aenmerck
Vol quaets gheresen//vleesch bloet gepresen,
Heb ick altoos//als sondaers boos,
Niet goets was in mijn wesen,
Heb ick nu yet,
Dat is nyt God by desen,
De sonden in mijnder jonckheyt gheschiet,
En wilt ghedencken niet.
6 Mijn cromme ganck,
Was de wegh der sondaren,
f
Ick sat op den stoel der spotters quaet
Volghende der Godlooser raet,
Vry ende vranck
Droech ick menighe Iaren,
De baniere vant ongherechtighe zaet
g
Vol sondighe misdaet
D'eerste ick was//int sot ghebras,
Als spelen, dichten, vry sonder swichten,
Gheen ommesien//had ick indien,
Oft yemant mochte ontstichten,
T'goede ick verliet,
Maer o Vader der lichten,
De sonden in mijnder jonckheyt gheschiet,
En wilt ghedencken niet,
7 Ick sondaer groot,
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e

2. thes. 2. 3.

f

Psal. 1. 1.

g

Iac. 1. 17.
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Tot een vreemt vleesch verboden,
Heb ick met luste mijn herte ghekeert
daar in verjubileert
Hout, steen, wijn, broot,
En openbare afgoden
Heb ick Gods dienstelijck gheadoreert,
En menich jaer gheeert,
Alle mijn doen//in elck saysoen,
Was onmanierich//aertsch en eergierich,
Sonder Gods Gheest//leefd' ick onbevreest,
Stont, wilt, tot wraecken vierich,
Dat schrift verbiedt,
Deed ick, maer God goedertierich,
de sonden in mijnder jonckheyt gheschiet,
En wilt ghedencken niet.
8 Mijn sonden wijt
Houd' ick niet verborghen stille,
Maer belijde voor u onverstout,
die herten en nijten aenschout,
den voorleden tijt
Na der Heydenen wille
Heb ick overghebrocht qualijck ghebout,
Op menschen werck betrout,
Cluchtich verhaal//pronck ende prael,
Was int ghemeene//mijns lust alleene
V name O God//was my een spot,
V woort als fabel, acht ick cleene,
Swercks bediet,
Socht ick maer Vader reene
De sonden in mijnder jonckheyt gheschiet,

Sommighe leerachtighe geestelijcke liedekens

88
En wilt ghedencken niet.
9 Venus ghedient,
Heb ick vry sonder mincken,
musijcke, Rethorijcke, onvruchtbaer,
Lichtveerdich volghende naer,
Een Bachus vrient,
Was int droncken drincken,
Doende alle horribel sonden swaer,
Op Gods ghenade claer,
Ia gheen so wreet//soude ick weet
Waer in ick schadich//niet was misdadich
Gheheel besmet//des duyvels let,
Was ick in allen onghestadich
Dus my begiet,
met sgheests water ghenadich,
En de sonden in mijnder jonckheyt geschiet
En wilt ghedencken niet.
10 Godlijck princier,
Alle mijn overtreden,
Bid ick dat ghy doch geensins en gedinckt
maer u ghenade schinckt,
Castijt my hier
Na Vaderlijcke zeden,
En met narmherticheyt my omringt,
So ghy David ontfinckt,
Blint ben ick och//verlicht my doch,
Want onghelaghen//hebt ghyt vermoghen
Geen ander medecijn//mach my helpende zijn
Om mijn sonden doen verdroghen
Dus op my siet
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Met u ontfarmighe ooghen,
En mijn sonden doe dat sy zijn gheschiet,
En wilt ghedencken niet.

[Ghy Christen schaer]
Na de wijse: Rijst op voorwaer. De Tortelduyve mach elck hooren.
Ghy Christen schaer
a
Ghemeynte Gods uytvercoren,
Laet openbaer,
b
Onder malander liefde sporen,
Bewijst daer deur, reyn ende puer,
c
Dat ghy van nieuwes zijt ghebooren,
Wt zaet//verstaet//wel over slaet,
d
Dat eeuwelijck sal blijven,
Dwelck is Gods woort//om u confoort,
Na Petrus schrijven.
2 Want ghy nu zijt,
e
Kinders van God d'Hemelschen Vader,
Neerstich met vlijt
f
Bewijst hem eere allegader,
Wt liefden soet//als kinders vroet,
Laet hem alleen zijn u berader,
En voort//nu voort//niet van sijn woort,
Wilt dat vast by u houwen,
g
Int hert gheprent//tot in den ent,
Sonder verflouwen.+
3 En wilt nu voort
Voor uwen God ootmoedich wesen,
In een accoort,
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a
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b

1. Pet. 4. 8.

c

Iob. 3. 3.

d
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e

1. Ioa. 3. 1.

f
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g

Ier. 31. 39.
Heb. 8. 10.ende 10. 16.

+

90
+

Onder malcanderen ghepresen,

+

+

Als leden t'saem//aen een lichaem,
i
In deuchden niet om sommen,
+
Van nu voort an//tot eenen man
k
In hem volcomen,
4l Weest vast ghegront,
Op de Apostelsche leere,
Tot alder stont,
Wijckt daer niet af in gheenen keere,
m
Want wie verwint//dit wel versint
n
Die sal ontfaen van God den Heere,
+
De croon//seer schoon//in s'Hemels troon
+
En oock sal hy seer blijde,
o
Blinckende sijn//becleedet fijn,
p
Door den Gheest hebt ghestadich vrede
Laet zijn verbreyt,
q
V sedicheyt in allen stede,
r
Zijt onderdaen//malcander saen,
Wt reynder broederlijcker zede,
Een licht//ghesticht//zijt int ghesicht
Door uwen wandel reene,
Ter weerlt claer//int openbaer,
Voor groot end cleene.
6s Broeders eersaem,
+
Den Heere zijt hier mee bevolen,
Verbreyt sijn faem,

+
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1. Cori. 12. 12.
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Ephes. 1. 22.
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k
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By u laet niet zijn verholen
Maer hem belijdt//ter werelt wijt,v
Al wort ghy gheleyt in haer scholen,
En vreest//tempeest//minst noch meest,
Niemant en mach u letten,
Wilt uwen troost//nu en altoos
Op Christum setten.

v

Matth. 10. 32.

[Laet ons den Heere loven]
Na de wijse: Sal ons den winter dwinghen.
Singt met aendacht.
Laet ons den Heere loven,
Van alle sijn groote deucht,
Sijn cracht die comt van boven,
Die ons hier maeckt verheucht,
In lijden en verdriet,
Hy besorcht onse proven,
a
Hy en laet de fijne niet.
Al zijn sy dier versteken,
Van de boose werelt quaet,
Haer en sal niet ghebreken,
Volghen sy dat edel zaet,
Christum ghebenedijt,
Al sietmen d'ooghen leecken,
Van binnen zijn sy verblijdt.
3 Door angst, door noot, door lijden,+
Door druck, door qua gherucht,b
door slaghen, door benijden,c
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c
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door smaet door swaer versucht,
door lijdtsaemheyt devoot,
door achterclap by tijden,
door medelijden groot.
4 Paulus nam gheen behaghen,
d
van int cruyce Christi reyn,
+
door wien ten allen daghen,
Als wy ons vant quade scheen
En hem altijts volghen naer,
Sullen sonder vertsaghen,
Ghenade ontfanghen claer.
5e maer wy moghen de sonden
Niet onderdanich zijn,
Nu noch tot gheener stonden
Noch door gheen heylich schijn,
f
Veynsen, want God doorsiet,
+
Therte na schrifts oorconden,
End brengt sulck int verdriet.
6g Wandelt met neersticheden,
+
In den gheest ghy wert verblijdt,
Ghy sult u quade seden,
Volbringhen t'sijner tijt,
Swant den vleeschelijcken lust,
Al is by qualijck te vreden,
hy weet dan den Gheest gheblust.
7h Leyt u den gheest verheven,
So en deert u gheene wet.
Gheen quaet en wort bedreven
Van u, door boos opset,
Want de cracht des gheests certeyn,
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d

Rom. 5. 3.
Gal. 6. 16.
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e
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f
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g
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Can wercken een goet leven
Twelck is van sonden reyn,
T'vleesche wercken Gods partye,i
Sijn gramschap haet en nijdt,
Overspel afgoderye,
hoochmoet, ghekijf en strijdt,
Tweedracht, wellusticheyt,
moort, secten, tooverye,
Overdaet ontreynicheyt.k
8+ de welck, en dies ghelijcke
meer quade wercken boos,+
diese doen, sullen Gods rijcke+
derven, schout leeraers loos,
die verleen met valschen troost,
Gods woort slaet niemant swijckt,
Wel hem die t wel op gloost.
9 De vrucht es Gheests is vrede:+
sachtmoedicheyt en deucht,+
Gheloove, vriendelijckhede,
Goetheyt, liefde, paeys en vreucht,
Ootmoedicheyt, accoort,
Cuysheyt ghenaed'goe sede,
hier me accordeert Gods woort.

Den 33. Psalm.
Singt met aendacht.
Weest nu v'heucht als ghy oprechten
In God den Heer u al verblijdt,
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i
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k
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+
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+
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Dat lof in den mont sijner knechten,
Is heerlijck en schoon t'aller tijt.
2 Met harpen vol snaren,
Wilt nu openbaren
Sijnen prijs en eer
Dat Psalters en kelen
Nu singhen en spelen
Onsen God end Heer.
3 Singt den Heere, zijnde met vreuchden
Nieu Lofsanghen lieflijck en soet,
Op den Psalter sijn lof, sijn deuchden
Spelet, end waeckt gheneuchte goet.
4 Want t'bevel des Heeren,
Dat hy ons wilt leeren
Is recht end eerbaer,
Sijn woorden ende wercken,
Zijn (so men can mercken)
Seker end gantsch waer.
5 Hy bemint seer tot allen tijden,
Dat recht end' de gherechticheyt
D'aerd' is oock vol aen allen zijden,
Van sijn groote barmherticheyt.
6 God doort woort ghepresen,
Schiep also wy lesen,
Dat Hemelsche pleyn,
Door sijnen Gheest crachtich
Maeckte hy waerachtich,
S'Hemels crachten reyn.
Pause.
7 God vergadert int meyr te samen,
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Als in een vat dat water al
Hy bewaerde dat seer bequame
Int afgrondische diepe dal.
2 Dies moet nu elck vruchten,
God vreesen end duchten,
Diet al maeckt uyt niet
Dat een yeghelijcke
God in crachten rijcke
Vreese als hy dit siet.
9 Want al wat de Heer heeft ghesproken
Ia haestelijck gheweest ghedaen,
Sijn ghebodt heeft niemant ghebroken,
Maer tis gheschiet van stonden aen.
10 Der Heydens raetslaghen
Die hem niet behaghen,
Hy seer haest verstoort
der volcken ghedachten
End oock all haer crachten
Verworpt dy nu voort.
11 Maer de voorsichticheyt des Heeren
dat sijn voornemen vast bestaen
Doet hy eens besluyt t'zijner eeren,
sal sonder hinderingh voortgaen.
12 Wel salich moet wesen
T'volck dat God met desen
Houdt voor sijnen Heer
wel salich al voren
Zijnse, die vercoren
Zijn tot Godes eer.
Pause.
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13 God siet nederwaert vroech en spade,
Wt den Hemel in de werelt groot
De menschen al slaet hy wel gade,
Sy zijn al voor sijn ooghen bloot.
14 God uyt sijnen troone
Die vast is en schoone,
met vlijdt oock acht heeft,
Op den mensch ellendich,
End wat hier behendich,
Hem beweecht end leeft.
15 Want God door sijn cracht hooch verheven
maeckte des menschen hert alleyn,
Dies weet hy alderbest daer neven,
Dat sijn wercken zijn gaer onreyn.
16 Krijchsknechten met hopen,
In stormen end loopen,
Connen door haer cracht,
Coninghen noch Helden,
Helpen in den velden,
Door haer stercke cracht.
17 Hy dwaelt seer die daer meent te wesen
Beschermt door sijn peert sterck end groot,
Door sijn cracht wert niemant ghenesen,
Noch gheholpen uyt strijdt of noot.
18 Maer God wilt bewaren,
Alle sijn Dienaren
die hem vruchten vroet
End die int benouwen,
Op hem vast betrouwen,
End op sijn woort goet.
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19 Hy sal wel bevrijden haer leven,
Als hen de doot sal doen ghewelt,
En sal hen oock haer spijse gheven,
Als sy met hongher zijn ghequelt.
20 Dat ons hert hem prijse
End eere bewijse
Met hoop onbesorcht,
Op hem wy ons gronden
Hy is t'allen stonden
Onse schilt ende borcht.
21 In hem sullen wy ons verheughen
Van herten na sijn Godlijck woort,
Want wy op sijn cracht end vermeughen,
Alleen staen, also dat behoort.
22 O mijn God Almachtich
Maeckt ons oock deelachtich
Vwer goedicheyt
Want wy op u rusten,
End hopen met lusten
Inder eeuwicheyt.

Den 34. Psalm.
Na de wijse, Het sadt een snee wit voghelken, Al op sijn eerste pluyme.
Singt met aendacht.
Ick wil den Heere ghebenedijdt,
Loven prijsen tot allen stonde,
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Sijnen lof sal ick tot aller tijt,
Wt spreken vry met mijnen monde.
2 Mijn ziele sal van den Heere groot,
Haer seer hoochhelijcke beroemen,
Soo dat diet hooren (zijnde in noot,)
Blijtschap en vreucht daer af sal comen.
3 Laet ons dne Heere met groot ootmoet
Loven end prijsen al te samen,
Hooghe verheffen sijn name soet
Hy gaet te boven alle namen.
4 Wanneer ick den Heere sochte siet,
Antwoordende sprack hy seer sachte,
End hielp uyt vreede end verdriet
Door sijnen gheest die uw verachte.
5 Alle menschen die op hem sien,
Sal hy seer wonderlijck verlichten,
Gheen schande sal haer moghen gheschien,
T'Weet al goet en recht wat sy stichten.
6 Doen den ellendighen mensche riep,
b
De Heere sijn stemme verhoorde,
En hielp hem uyt sijn lijden diep,
Vertroostende met sijnen woorde.
7 De Enghel des Heeren Leghet maeckt
c
Rontom die hem vreesen en eeren,
Hy helptse uyt noot ende hy waeckt,
+
Voor menschen die Gods lof vermeren,
8 Wilt smaken en met ooghen aenschouwt
Hoe vrintdelijck dat is de Heere,
d
Wel den mensche die op hem betrout,
Ende van hem scheyt nemmermeere.
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9 Vreest hem ghy fijne heylighen ale
Want die hem vreesen en beminnen,
Gheen ghebreck daer overvallen sal,f
Noch gheen ghewelt salse verwinnen.
10 De rijcke honghert en het ghebreck
Maer die den Heere neerstich soecken,g
Worden gheholpen uyt allen dreck,
Bevrijdt van schaed in allen hoecken.
11 Comt herwaerts kinders hoort na my,
De vreese Gods sal ick u leeren,
Al die begheeren te leven vry,
Gherust van herten en met eeren.
12 Behoet u tonghe voor alle quaet,h
Maeckt dat u lippen niet en spreken,
Eenich bedroch of valschen raet,
Dwelck doet den bant der liefden breken.
13 Laet af vant quade en doet dat goet,i
Soeckt vrede en wiltse vermeeren,k
Want so wie dat gherechtichyeyt doet,
Op hem sien de ooghen des Heeren.+
14 Ende sijn ooren oock openstaen,
Om sijn bedinghe te ontfanghen,l
Maer met den quaden salt anders gaen,
Die de boosheyt altijt aenhanghen.+
15 Want seer vreeselijck is Gods aenschijn+
Aensien den boosen, en uytroyen,
so dat nu noch op gheenen termijn,
Haer ghedachtenisse sal groeyen,
16 Als die oprechte roept God die hoort,
En verlost hem uyt sijn ellendt,
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Door sijn ghenade met goet accoort
Maeckt hy sijn lijden een goet eynde.
17m Die Heere is den menschen na by
Al die ghebroken zijn van herten
+
Ende den sachtmoedighen helpt hy
Wt angst, noot, lijden, ende smerten.
18 Den rechtveerdighen seer vele hert
n
Maer God bevrijdt hem van misvalle
So datter niet en ghebroken wert.
Van sijndere ghebeenten alle
19 D'ongheluck sal d'oon den boosen man
En al die den gherechten haten,
Sullen haer beschuldighen daer an,
Hoe hooghe dat sy zijn van staten.
20 God die verlost oyt alle ghepijn,
+
De Zielen van alle sijn knechten
En die op hem betrouwende zijn,
+
Sal hy ghenadelijck rechten.

m

ps. 34. 19. ende 51. 19.

+

Esa 57. 13. ende 61. 1. ende
66. 2.
n

2. Timo. 3. 12.

+

Psa. 2. 12. ende 34. 23.

+

Ier. 17. 7.

[Ghy Christen hoort dit cleyn vermaen]
Na de wijse: Van den Coninc Van Denemerck. Oft den linden Smit.
Singt met aendacht.
Ghy Christen hoort dit cleyn vermaen
En wilt dit liet in danck ontfaen,
De schrift doet ons openbaren,
Dus wilt dit wel te recht verstaen,
Den arbeyt is anders verloren,
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2 Wy souden gheerne wesen ghenaemt,
Gods kinderen soot wel betaemta
So moeten wy hoort na desen+
Omgordet sijn met der liefden bant,+
En onsen God van herten vresen.b
3 Sijn woort doet ons vermanen fijnc
Ootmoedich van herten te zijn,+
Dat quaet met goet te betalen,d
Ons woorden met sout ghemengt te zijn,
Ende weghense in schalen.e
4 En wachtet u voor sonde en schant,
Waer dat ghy zijt aen allen cant,f
En wilt de Schriftuere doorgrondeng
Op dat u licht niet duyster en brandt,h
En weest niet lichtveerdich van monden.i
5 Aenhoort doch wat ons Paulus seytk
Hoe claerlijck dat hy ons uytleyt,
Quaet gheclap verderft goede zeden,l
Dus wandelt als uwen roep betaemt,
En hebt wel acht op uwe reden.
6 Dit is aldus een simpel bediet
Met corte woorden verhaelt in dit liet.
Of daer yemant met waer behanghen,
Want het en betaemt den Heylighen niet,
die hebben veel acht op hare ganghen.

Den 36. Psalm.
Singt met aendacht.
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Des boos doenders wille seer quaet,
Ghetuycht seeckerlijck met der daet
Dat hy niet vreest den Heere,
2 Want hy hem int boose behaecht,
Twelck hy niet hatet noch beclaecht,
Maer spot den vromen seere.
3 Seer schadelijck is de leere zijn,
Vol van leughen ende fenijn,
End hy laet hem niet leeren,
4 Des nachts denckt hy niet dan schalckeyt
Hy wilt blijven in der boosheyt,
End van gheen quaet hem keeren.
5 Heer u goetheyt end u woort waer,
Tot der licht end den Hemel claer,
Hen strecken na ons wenschen.
6 V oordeel vast als een berch staet,
V recht diep als een afgront gaet,
Ghy behoedt vee end menschen,
7 Hoe groot is dijn goetheyt eenpaer,
Hen die onder u vleughlen haer
Te begheven ghedincken
8 Haer begheert vervult ghy met goet
End aen uwer wellusten vloet,
Voert ghy die datse drincken.
9 In u is des levens fonteyn,
End u claerheyt gheeft ons alleym
Licht en verstant om mercken.
10 Over die herten onbevleckt
V goetheyt, o Heere, streckt,
Die steedts schijnt in u wercken.
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11 Dat my de voet des menschen wreet,
Niet en vertreed', en my gheen leet
En doe, noch sta mits desen.
12 Hoe de boose vergaen doch siet,
Sy blijven in eeuwich verdriet,
Sonder verlost te wesen.

Den 37. Psalm.
Singt met aendacht.
Quelt u daer met niet so ghy in dit leven
t'Geluc der godlosen moet schouwen aen
Den corten voorspoet die hen God wil gheven,
Misgunt hen niet, want sy seer haest vergaen
2 Sy moeten als dat hoy opt velt verdwijnen
End oock ghelijck dat gras verdorren saen.
3 Vertrout God, laet u goede wercken schijnen
Ghy sult dat aertrijck besitten hier naer,
End gebruycken met vreuchden vry van pijnen
4 In God sal u blijschap wesen eerbaer,
Hy sal u al uwes herten begheeren,
Laten volghen na sijn belofte claer.
5 Werpt die sorgh op God, wilt die van u weeren
Vertrout op hem, ende hy sal seer snel,
Wtrechten u saecken, ende u gheneeren,
6 V vromicheyt sal hy condt maken wel,
End openbaren uwe deucht ghepresen.
Gelijck den middach die claer is end hel.
7 Laet God doen wacht op hem stille wesen

Sommighe leerachtighe geestelijcke liedekens

104
zijt onbeswaert, vergramt u noch sorcht niet
Als de schalcken door spoet zijn hooch geresen
8 Doet u sulcx wee, laet varen sulck verdrieten
Verbint u niet tot boos doen, wat sy tallen
En dat ghy haren wil niet doet, wel toesiet.
9 Want eeq tempeest sal snel over hen vallen
Maer die vastelijck verwachten den Heer,
die sullen erven d'aertrijck met hen allen.
10 De boose sullen vergaen met oneer,
So dat als haer stadt gesocht wert na desen,
daer van en sal ghevonden zijn niet meer.
Pause.
11 De vrome sullen een lant uytghelesen,
Erven, end niemant benouwen aldaer,
Sy werden verheucht, verquickt, ja genesen,
12 De boose soecken het is openbaer,
den vromen met angst en noodt te beladen,
End bijten de tanden samen eenpaer,
13 Middeler tijt so bespot God de quaden,
Want hy seer claerlijck siet ende verstaet
dat de stond comt sijns vals en sijner schaden
14 Sy trecken haer sweerden seer obstinaet,
Ende spannen booghen sonder vertsaghen,
Om den vromen te schieten daer hy gaet.
maer haer eygen sal hem waerlic plaghen
Want haer hert sal daer mede zijn doorwont
Haer boogen werdne tot stucken geslaghen.
16 Dat cleyn goet des vromen is taller stont
duysent mael beter dan tgoet overvloedich,
des boosen is, die groots is in den gront,
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De stercte des boosen menschens hoochmoedich
Wert gebroken, maer God door sijne cracht,
Sal zijn der vromer en verhoudingh goedich.
18 De Heere neemt altijt vaderlijck acht,
Op der vromen die hem behaghen,
Haer erfgoet blijft eeuwich dach ende nacht.
19 Sy werden niet beschaemt tot genen dagen
In dieren tijt, maer sy werden ghevoedt,
Met broot als de ander van hongher clagen
Maer de boose v'gaen gantsch in cleyn moet,
die God niet lieven, verdwijnen end falen,
Ghelijck den roock end als de haghel doet.
ij. Pause.
21 Haer hant ontleent steets sonder te betalen
Maer de vrome hebben ghenoech altijdt,
Om in liefden den naesten te onthalen,
22 God maeckt sijn gesegende seer verblijt,
Hy sal haer een vruchtbaer eertrijc bereyden,
Maer de vervloeckte hy te gronde smijt.
23 Den vromen sal hy in sijnen wegh leyden
End in sijnen padt die eng' is end smal,
Sal hy hem sijn jonst' rijckelijc uytbreyden.
24 Doch so hy onversiens comt tot den val,
Hy sal dan niet tot stucken zijn gheslaghen,
Want Gods hant hem wel onderhouden sal.
25 Ic was eens jonc, en ben nu out van dagen
doch ick sach den vromen verlaten noyt,
Noch sijn kindren bedelen noch te claghen.
26 Maer hy deeld' uyt den armen seer betoyt.
Ende leerde: dies sal sijn zoet vercoren,
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Gheseghene zijn waer dattet zy verstroyt,
27 Vliet dan dat quaet tgoede hebt altijt voren
So sult ghy blijven in der eeuwicheyt,
Door Gods goetheyt hy laet doch niet v'lore[n]
De goede, want hy lieft de vromicheyt,
Hy bewaert die sy sullen ooc steets blijven,
Hy verderft die doen ongherechticheyt.
iij Pause.
29 De vrome sullen groote vreucht bedrijven
End besitten d'aerde met haer vrucht,
Sy sullen met haer wooningh vast bevlijven
30 Den vromen mont leert niet dan eer en tucht
Sijn tonghe sal niet dan wijsheyt verconden
En dat goet is en van een goet gherucht.
31 Want Gods wet is in sijn herte bevonden
Daerom sal niet struyckelen sijnen voet,
Waer dat hy oock gaet tot eenigen stonden,
Tis wel waer dat de boose met hoochmoet
Den vromen bespiet en soeckt te doen sterven
Hy loert op hem ghelijck een Wolf verwoet
33 Maer God sal hem sulcx niet laten v'werv[en]
Dat hy den vromen benouwe met cracht,
Noch dat hy hem met schijn des rechts v'derve[n]
dies wacht op God, en wandele met aendacht
In sijn wet, hy sal u int goet lant stellen,
Ghy sult sien vergaen de boose vol pracht.
35 Ick sach dat de boose met sijn gesellen,
Seer was gevreest, ic sach hem hooch op gal,
Als een Laurier vol tacken niet om tellen,
36 Maer comende daer is hem voor sach stal,
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Soo en was hy daer gantsch niet meer te vinden
Maer hy en sijn plaets waren gantsch v'gaen.
37 Wacht u voor schade, wilt onderwinden
Wel te doen, want die hebben tot loon reyn,
Lust en stilheyt, als des Heeren beminden,
38 Maer de boosdaders sullen groot en cleyn
Vergaen, dat haer betalinghe sal wesen,
Met baren nacomers alle ghemeyn.
39 Onse God is die salicheyt ghepresen,
Der vromen die oock altijt wesen sal,
haer steect, als tcruys groot sal sijn opgeresen
40 Hy sal hen verlossen in sulcken val,
Verlossende sal hy die oock ghenesen,
Want op hem hebben sy betrouwet al.

[O Christen broeders jent]
Na de wijse: O God mijn Schepper jent,
Singt met aendacht.
O Christen broeders jent,+
Ghy die Christum bekent,+
Blijft op dat fondament,+
a
Daer en mach so Paulus seyt,
Ghene ander zijn gheleyt,+
b
Twelck is Christus alleen,
Blijft vast op desen steen,+
En wilt daer niet aftreen,+
2 En treckt gheen vreemt jock aen,+
c
Dan ghy hebt aenghedaen,
In dat doopsel, op dien blijft staen,+
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Dat Christus hoort sijn woort,
Gaet daer alleen na voort
d
Hy is uyt den Hemel ghedaelt
e
En hy heeft voor ons betaelt,
3 Daer ons de Schriftuer af seyt,
+
Daer zijn wy toebereyt
Al uyt ghehoorsaemheyt,
Want wy weten dat ghewis,
f
Dat onghehoorsaemheyt is,
Een sonde als tovery,
Hoe Saul voer, weten wy
Door leest den text eens vry.
4g Tot den Hebreen leest,
Die voormaels God hebben ghevreest,
Zijn door t'gheloof ghehoorsaem geweest,
Ghelijck oock Abraham,
Die den soon der belosten nam,
h
Hy woude hem dooden snel,
Al na des Heeren bevel,
Daer was hy toe bereyt seer wel.
5i Siet oock op de Schriftuer,
Sy is claer end puer,
k
Wacht u voor den deesem suer,
+
Want Gods woorden zijn perfeckt,
+
Wy weten ten is gheen seckt,
l
Laet ons daer acht op slaen,
m
Wy moghen daer wel opstaen,
+
en sal ons niet versmaen.
6+ Ons mach daer af comen cruys
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e
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f

1. Reg. 15. 27.

g

Hebr. 11.

h
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+
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+
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Tempeesten en ghedruys,
Dat volcht t'gheloovighe huys,
Wy verwachten tot allen tijden
Vervolch, druck en lijden,n
Maer het wort ons wel versoet,
o
Door Christi beloften goet,
Die verstercken ons ghemoet.+
7 Wy weten het is bereyt,p
Dat hy ons heeft toegheseyt+
Wy verwachten met lijdtsaemheyt,q
r
Maer wy moeten door druck eerst gaen,
s
Also hy oock heeft ghedaen,
Ist hooft so voor ghetreen,+
Hoe souden anders de leen,
Want sy zijn altsamen een.
8 Princelijcke broeders eersaem,t
x
Ghy zijt al een lichaem,
Een ghemeynte seer bequaem,+
Christus ist hooft certeyn,v
Van sijn ghemeynte reyn,+
y
Hy heeft ghereynicht hoort,
z
Doort water badt int woort,
Laet ons houden eendrachtich accoort.+

[Alle volmaeckte ende gave goet]
Na de wijse: O God aenhoort desen droeven sanck.
Singt met aendacht.
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o

mat. 5. 10.
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q
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s
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y
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+
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a

Alle volmaeckte ende gave goet,
Eerst comen moet,
+
Van den Vader der lichten,
b
Als Hierom o God u kinderkens soet,
+
So leven doet,
Dat sy elckerlijck stichten,
die gebaert//sijn doort woort vermaent
Wiltse bevroen//en gheestelijck voen,
Dat sy goet doen, en t'quaet swichten.
c
2 Sonde van ons het quade herten vlien,
+
En boven dien,
+
Het goet t'hert om springhen,
d
Dat moet o Hemels Vaderlijck ingien,
Door u gheschien,
Die al in al condt dwinghen,
O God hier by//in u kinderkens vry
Gheestich versterckt//en nu voortaen werckt
e
Het willen ende volbringhen.
3 Het en zy dat ghy o Goddelijck zaet,
+
Volbrenght de daet,
+
Ons voornemen is verloren,
f
Hieromme Hemels vader delicaet,
g
De ooghen slaet
+
Op u kinders vercoren,
+
Die swack en kranc//hier met groot verlanc,
Bidden voor sanck//eerst sGheests ontfanc,
Wilt haer ghebedt doch verhooren.
4h De gave des heylichs Geests excellent,
O Vader sent,
V kinderen ghemeene
+
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+
Iac. 1. 18.
b
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+
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c
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d
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e
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f
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g
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+
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h

Act. 2. 4. ende 4. 31.
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Elcken na de mate des gheloofs jent,i
Dat u toewent,
Dies de glorie alleene,
Want wy goet yet//En vermoghen niet,k
Noch comen voort//bidden soot behoort,l
Sonder den heylighen Gheest reene.
5 Onmoghelijck ist o God sonder gheest,
Dat ghy ghevreest,
Oft recht ghekent mochte wesen,
Hieromme laet u kinders minst en meest
Smaken den keest,m
Des Heylighen Gheest ghepresen,
Want hy verciert//en crachtich regiert,
T'Christen ghetal//die hier over al,
Van der doot recht zijn verresen.
6 Die van den doot der sonden opghestaenn
Willen voortgaen,+
In een boetveerdich nieuwe leven,
Laet die o almachtich Goddelijck graen,
Die cracht ontfaen,
Van uwen gheest verheven,o
Dat sy voort an//onder wijf en man,+
Haren wandel net//voeren onbesmet,
Door uwen Gheest so ghedreven.
7 Daer uwen geest het gemoet niet en drijft
Onreyn so blijft
De mensche tot allen stonden,
Hierom door den Heylighen Geest verstijft,
Troostich gherijst,
Doch onser herten gronden,
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Ro. 12. 3.

k

2. cor. 3. 5.
Ro. 8. 26.

l

m
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Ro. 6. 40.
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Laet dit gheschien//o Goddelijck ingien,
Dat wy by dien//de boosheyt uytwien,
En worden Christenen vonden.
8 In cracht van den heylighen Gheest gewrocht
Worden ghesocht,
De Christenen alle gader,
En tot waerachtich gheloove ghebrocht
In een ??
Door den troostighen berader,
p
Desen gheest reyn, salst u hoopken cleyn,
Waer door sy//als kinderen vry,
q
Roepen Abba lieve Vader.
9r O Hemelsche Vader, die eeuwich leeft,
+
Wie niet en heeft,
s
Also ghy gaeft, ende hebt ghelaeft,
x
End met liefden als de volcomen bant,
+
door sGheests verstant,
t
Wilt u kinders verstijven
dat wy voort sterck//door woort of werck,
Na uwen raet//in der crachten dan
Gheloovich elcken gherijven.
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p

1. Ioa. 2. 20.

q

Ro. 8. 15.
Rom. 8. 9.
+
Gal. 4. 6.
s
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x
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11 Gheloovende dat wy werden verhoort
Bidden wy voort,
So David heeft ghebeden,
Dast ghy (O God) t'onser zielen confoort,
x
Ghenade oorboort,
Na uwe goede zeden,
Barmhertich zijt//met ons taller tijt,
Ende wijt uyt//als boose oncruyt,
Al ons sondich overtreden.
12 Ons overtredinghe bekennen wy,
O God hier by
y
Wast af onse misdaden
Ende de sonden (hoe die gheschiet zy)
Maeckt ons heel vry,
So can ons niemant schaden,
T'sondighe seer//en ghedenckt niet meer,
Met daet bevleckt//(O God) heel bedeckt,
Met u mantel der ghenaden,
13z Bewijst ghenade o vaderlijck graen,
So ghy ghedaen,
Hebt Petro en Magdalene,+
Met meer ander, tot u zijnde ghegaen,
Die troost ontfaen,a
Al hebben int ghemeene+
Dat wy gherust//totter waerheyt lust,
Crijghen ter noot//o Vader minjoot,
Ontsondicht ons groot en cleene.
14 Ontsondicht ons met ysope ghemeyn
b
So zijn wy reyn

x

Psa. 51. 8. ende 57. 2.

y

Ps. 51. 4.

z

mat. 26. 74.

+

mar. 14. 70.

a

matt. 9. 2.
Ioan. 8. 11.

+

b

Psa. 51. 2.
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Ende suyver van grondt,
Wascht ons, so worden wy groot end cleyn
Sneeuw wit certeyn,
David is dies oorconde,
b
In ons vermeest//een oprechten gheest,
En so schrift leert u aenschijn afkeert,
O God heel dan onser sonde,
15 Wy sondaren zijnde brosscher dan glas
Van wien oock was
Vele boosheyt bedreven,
d
Bidden met Manasse oock op dit pas,
En Nehemias,
e
Of ander t'sghelijcke van leden
Dat ghy aenschout//hoe ons de daet rout,
f
Dus Goddelijck zaet//onse sonde quaet,
+
Wilt ghenadelijck vergheven.
g
16 Vergheuen O God ghy seer geerne sult
Al onse schult,
In dien wy bewijsen boete,
Want hoe sondelijck men mach zijn vervult
Met groot ghedult
Gaet hy ons te ghemoete
En roept, comt fijn//die beladen zijn,
Neemt op mijn last//metten jock seer vast,
Het welcke is licht ende soete.
h
V last is licht, en soet is t'Iocks ghepy[n]
Voor al die zijn
Oprecht herboren gheestich
i
Wt de fonteyne des levens devijn,
Met melck en wijn,
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b
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d

tghebedt manass. 8.

e

2. eso. 1. 6.

f

mat. 9. 12.
Luc. 11. 4.
g
matt. 11. 28.
+

h

1 ioa. 5. 3.

i
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Laeft ghyse om niet seer keestichk
Ootmoedicheyt//leert ghy wel bereyt,l
Dies rust al vry//in der zielen sy.
Vinden der sonden tempeestich.
18 Aldus wilt ghy (o God) so schrift bedietm
T'sondaers doot niet+
Dan dat hy mach bekeeren,
Ende leven eeuwich sonder verdriet,
n
T'ghetroockte riet,
o
Breeckt ghy niet Heere der Heeren,
Noch tvlas vol roock//blust ghy niet oock,+
p
Maer ghy siet doch//door de vingers noch
Met tvolcx sonderlijck verseeren.
19 Dat in ons de sonde, als deuchte partie+
Gheen heerschappie
Crijcht om ghehoorsaem te zijne,
Sterckt ons God als u kinders blye,
Dat wy doch die
Dwinghen tallen termijne,
Dus dach en nacht//gheeft ons des gheests cracht,
Dat wy altijt//moghen zijn bevrijdt,
Tot onser sielen medicijne.
q
Gheen medecijn dienen die zijn gesont
Maer die doorwont+
Zijn, ende cranck inwendich,
v
Hierom (o God) die siet des herten gront,
Staet by terstont
Elcken sondaer ellendich,+
die weent, versucht//en bewijst goey vrucht,+
T'sghelijcks ontfarmt//ons ende bescharmt,+
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Esa. 55. 1.
matt. 11. 22.

l

m

ese. 18. 23.
2 tim. 2. 4.

+

n

mat. 12. 20.
1. Tim. 6. 16.
+
Esa. 42. 3.
p
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Apo. 17. 14.

q
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v

1. reg. 16. 7.

+
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+
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Van alle verleyders blendich.
21 Van leyders der blenden, te sijne vercracht
O God hebt acht,
Op u bruyt uytvercoren,
En alle die afvallich in des doots gracht,
Ligghen versmacht,
Ist moghelijck als voren,
Dat vast betrouw//gheeftse goet berouw,
Dat ghyse meucht//met volcomen vreucht
s
Ontfaen als der soon verloren.
22t Datter verloren schaepken besinnen,
Vant hoopken schuert,
Wilt ghy niet maer t'vergaren,
Want groote vreucht in den Hemel gebeurt
Van een die treurt,
En schult wil openbaren
Dus den penninck//die verloren ginck,
Helpt ons ghesticht, niet ontsteken licht,
Vinden Heere der Heyrscharen.
iij Pause.
23 O Heere der Heyrscharen excellent,
Tot u ghewent,
Is ons ghebedt onverholen,
Voor die hoorende doof, en siende blent,
Ter tijt present,
Noch onwetende doolen,
Verlicht soo//dat syt leeven snoo,
v
Verlaten coen//en spoejn om goet te doen,
Ghelijck als ghy hebt bevolen.
24 Voor onse vervolghers, na u bevel,
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t

v
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Met goet opstel,
Bidden wy oock ghehuldich,
Gheeft ons voort cracht in voorspoet of gequel
Te leven wel
So wyt O God, zijn schuldih
Sorchvuldih merck//neemt u hantwerck
Dat wy ter noot//tot des cruysen doot.
Lijden en strijden verduldich
25 Verduldich in lijden nacht ofte dach,
Een goet verdrach,x
Gheeft uwes lichaems leden,
Op dat de strijt, sonder u leeschelijck gheclach,y
Wettelijck mach
Hier toch werden volstreden,
Hier in en meer//wat ons dient O Heer,
S'Gheests cracht oorboort//en boven dien voort,
Verhoort al onse ghebeden.
26 Noch bidden wy, so Hester en Iudith deez
En ander mee,
Voort ghemeyne welvaren,a
Datmen Godsalich, na een goede zee,b
Met peys en vree,
T'woort Gods mach openbaren,c
Op dat hy dien//salicheyt gheschien,
Elckerlijck mach//die uws woorts gewach,
Hooren en dat bewaren.
27 Dat wy geen hoorders des woorts zijn alleend
Twelcke certeen
Ons bedriecht t'allen stonden,
Maer dat wy hoorders en doenders gemeen,
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x
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y

2. tim. 2. 5.

z
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d
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Van u woort reyn,
Moghen worden bevonden
So wert ons dat, een costelijck schat,
O God hier in//sterckt doch onsen sin,
Te ghelooven des woorts vermonden.
e
28 T'Gheloof is doot sonder vruchtbaer werck
dus God neemt merck
Op u swacke aerden baten,
dat wy door u t'goede volbringhen sterck,
En t'duyster swerck,
Voortaen gheheel verlaten,
dat bly en vroo//dit gheschiede also
O God ydoon//uyt s'Hemels troon,
Sendt cracht uwe ledematen.
f
29 Als uwe ledematen sonder bedroch,
Bidden wy noch
g
Met danck int ghenerale
Voor Coninghen en al Overheyt och,
dat ghyse toch
So verlicht al te male,
Dat wy met lust//stil ende gherust,
Godsalich fier//moghen leven hier
En eeuwelijck vry zijn van quale.
h
30 Want dat is goet en voor God aenghenaem
O God eersaem
i
die ons sterckt principalijck,
Ende wilt dat alle menschen bequaem,
In een lichaem,
Oock sullen worden salich
En kennen claer//de waerheyt eerbaer,
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f
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g
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h
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i
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Dus God devijn//na den wille dijn,
Verlicht ons al generalich.
iiij. Pause.
31 Int generale hebben wy ghebeen,
Om hier met vreen,
Leyden ons levens ganghen,
Maer noch bidden voor uws lichaems leenk
die in veel steen,
Om twoort ligghen ghevanghen,
Ende die swack//lijden onghemack,
Int goet propoost//sulcke al vertroost,l
Als leden die t'hooft aenhanghen.+
32 Des hoofts leden uyt Sodoma gescheen+
dat sy ghemeen,
Niet om en sien lichtveerdich,
Op dat sy met Loths huysvrouwe on een,m
In een soutsteen,
Niet verandere onweerdich,
Want die te vroech//slaet hant aen den ploechn
En ommesiet//dies is bequaem niet,
Tot den rijcke Gods expeerdich.
33 Het rijcke Gods twelc men door gewelt wint,o
Gheestich ghesint,
Mits hemselven te versaken,p
die daer na arbeydende begint,q
En als een kint
In d'eerste liefde noch blaecken,+
Al die dus jonc//soecken s'deuchts oorspronc+
O God die sterckt//en so in haer werckt,
Dat sy gheen onschult en maecken.
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k

Heb. 13. 3.

l

Ro. 12. 4.
2. Cor. 12.
+
Eph. 5. 30.
+

m

Gen. 19. 26.

n

Luce 19. 62.

o
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p
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34 Onschult maken ende s'Heeren bevel,
Wesen rebel,
Dat is t'doen van den onvromen,
Teghen t'huys Gods ombrengen int gequel
Draey winden fel,
Rijsender, en zeestroomen,
r
Dus eer ick bout//d'oncost wel aenschouwt
s
Want met ghepijn//t'beloofde landt fijn,
dient gheweldich inghenomen.
t
35 Die met Caleb ende Iosua vailiant,
T'beloofde landt,
Bespiet hebben ter deghen,
Daer melck en honich in vloeyt abondant,
Sulck volck verplant,
Bewaert God op u weghen,
dat die ghemeyn//sHemels broot reyn,
Gheen walgh ontfaen//noch u woort afgaen
dat sy niet worden versleghen.
36 T'verstaen en t'verderven is menichfout
Int wilde wout,
Van des werelts woestijne
v
Voort murmureren, of temteren stout,
+
Ionck ende out,
Bewaert o God devijne
x
Dat om ons schult//het spreeckwoord v'vult,
Niet sy terstont//van seughe of hont,
En doen so verloren pijne,
37 Dat niet verloren zy onsen arbeyt,
Bystant verbreyt,
O God die tot u kennen
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s
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nu. 15. 25.

v
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+

x
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Die om al te verlaten staen bereyt,
Sonder afscheyt,
Wiltse roostich ontfarmen,
V armen breyt//als vleughels uytbreyt,
En wilt o Heer//uwe knechten teer
daer onder doch al beschermen.
38 Beschermt (o God) ons uwe schaepkens rein,
y
Van den Wolf slem
En huyrlinghen al voren,
dat wy borghers van t'nieu Ierusalem,
des goey herders stem,
Eeuwelijck moghen hooren,
dit swack ghebedt//als brandtoffer net,
O Goddelijck zaet//aldus comen laet,
Danckelijck voor u ooren.
v. Pause.
39 Ten laetsten siende o Vader minioot
Dat den oogst grootz
Ia, en weynich die arbeyden,
So bidden wy oock met herten devoot+
In desen noot,
Wilt arbeydts uytspreyden,
Die door u woort//ghelijck dat behoort,
Tusschen suer soet//het quaet ende goet,
Oprecht connen onderscheyden,
40 Die scheyden connen valsch en rechte leer,
Na ons begheer,
Sulcke herders wilt uytslieren
In uwen ooghst o Almachtighe Heer,
Om meer en meer,
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y

Is. 10. 12.

z

2 Matt. 9. 37.

+

Luce 10. 2.
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V woonstadt te vercieren,
a
Die delicaet//hooch op een berch staet,
Laet haer licht claer//veer ende naer,
Lichten in alle quartieren.
b
41 Datmen t'licht, twelck onder de mate lach
+
Lichtende, mach
+
Op den candelaer aenmercken,
Schiet ons dees mannen uytsonder verdracht
Die dach en nacht
V volck volstandich stercken,
Dat u by dien//o Godlijck ingien,
Prijs mach gheschien//als sy aensien.
der sendtboden goede wercken.
42 Goede sendtboden in uwen oogst dwinght,
c
Om t'cruys dat stinckt,
d
Ende alle suerdeech uytvaghen,
Op dat elck rancxken, goey vruchten bringt
O God ghedinckt,
Ons dies na u behaghen,
e
Vant knaghen boos//der snoo vossen loos
f
Vwen wingaert//laet wel zijn bewaert,
+
door s'leeraers sorghers lastdraghen.
+
43 Die ons besorghen door u woorts bevroen
+
En gheestich voen,
+
Met de spijse der zielen,
Sulcke onstraffelijcke voorgangers coen,
+
Alle boomen groen,
g
O God laet niet vernielen,
Want dat altijt//het pont voet profijt
+
Maeckt groot jolijt//twelck sathen benijdt,

a

mat. 5. 14.

b

mat. 5. 15.
mar. 4. 20.
+
Luce 8. 16.
+

c

1. cor. 5. 6.
Ioa. 15. 2.

d

e

cant. 2. 15.
Ps. 80. 9.
+
Esa. 5. 1.
+
Iere. 2. 18.
+
mat. 21. 33.
+
mar. 12. 1.
f

+

Luc. 20. 9.
matt. 25. 20.

g

+

Luc. 19. 16.
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Dus bijt hy ons in de hielen,h
44 Satan bruyckende const en ghewelt,
Als een leeuw int velt,
Loopt hy briesschende ontbonden,i
In een Enghel des lichts hy hem verstelt,
Godsvolck hy quelt
Met veel twistighe vonden,
Gronden onrust//maect hy na tvleesch lust,
O God aensiet//dit en ons cracht biet,
dat wy niet worden verslonden.
45 Dat wyt verslinden, en t'zielen verraen
doch wederstaen,
Moghen vast int ghelooven
So can ons gheen listich twistich vermaen,
Nochte leet schaen,
Als wy cracht hebben van boven,
dus Goddelijck graen//tvolck u onderdaen,
Laet niet verstaen//maer t'sgeests macht ontfaen
Om dwinghen Satans berooven,
46 Dach ende nacht Sathan rust nochte viertk
Maer pracktisiert,
diversche loose treecken
Op dat o God u bruyt reyn ghemaniert
Sy gheschoffiert,
so doet hy nijt ontsteken,
door sijn sno werc, des wijngaerts tuyn sterc
Breken wilt hy//waer God staet ons by
dat sulcks niet sy ghebleken.
47 Tswijngaerts tuyn waer by men den ban verstaet
O Vader laet
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gen. 3. 15.

i

1. pet. 5. 8.

k

1. pet. 5. 9.
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V kinders die onderhouden,
l
Of anders alle wilde dieren quaet,
Als slanghen zaet,
In u stadt cruypen souden,
So dat daer deur//rijsen soude erreur,
Dus God voor dan, bevrijt ons ooc daer van
Den hau te breken of vouden,
48 Hoe wel wy als dan drijvers zijn v'acht
O God s'bans macht
Wilt ons helpen uytvoeren,
dat wy uytsluyten mogen, int s'geests cracht
Secten, Tweedracht,
En meer valsche rumoeren
m
des sleutels last//leert ons bruycken vast
Na twoorts bevel, hoe toornich en fel,
n
die helsche poorten oock roeren.
49 Die felle helsche poorten over al
Groot ende smal,
o
Roeren in dese tijden,
Om het reyne cleyne hoopkens ghetal,
In den afval,
p
Brenghen door swaer bestrijden
Veel lijden moet//t'schipken Petri soet,
+
Storm, Windt en Vloet//met groote tegenspoet,
Rijster nu aen alle zijden.
+
50 Rijsen sietmen door der slanghen fenijn,
q
Op dit termijn,
Oproer en groot onminne,
+
So dat (waert moghelijck) met swaer gepijn
Sou verleyt zijn,
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l

Ps. 80. 14.

m

Matth. 16. 19. end 18. 18.

n

Matth. 16. 18.

o

Lu. 12. 31.

p

Matth. 14. 24.

+

Mar. 4. 37. ende 6. 48.

+

Ioan. 6. 18.
Matth. 24. 24.

q

+

Marc. 13. 22.
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Gods Bruyt en Coninginne,r
V liefste schoon//van menich persoon,
Wert nu bespot//O Almachtich God,
Soeckt u huysghesin hier inne,+
51 So den huysvader Belsebub ghenaemt,+
Was onbeschaemt,s
Van die snoo Iootsche scharen,
S'gelijcx wert t'huysgesin nu ooc geblaemt,
Waermen versaemt+
Soot blijckt int openbaren,+
Maer in dien druck//oft sulck ongheluck,t
T'gheloof playsant//als costelijck pant,
O God helpt ons dat bewaren.
52 Bewaert O Almachtich Vaderlijc graen
Al die vast staen,v
Dat sy den loop volenden,
Bewaert oock de swacke u woort onderdaen,
dat sy voortgaen,
sonder van u te wenden,
Bewaert ons voort//van twistich discoort,
En laet u woort//oprecht zijn ghehoort,
Van dien die u oyt wel kenden,
53 Bewaert O God u bruyt voor alle die Ypocrijsie,
Invoeren en valsche leere,
Bewaert u volck van alle ketterye,
En huychelrye,
die gheschiet tuwer oneere
Bewaert ons noch//voor satans bedroch
x
Om te gaen den pat//nae de nieuwe stadt,

r

Ps. 31. 12. end 44. 14. ende
79. 4.
+

Iere. 20. 7.
Tren. 3. 14.
s
Matth. 9. 34. ende 12. 24.
+

+

mar. 3. 22.
Luc. 11. 15.
t
Matth. 10. 25.
+

v

2. Tim. 4. 7.

x

4. Esdr. 7. 6.
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y

Slecht en recht bewaert ons Heere.
vj Pause.
54 Ten zy o God dat ghy u stadt bewaert
Al ons regaert,
+
Ende waken is verloren
Hierom t'heylich volc door u woort bewaect
z
Van Christus aert,
+
Versterckt ons na t'behooren
+
Hoe satan raest//en valsch windt uytblaest
a
Helpt in dien stroom//dat blijven mach vroen
V bevruchte bruyt vercoren.
55 Die bevruchte vrouwe in barens noot
b
Lijt stormen groot
Van de snoode roode draecken
Om t'kindeken brenghen in wederstoot
Veel listen bloot
Gheschien uyt de oorsake
Fortsighe cracht//bruycktmen dach en nacht
Oock smeeckerye//en ypocrisie,
Ia verbranden aen een stake.
56 Branden verdrincken en tormenten sich
Met swaer bedwanck
O God lijdt u volck ghemeyne
dus in de ghesuyverde vaerkens tranck
schinckt ons den dranck
des levenden waters reyne
so moghen wy//van sorghen zijn vry
Hieromme ghy//o God staet doch by
c
Het verstroyde hoopken cleyne.
57 V kleyn hoopken o God ghebenedijdt
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y

Ioa. 1. 8.

+

Ps. 25. 21.

z

ps. 125. 1.
1. pet. 1. 23.
+
Iaco. 1. 18.
a
apo. 12. 20.
+
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Apo. 12. 7.
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Dwelck hier lijdtd
des vyers hittich beproeven+
Wilt mannelijck verstercken in den strijdt+
Als die altijt
Vwe sterckte behoeden+
dus laetse niet//vergaen int verdriet+
Maer bystant biet//wat hen lien geschiet
om wederstaen al t'bedroeven.+
68 Wy sullen o God hier wel doove zijn
Een corte termijn
Het cruys moetende draghen
Maer hier na vry, van doot, leet en ghepijn
Van ons aenschijn
Sult ghy de traenskens vaghene
Dus hoe ghehaet//wy zijn of versmaet,+
dat wy u sin//o God hier in
danckbarich slechts moghen behaghen.
59 Sta u behaghen o God jonck ende out
Een ghemoet stout
Wilt u kinderkens schincken
dat ons gheloove gheproeft menichfout
Beter dan goutf
Voor u ooghen mach blincken
Laet dus gheendt zijn onsen loopjens
dat wy in druck strijdt of ongheluckg
Altijt u liefde ghedencken.
60 Dat dan u liefde o God nu voor dan
Ons scheyden can,h
Druck noch vervolchs betrapen
Honger, naectheyt perijckel, sweert, noch ban,
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d

ps. 66. 10.
Pro. 17. 3.
+
sach 13. 9.
+

+

Eccl. 3. 5.
4. Esd. 16. 47.

+

+

1 Pet. 1. 7.

e

esa. 25. 8.
Apo. 7. 17. ende 21. 4.

+

f

1. Pet. 1. 7.

g

2. tim. 4. 7.

h

Ro. 8. 35.
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Wijf ofte man,
i
Maer dat wy als slacht-schapen,
+
Zijnde gheschickt, moghen onverschrickt,
+
Verwinnen Hier//al d'lijdens dangier,
Als u ghehoorsame knapen.
61k Van den knapen door u God uytghestiert,
Wel gheregiert,
+
Laet zijn de ontfanghen panden
Dat sy ghehoorsamelijck ghemaniert,
Heylich verciert,
l
Noch heyligher werden bevonden,
Met goet propoost//laet dus wel ghetroost,
m
T'kleyn hoopken slecht//int gheloove recht,
Op wassen tot allen stonden,
n
62 O Godt die t'wasdom te gheven vermeucht,
Planters vol deucht,
Laet vruchtbaer zijn gheresen,
Want veel jonghe spruytkens in d'eerste jeucht,
Maken haer vreucht,
In u woort uytghelesen,
o
Dus gheeftse cracht//dat sy door u macht,
Als tacxkens vroon//in den olijfboom,
Ghegriffijt moghen wesen.
63 Als ingelijfde wijngaertsrancxkens leer
Sterckt ons (O Heer,)
In dese laetste tyden,
Want oproer, vervolch, twist en valsche leer,
Rijst meer en meer,
Soot blijckt aen allen sijden,
Twoorts zaet ghesaeyt//wort heerlijck verdraeyt
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Ps. 44. 23.
4. Esdr. 15.
+
Rom. 8. 36.
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matt. 25. 20.

+

Luc. 19. 16.
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Ap. 22. 11.
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Satan meent wel//door veel listen fel,
T'kleyn hoopken brenghen in lijden.
64 Om dat o God het mostaert saeykenp
Wort een boom reyn,
Seer groot lustich int bloeyenq
S'Hemels voghels op die tacxkens gemeyn
Listich certeyn,+
Te nestelen oock moeyen,+
End wilden dies//ons aendoen verlies
Maer seer beleeft//o God ons cracht gheeft,r
Die nesten al uyt te roeyen,
62 Wat ghy o vader doot des geests verstant
Niet hebt gheplant
Dat moetmen al uytwieden,
Dus tot opbouwinghe van u huys playsant
Leert ons vayliant,
Doen na uws woorts ghebiedens
T'bedieden al//van dit cleyne ghetal
Ghebeden hier//o Goddelijck princier
Laet na u wille gheschieden.
66 Na uwen wil princelijck reggent,
Die sijn bekentt
Vleesch, been van Christi ghebeente
Bewaertse vast op Zyons fondament
Tot in den ent
Als levende ghesteente,
dat onbevleckt//heel schoon en perfeckt
Nacht ende dach//claerlijck blincken mach
Vwe heylighe ghemeynte,
67 V ghemeente o God weder opghebout
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Lu. 12. 32.

q

Matth. 13. 31.

+

mar. 4. 29.
Luc. 13. 17.

+

r

Matth. 15. 13.
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Lu. 12. 32.
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Die ghy ghetrout
Hebt in gherechtichede,
Laetse met s'gheests salve blijven bedout,
v
Op datmen schout
Haer schoonheyt reyn van zede,
Ons bede nu//laet behaghen u,
Oorlof niet meer//almachtighe Heer,
Het slot sluyten wy hier mede.
68 Broeders, susters om sluyten desen sanck
Wient liet te lanck
x
Valt int singhen, die macht lesen,
+
Weet dat het jonstich vyer den geest ontspranc
y
Oorlof voor danck,
+
Laet slecht arbeyden wesen,
+
Int gebedt waeckt, elck die na God haeckt,
+
Om crijghen schoon//der glorien croon,
+
Segt alle Amen mits desen.

Den 40. Psalm.
Singt met aendacht.
Na dat ick langhen tijt hebbe verwacht
Den wille Gods in mijn ellent,
So heeft hy hem tot my ghewent,
En heeft verhoort in den noot mijne clacht
2 Wt den slijck seer onreyne
En een afgront niet cleyne
Met cracht hy my uytroock
Hy heeft mijn voeten vast
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1. Ioan. 2. 10.

x

eph. 6. 18.
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Tot sijn weghen ghepast
Op een steenrots seer hooch.
3 In mijnen mont heeft hy een lofsanc soet
Ghegheven, dies wert hy geeert,
Daer door het volck al zijn gheleert,
Om den Heer te verwachten met lancmoet.
4 Wel salich sal hy wesen,
Die hoopt op God ghepresen,
End op hem vast blijft staen,
Latende hen die stout
Lieghen seer menichfout
Die haest sullen vergaen.
5 Heer God uwe wercken zijn wonderlijc,
Ghy denckt op ons Heer goedertier,
So dat niemant int leven hier,
Vwe gaven can melden sonderlijck.
Soud ick die altsaem loven,
T'ghetal gaet my te boven,
6 Slachtoffer nu voortaen,
Laet ick twelck ghy niet wilt,
Maer ghy hebt Heere milt
D' oore my opghedaen.
Schult offer hebt ghy van my begeert niet
Voor de sonde: Dan sprack ick vry,
Siet hier ben ick, daer staet van my,
Gheschreven in u wetboeck, so elck siet
8 Dat ick uwen wil heylich
Volbrenghen sal ghewillich,
Sulcks doe ick oock mijn God,
Al u voornemen goet.
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Draech ick in mijn ghemoet,
End houdt oock u ghebodt.
Pause.
9 Ick wil verconden u gherechtheyt claer
In der ghemeynen overluyt
Ghy weet uyt wat hert dat sulcx spruyt
10 Ick heb uwe daden gheroemt eenpaer
Van u waerheyt stantvastich
End van u hulpe crachtich,
sprack ick tot groot en cleyn,
Ick prijs Heer u goetheyt,
End u ghetrouwicheyt
Midden in u ghemeyn.
11 Vwe goetheyt sult ghy Heer nemmermeer
Van my weren tot gheener tijt
Maer my bystaen in desne strijt
End altijt bewaren tot uwer eer.
12 T'cruys wilt my overvallen
Ende mijn sonden allen
T'ghesichte my ontwijckt,
Ick heb meer lijdens stijf,
Dan hayren aen mijn lijf,
Therte my gantsch beswijckt.
13 O God verlost my nu ghenadelijck
14 Comt my te hulp o Heer seer haest,
Laet doch beschaemt zijn en verbaest
al die mijn doot soecken ghestadelijck,
15 Datse schande beerven
Die my willen bederven,
End my bespotten coen
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Hen toecome met cracht
Datse hadden bedacht
My listlijck aen te doen.
16 Maer in u zijn sy verheucht en verblijdt
Die met noot zijnde seer benout,
Op u alleen hebben betrout
Datse segghen, God sy ghebenedijt.
17 Arm ben ick end ellendich
Maer mijn God seer bestendich,
Sorcht voor my nu voort aen,
Ghy helpt my door u cracht,
Ghy hebt oock op my acht,
Wilt my altijt bystaen.

[En straft my niet o Heere]
Na de wijse: Van den 6. Psalm.
Singt met aendacht.
En straft my niet o Heerea
In uwen toorne seere,
Noch in dijn grammen moet,
Want ick ben cleyn van weere,
Swack ende teder seere
Wilt stercken Heer mijn ghemoet.b
2 O Heer schont hier beneden,
Op mijn arm swacke leden,
Want cranckheyt hangt my an,
Wilt my ghenade gheven,
Na u woorden te leven,
O Heer wilt my stercken dan.
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b
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c

3 Mijn gheest die is o Heere
Bedruckt bedroeft so seere,
Met sorgh' end swaren last,
O Heer hoe lang salt dueren,
Dat ick aldus moet treuren,
End hier zijn des lijdens gast?
d
4 Dus lag ick in der nachte
Gheswackt in al mijn crachte,
In mijn ghedacht en ween,
Heer gheeft tranende ooghen,
Dat sy doch wenen moghen,
Heer wilt my u ellent aensien.
5 O Heer doet van my keeren,
Dat Wonderlijck useren
Dat altijt is in my,
Groot is mijn overtreden,
O Heer ick moet u beden,
Van sterven behoet doch my.
6 Wie sal doch in der hellen
O Heer dijn lof vertellen,
Het is daer duyster nacht,
Want onder al de dooden
En zijn ja dijn gheboden
Niet ghehouden noch gheacht.
7 Mijn vyanden omringhen
My, om neder te bringhen
Sterckt my o Heer soet,
So sullen mijn vyanden
Beschaemt slaen haer tot schanden,
Dat ghy my Heer zijt so goet.
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8 Die dit liet heeft ghesonghen
Den strijt is hy ontspronghen,
God die heeft hem verhoort,
Te Ghent voor groot en cleyne
Heeft hy betuycht de waerheyt reyne,
Ende sterft om Gods woort.

Den 42. Psalm.
Singt met aendacht.
Als een hert ghejaecht o Heere,
Dat versche water begheert,
Also dorst mijn ziel oock seere
Na u, mijn God hooch gheeert,
3 En spreeckt by haer met gheclach,
O Heer wanneer comt dien dach,
Dat ick doch by u sal wesen,
End sien u aenschijn ghepresen.
4 Mijn tranen ende mijn clachten
Zijn mijn spijs die my steets voedt,
Als men my vraecht met verachten,
Waer is nu u God so goet?
5 Ick smelt als ick denck daer aen,
Hoe ick voormaels placht te gaen,
Met een hoop volcx hier te lande,
Om u, Heer, te doen offrhande.
7 Waerom wilt ghy u o quellen
En beroert zijn, o ziel mijn,
Wilt gantsch u hoop op God stellen,
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Van u sal hy ghedanckt zijn,
Als hy door sijn aenschijn claer
Sal wechnemen u cruys swaer,
7 Dies o God van my niet wijcket
Want mijn hert my gantsch beswijcket.
Ick ben uwes seer ghedachtich,
Oock aen het Iordanen cant,
End uwer goetheyt seer crachtich,
In Harmon dat coude lant,
En aen Miser den berch bloot
8 Daer d'een diepte d'ander groot,
Toeschreyt end daer de tempeesten
Over my gaen minst en meesten.
Pause.
Al die groote waterstroomen,
Zijn Heer over my ghegaen,
End my over t'hooft ghecomen,
Maer ghy hebt my byghestaen.
9 S'Daechs toont ghy mu u goetheyt
End snachts u barmherticheyt,
Dies sal ick u Heer belijden,
Ghy behoedt mijn ziel t'allen tijden,
10 Ick sprack tot God o God crachtich,
Waerom vergheet ghy my gaer?
Waerom moet ick wesen clachtich,
Benout door de boos' eenpaer?
11 Ick ghevoel haer smaden quaet
Dwelck my door de dermen gaet
Als sy tot uwer oneere
Spreken waer blijft nu de Heere?
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12 Waerom wilt ghy u so quellen,
En beroert zijn o ziel mijn?
Wilt gantsch u hoop op God stellen,
Van u sal hy ghedanckt zijn
Om dat hy is so men siet
Mijn heyl die my jonste biedt,
Dies mijn ziel wilt u verblijden,
God ist dien ick bidd' int lijden.

[O Vrienden al te samen]
Na de wijse: Van den 6. Psalm.
Singt met aendacht.
O Vrienden al tesamen
Schickt u al na t'betamen
Al op der enghen padt,
Wilt vleesch en bloet bedwingena
Door d'enghe poorte dringhen,+
Al na de nieuwe stadt.b
2 Den wegh al tot den leven,
Is van Mattheus beschreven,
Te sijne enghe en smalc
Maer weynich uytvercoren
Die na desen wegh hooren
Maer volghen s'vleysch lusten al.
3 Op desen wegh publijcked
En machmen slaen gheen swijcke
Noch wesen wanckelbaer,
Noch hincken op twee zijden,
Maer rechte doove lijden
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e

End volghen Christum naer.
Op d'een zijde wy lesen,
Is een water mispresen,
Op d'ander zijde een vyer,
Die van desen wegh wijcken,
Vallen in Satans strijcken,
End is des doots dangier.
f
5 Die op desen wegh raecken,
Moeten haer eerst versaecken,
+
En slaen handt aen den ploech,
Sonder eens ommekijcken,
Dat sy niet en ghelijcken
g
Loths vrouw' die God versloech.
6 Loths vrouwe was versleghen
+
In een soutsteen bedeghen,
Om dat sy op den wegh,
Was wederomme siende,
Na Sodoma al vliende,
Na der Schriftuers uytlegh.
h
7 Op desen wegh ghepresen,
En mach gheen onreyne wesen,
Na Esaias vermaen,
Noch vleyschelijcke sondaren,
Moghen daer niet vergaren,
i
Maer sullen als stof vergaen.
8 Want alle onghehoorsame
Sal God brenghen in blame,
En maecken openbaer,
k
Dat sy niet en beclijven,
Noch niet en sullen blijven
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In Gods ghemeynt' eerbaer.
9 Want op den berch des Heeren,l
En mach niemant verkeeren,
Dan die zijn van herten reyn+
En sonder leven,
En recht doen hier beneven,
En spreken de waerheyt certeyn.
10 Die gheen achterclap spreken
Van haer naesten ghebreken
En haer gheen leet en doen,
Noch gheen woecker en drijven,
Die sullen al wel blijven,
Op den berch al van Zyon.
11 Christus die is de deure
Al van den schaepstal puere,m
Wie door hem wil ingaen,
Moet desen wegh betreden,
En wandelen in vreden,
Ende in der liefden baen.
12 Den wegh en t'leven reene,
Dat is Christus alleene,n
Hoort alle na sijn stem,o
En treckt door d'enghe poorte,p
Dats Christus na t'behoorteq
Int nieuwe Ierusalem.

[Elck Christen let aent lijf]
Na de wijse: Mijn ziel maeckt groot den Heere.
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+

Esa 33. 14.
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a

Elck Christen let aent lijf
Staet int gheloove stijf,
+
Weest mannelijck en crachtich,
b
En laet al u bedrijf
Gheschieden tot beclijf
+
In der liefden eendrachtich.
+
2 Eendrachtich blijft ghesint.
+
Waeyt niet met alle wint
Der leeringhen vol listen
Weest int verstant gheen kint
Want men ter werelt vint
Menighen valschen Christen.
3 De valsche Christen schaer
Die doet nu hier nu daer
+
Wonder groot om verhalen
Waert dat moghelijck waer.
D'iutvercoren eerbaer,
De sonden sy doen dwalen.
+
4 Wie u doet dwalen hy
+
Mach wesen wie hy zy
Sijn oordeel sal hy draghen
Den verleyder hier by
Die en gaet oock niet vry
+
Hy salt namaels beclaghen.
5 Wel ist te claghen//jaet,
+
In dese daghen//quaet
+
T'menichvuldich verleyden,
Sorghe te draghen//staet
Der slanghen laghen//raet,
+
End schalckheyt te onderscheyden.
+

a

Ro. 12. 4.
1. cor. 12. 27.
+
1. cor. 15. 58.
b
1. Cor. 16. 13.
+

+

Phil. 2. 2.
Eph. 4. 14.
+
1. cor. 14. 20.
+

+

Matt. 24. 24.

+

Gal. 5. 10.
Esa. 9. 15.

+

+

Ier. 23. 16.

+

Ier. 29. 8.
Matt. 24. 4.

+

+

Coll. 2. 8.
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6 Onderscheyden met moet,+
De gheesten quaet of goet,+
Gheen wapen wy en voeren,
Om quetsen vleesch en bloet
Maer teghen overvloet,+
Gheesten die t'volck beroeren.
7 Onder t'volck waren doch
Valsche Propheten, noch
Zijn onder u seer coene
Leeraers, door wiens bedroch
Ende verghistich soch
Secten zijn in saysoene.
8 Secten maecken sy meest
Die daer zijn sonder gheest+
En vleyschelijck ghedreven+
Maer ghy elck die God vreest,
Blijft in den rechten keest
Der liefden Gods verheven.
9 Blijft in der liefden Wet
Ghestadich int ghebedt
Laet u herte niet keeren+
Van dijn heylich opset
Ghy wort een salich let
Aen het lichaem des Heeren.

[Laet ons den Heere loven]
Na de wijse: Wat hebt ghy my te vraghen.
Singt met aendacht.
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Laet ons den Heere loven,
Van al dat hy ons doet,
Want wy verwachtent al van God hier boven
T'zy gheluck oft teghenspoet,
Van hem comt ons anders niet dan goet.
2 Wy moghen hem wel eeren,
Want groot is sijnen naem,
a
Doen wy laghen in des doots verseren,
Heeft hy ons in ghenaden ontfaen,
b
Als hy hem liet aent cruyce slaen.
+
3 Het cruys heeft hy ghedraghen,
+
Voor onse sonden snoot,
c
Hy was veracht, bespot, versmaet, geslaghen
+
Ghecroont, ghecruyst, ghesmaeckt de doot,
Dit leet hy al uyt liefden groot.
+
4 Hoe souden wy nyt spreken
Sijn groote liefde soet,
Die hy bewijst aen ons vol van ghebreken,
Dus laet ons nu met sin en moet,
Gaen doen na sijnen wille vroet.
5 Wt liefden is hy ghecomen
Al uyt sijns Vaders rijck,
d
En heeft hel, duyvel, doot, haer macht benomen
+
Dus laet ons hem alle ghelijck,
Van herten volghen blijdelijck.
6 De liefde heeft hem ghedronghen,
Dit mach elck mercken wel,
Want van sijn eygen volc wert hy gedwongen
Sy vielen hem also rebel,
Al met tormenten wreet en fel,
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7 Die persse heeft hy ghetredene
Met grooten arbeyt swaer,+
Ende voor ons heeft den strijdt ghestreeden,f
Die was den wille van sijne vaer,
Om ons te verlossen alle gaer.
8 O Vrienden uytvercoren+
Laet ons sonder respijt,+
Malcanderen lief hebben na t'behooren,+
Al tot onsen naesten profijt,+
Elck sie wel toe dat hy hem quijt.
9 Laet liefde altijts blijcken,
O vrienden groot en cleyn,
Waer dat ghy zijt in landen, steden, of wijcken
Dit leert ons Christus alghemeyn
Lief te hebben dan herten reyn.
10 De liefde can t'al verdraghen,g
Al doetmen haer verdriet,
De liefde blijft eeuwelijck sonder vertsagen,
De liefd' en soeckt haer selven niet,
God is de liefde na Schrifts bediet.h
11 Hoort alle Christen schapen
Doet al na Gods sermoen,
Dan zijn wy noch altemael onnutte knapeni
Want wyt al schuldich zijn te doen,
Dus laet ons al tot deuchden spoen,
12 O vrienden alle gader,k
Danckt, Looft, Prijst God den Heere,
Want hy is een barmhertighe Vader,
Is dat wy doen na sijnder leer,
Hy is alleen weert prijs end eer.
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13 Wy moeten sijn woort beleeven,
l
Die nauwe poort in gaen,
+
Gheen menschen vreesen, soo daer staet gheschreven,
+
Hoe sy ons dreughen ofte slaen,
m
so sullen wy de croon ontfaen.
+
14 Laet ons liefde bewijsen,
+
Aen die sijn sieck en cranck
Den naeckten cleden, den hongerigen spijsen
+
Versoecken des kerckers stanck
+
Gheerne herberghen sonder bedwanck.
n
15 So sullen wy moghen hooren
+
Comt in mijn rijcke soet,
+
Maer op de bocken, sla hy hem verstooren
+
Als hy tot haer sal spreken schier
+
Gaet van my in het eeuwich vyer.
+
16 Hier met so wil ickt laten
o
Wilt dit in danck ontfaen,
De liefde wilt vast in u herte vaten
p
En willet al int goede slaen,
Wt rechter liefden ist ghedaen.
q
17 Ick wil hem eeuwich dancken,
Den Prince triumphant,
+
Oft ic mocht sijn bequaem tot sijne rancken,
Biet my daer toe o Heer de hant.
Bewaert u volck an elcken kant.

Den 46. Psalm.
Singt met aendacht.

Sommighe leerachtighe geestelijcke liedekens

l

4. esd. 7. 7.
Mat. 7. 13.
+
Luc. 13. 22.
m
esa. 51. 7.
+
Iere. 1. 8.
+
Matth. 10. 28.
+

+

Luc. 12. 4.
1. Pet. 3. 14.
n
sap. 5. 17.
+
4. esd. 2. 43.
+
2. tim. 4. 8.
+
1. Pet. 5. 4.
+
Iac. 1. 12.
+
Apo. 2. 10.
o
Rom. 12. 13.
+

p

Matth. 24. 34.

q

Matth. 25. 42.

+

1.Ioa. 15. 2.

145
Als ons de noot overvalt crachtich
Ons borcht end heyl is God almachtich.
Sulcx bevinden wy in den noot,
End hebben in hem troost seer groot.
3 Dies vreesen wy in gheenen dinghe
Al waert dat de werelt verginghe
End de berghen hen wierpen snel,
Int midden der zee diep en fel.
4 Alwaert dat water des meyrs diepe
Raesde t'saem, end oock overliepe,
Al waren te niet door sijn cracht,
Berghen end steenrotzen ghebracht.
5 Nochtans sullen de vercken reyne,
Oock menighe clare fonteyne,
De schoone stadt maken verblijt,
daer God in woont tot aller tijt.
6 Midden in haer woont God ghepresen,
End wil eeuwelijck by haer wesen,
Niet salse beweghen voortaen,
Want de Heer wilts' altijt bystaen.
7 Veel volcks is ons gheweest seer teghen,
Coninckrijcken hen oock beweghen,
Van haer gherucht, also dat scheen,
Verginck d'eerd' end Hemel met een
Pause.
8 In sulcke stormen ende baren,
Is met ons de heyr der heyrscharen,
God Iacobs in ons een borcht vast,
Teghen ghewelt een overlast.
9 Comt doch al, wilt sien end bemercken
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Onses Gods groote wonderwercken,
Die hy op der aerden doet,
Na sijne groote wijsheyt goet.
10 Hy heeft over d'eertrijck in tvreede,
Ghestilt de oorloghen seer wreede.
Lancen,boghen, heeft hy int lant
Vernielt, end de waghens ghebrant.
11 Weest stil (spreect hy) zijt doch gedachtich
Mijner grooter sterckheyt seer machtich,
Ick ben de God seer hooch gheacht,
Boven aller menschen gheslacht.
12 Cortelijck de Heer der Heyrscharen,
Is met ons in stormen end baren,
God Iacobs is ons een borch vast,
Teghen ghewelt end overlast.

[Och broeders al te samen]
Na de wijse: Och vrienden al te samen, Ghy die daer vreest den Heer.
Och broeders al te samen,
En susters in den Heer,
Ghy die draecht Christi namen,
a
Voecht doch na sijn leer.
2 Laet uwe lichten lichten
b
Al voor de menschen claer,
+
Wilt uwen naesten stichten
c
Weest int gheloof vruchtbaer.
d
3 Christus de Heer ghepresen,
Is onsen herder goet,
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Wilt goede schaepkens wesen,
Al na sijn stemme doet.
4 Laet u van Christo leeren,e
Hy is ons meester reen,f
Wilt u voor hem verneren,
En hem volghen alleen.+
5 Wandelt op Christi paden,+
Die naer hem zijt ghenoemt,g
De werelt wilt versmaden,
Anders u niet en roemt.h
6 Wort reyn en reynder mede
In liefden goet op groeyt,i
So blost ghy in Gods vrede
In alle deuchden bloeyt.+
7 Weest ootmoedich van hertenk
End sachtmoedich van gheest,l
Weest lijdtsaem in u smerten,
In druck verduldich meest.+
8 Laet het u ghenoech wesen,m
Dat ghy voorleden tijt
In sonden seer mispresen,n
Versieren hebt subijt.
9 Den vleesche zot ghestorveno
En de werelt met een,+
Door Christi cracht verworden,p
So leyt een leven reen.
10 Hebt liefd' onder malcandren,
Volbrengt Christi ghebodt,
In liefden so wilt wandelen,
Tis u gheboden van God.
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11 Laet vrede by u bloeyen
Vliet twist ende tweedracht,
Wilt u tot deuchden spoeyen,
Dient den Heer met macht.
12 Hebt God altijt voor ooghen,
O broeders alle ghelijck,
So sal hy u verhooghen,
Hier boven in sijn rijck.

[O lieve menschen over al]
Nade wijse: Van den blinden man.
Singt met aendacht.
O Lieve menschen over al,
Ter werelt hier int aertsche dal
V dies niet roemt,
Alle Christenen te wesen,
Om dat ghy Christen zijt ghenoemt.
a
2 Betert ghy niet u leven boos
den naem helpt u niet altoos,
Ghy moet vergaen,
Also Christus heeft ghesproken,
b
Om boete te doen weest niet beraen.
Den naem en sal u ghelden niet,
+
Ten zy dat ghy na schrifts bediet,
+
Wt Godes woort,
c
Van nieuwe zijt wedergeboren,
+
En gaet na sijnen wille voort.
d
4 Zijt ghy niet als Christus ghesint,
Den naem is als een hant vol wint,
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Een ydel waen,
Als hoop op een distel bloeme,
die van den wint wech stuyvet saen.
5 Wat mach helpen den bloten naem,
Zijt ghy gheen lidt aen sijn lichaem?e
Gheaert alst hooft,+
Ten mach u lien al niet baten,+
Anders sijn eer hem ghy berooft.
6 Wat hielpet doch den Pharizeen
Dat sy daer roemden int ghemeen,
Opt selfde pas,
Dat God was haer lieder Vader,
Christus seyt dat den duyvel was.f
7 Die u o menschen doet verstaen,
dat niet den name wel sal gaen,
Segg' ick ghewis
Met Christo onsen Heere
dat hy en valsch Prophete is.
8 Die het volck in haer boosheyt stijf,
Ophouden door al sulck bedrijf,
Met leughens groot
Segghende daer is goede vrede,g
Nochtans veel meer d'eeuwighe doot.
9 Want so ter werelt, wijt en breet
de menschen niet en draghen leedt,
Goet en oprecht,
Van haer lieder voorleden sonden,h
Tis al verloren vre gheseght.+
10 Een Christen moet ghestorven zijn,+
Dees werelt ergher dan fenijn
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En leven God
Almachtich, na Pauli leere
Al wort hy al des werelts spot.
11 Een Christen moet, o menschen blent
Dees werelt zijn so different
Als dach en nacht.
Als een licht in deser werelt
i
Lichten in dit verkeert gheslacht.
12k Een Christen van ghemoede nieuw
+
Segt dese boose werelt adieu
l
Ende hem scheyt
Van alle hare boose weghen
Als van een vuyl onreynicheyt.
13 Een Christen niet liever en heeft
Op dees werelt dan al dat leeft
Met herten reyn
T'zy ghelt, goet, seer hooch verheven
Dan Christum sijnen Heere alleyn.
Een Christen, dits een woort als duyst
Die moet sijn vleesch hebben gecruyst
m
Met sijnen lust
+
Ende ooc met sijn begheerten
+
Dat is, dat hy van boosheyt rust.

[Verheucht u doch met my]
Na die wijse, aenhoort doch mijn gheclach.
Singt met aendacht.
Verheucht u doch met my
Och vriendekens gepresen
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Laet ons met herten bly
Eens singhen, comt doch by
Waerom so souden wy
Dat laten t'eenighen ty
Om eenigerley vreesen.
2 Zijn wy niet in Gods hanta
Wie mach ons daer uyt trecken+
Is hy niet onse bystant+
Wie soude ons tot schant
Brengen? Ick weet niemant
Och vrienden dit bekant
Wilt u tot vreucht verwecken.
3 Belijt den Heere soet
In uwe corte daghen
Denckt op dat eewighe goet
End' gaet daer na met spoet
O Heer geeft ons doch moet,
End vant quaet ons behoedt,
Op dat wy u behaghen.b
4 O Heer ons vleesch is broos
seer cranck al van natueren+
Die vyant comt oock loosc
Met een subtijle gloos
maer Heer helpt ons altoosd
Verstaet doch mijnen voos
Wilt ons te rechte stueren.e
5 Verhoort ons roepen cranckf
Wilt ons doch niet verlaten
Dat wy den rechten ganck
Hierdoch dit leven lanck
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Volbrenghen u tot danck,
Wy bidden u met sanck,
O Heer comt ons te baten.
6 Sterckt ons door uwe cracht,
Wilt ons te rechte leeren
O Heer zijt mijns bedacht,
V gracy ick verwacht,
Tot u maeck ick mijn clacht,
Dus hebt doch op my acht,
Verhoort my allegeeren.
7 O Heer tis my bekent,
Ten sal my niet faelgeeren,
V goetheyt is so jent,
Ghy wilt hem zijn ontrent
So wie hem tot u went,
En u woort excellent,
Houden in al der eeren.
8 Oock bid ick Heer voor haer,
Dat ghy haer wilt verlichten
Doet op haer ooghen claer,
Dat sy eens sien eenpaer,
Die ons hier lijden swaer
Aen doen, O Hemelsche Vaer,
Met u woort wiltse stichten.
9 Lof prince God eersaem,
Looft hem ghy teere leden,
Vader maeckt ons bequaem,
Dat wy u heylich naem
Verbreyden na t'betaem
O Heer dat wy vreedtsaem,
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V paden recht na treden.

Den 50. Psalm.
Singt met aendacht.
God die der Goden Heer is spreken sal,
En t'samen roepen dat gants aertsche dal
Van den opganc tot den nederganc breet,
2 Wt Zyon comt God die daer is becleet
met heerlijcheyt en schoonheyt hooch gepresen,
Onse God comt die niet stille sal wesen.
Voor hem gaet een fel verslindende vyer,
Een groot onweder comt met hem tot hier.
4 Hy sal hemel end aerd aenspreken wel,
End sijn volck rechten segghende, seer snel,
5 Versaemt my mijn heyligen die met v'trouwen
Offeren end myn verbont onderhouwen.
6 En ghy Hemels, sulc melden overbreyt
Gods, des rechters groote gherechticheyt.
7 Hoort mijn volc ic spreec u an int gemeen,
Ick ben u God daer is oock anders gheen.
8 Ick sal u niet straffen om u offranden,
Die ick hebbe gheeyscht van uwen handen.
9 Van u yet te nemen heb ick gheen noot,
Ossen noch Bocken tzy cleyn ofte groot,
10 Want al dat vee der bosschen dat is mijn
Oock de dieren die met duysenden zijn
11 Op den berghen, ja de voghelkens cleyne,
En ghedierte des velts is mijn alleyne.
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12 Al hongherde my ick en seyd' u niet,
Want d'aertrijck is mijn met al datmen siet,
13 Meent ghy dat ick ossen vleesch eten moet
Of tot dranck behoeve der bocken bloet.
Neen ic: 14 maer offert dannsegging met singen
End wilt u beloften doen en volbringhen.
15 Roept my aen, en ick sal u inden noot
Helpen, en ghy sult mijn naem maken groot.
16 Maer God spreect de schalcken aen seer v'stoort
waerom v'condicht ghy also mijn woort
En neemt mijn bont in uwen boosen mont
17 Dewijl ghy mijn straffe haet in den grondt
Na dat ghy ooc hebt mijn gebodt v'smaet
18 En als ghy noch een dief siet met hem gaet
Dient zijt ghy ghelijck ja oock toeghedaen
Van rebrekers wilt ghy u niet ontslaen,
10 Den mont opent ghy tot schanden en smaden
V tonghe can niet dan lieghen en schaden.
20 Ghy sit en relt van uwen broeder quaet
En met achterclap ghy hem seer belaet,
21 Dit doet ghy, en om dat ick swijghe stil,
Ghy meynt dat ick u gelijck wesen wil,
Maer ick sal u noch onder ooghen stellen,
V sond' en u daerom straffen en quellen.
22 Och wilt doch dit mercken en wel v'staen,
Ghy die God gantsch vergeet hoort dit v'maen
Op dat ghy niet sonder hulp haest vergaet,
23 Die danckoffert die eert my metter daet,
spreect God, en die desen wegh gaen en treden,
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Sullen mijn heyl overcomen in vreden.

Den 51. Psalm.
Singt met aendacht.
Ontfermt u over my armen sondaer
Heer na uwe goetheydt niet om volprijsen
wilt my ditmael u ghenade bewijsen
end vergeeft my mijn sonden groot en swaer
4 Wascht my o God maeckt my suyver en claer,
van mijn lelicke stinckende misdaden
die my voor u onreyn maken voorwaer
reynicht my door twater uwer genaden
5 Want door veel clagens mijn hert my verstont
als ic och arm gevoel mijn groote sonde
en dat meer is voor my staen telcker stonde
mijn sonden al, dies ick Heer ben benout.
6 Voor u en tegen u heb ick misdaen
dies blijft ghy rechtveerdig in uwe wegen,
als ghy my straft end te gronde laet gaen
en maect beschaemt, hen die u spreken tegen.
7 Ic weet wel, end moet bekennen voortaen
dat ick in ongherechticheyt ben gheboren
oock staet my dit tot aller tijt wel voren
dat mijn moeder in sond' my heeft ontfaen.
8 Ic weet dat ghy lief hebt en begeert seer
een hert dat geheel is oprecht end goedich
twelck ick niet heb gehadt, dien ghy o Heer
uwe wijsheyt openbaert overvloedich.
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9 Ghy sult my met ysop Heer maken reyn
So sal ick geheel suyver zijn bevonden
Ghy sult afwasschen mijn smetten end sonden
So werd ick witter dan snee int ghemeyn.
Ghy sult my doen hooren blijschap en vreucht
End my van nieus uwe goetheyt ghepresen
Bewijsen Heer dan sullen seer verheucht
Al mijn beenen end al mijn crachten wesen.
Pause.
11 Ghy hebt lanc genoech gesien mijn misdaet
Wilt doch u toornich gesicht daer van wenden
End vergheeft my (die nu ben vol ellenden,
Mijn boosheyt al end ooc dees sonde quaet.
O God mijn schepper schept sonder v'drach
Een reyn hert in my end een nieuwe leven,
End op dat ick u welbehaghen mach,
Wilt my o Heer eenen nieuwen geest geven.
13 Ick bidd u werpt my niet van u aenschijn
End op dat ick besluyte mijn begheeren,
Vwen heylighen gheest wilt my niet weren,
Als hy in my van u vernieut sal szijn.
14 Doet my oock nu smaken de sekerheyt
Mijner salicheyt Heer voor u ghenade,
Geeft my oock den gest der vrymoedicheyt,
Ende sterckt my daer mede vroech en spade.
15 Dan sal ick gaen in u wegen bequaem
Den boosen sal ick dien oock vlijtich leeren,
So datse hen tot u sullen bekeeren,
End volghen mijn voetstappen al te saem.
Wilt my O God Heer mijnder salicheyt,
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Van dees boetveerdige bloetschult bevrijden
So sal mijn mont uwe gherechticheyt,
En u goetheyt singhen ende belijden.
17 O Heer wilt my doch open doen den mont
Anders can ic niet goets spreken waerachtich
maer als ghy, Heer, dien sult openen crachtich,
So sal ick uwen lof schoon maken condt.
10 Waert dat ghy slachtofferen hadt begeert
Der stieren end ossen oft dierghelijcken
Ick hadse gheoffert: maer gantsch niet weert
Is voor u sulck offren, alsoot mach blijcken.
19 Een recht offer dat de Heere neemt aen
Is een gemoet benout door angst en clagen,
Een nederich hert en eenen gheest verslagen,
En sal God niet verachten maer ontfaen.
20 O Heer doet Zyon wel na u goetheyt
End Ierusalem die op u betrouwet.
Dwelck is de stadt die ghy u hebt bereyt
Haer mueren doch ghenadelijck opbouwet.
21 Dan sullen ons herten zijn seer bequaem
Om te offeren na u welbehaghen,
Dan sullen de calveren zijn gheslaghen,
Dien Heer sullen wesen aenghenaem.

[In mijnen noot//roep ick tot u o Heere]
Na de wijse: Van den 8. Psalm.
Singt met aendacht.
In mijnen noot//roep ick tot u o Heere,
Laet my niet bloot//want ick ben swack en teere,a
a

Io. 15. 6.
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Want ick doch niet//sonder u en vermach
In dit verdriet//troost my Heer nacht end' dach.
2 Troost my o Heer//en wilt my niet verlaten
In dit verseer//comt my Heere te baten
op u alleen betrouwe ick//betrouwe ick Heere mijn
wie mach ons scheen van u liefde op dit termijn
+
3 Vwe liefde soet bewijst Heere gheduerich
warmen ons doet//dat wy niet wesen treurich
Door uwen geest//o Heer Daniel bystaet
in babel meest is hy by die Leeuwen quaet.
4 Die Leeuwen fel//zijn oock in de woestijne
en soecken snel//ons te brengen in pijne
en slangen fier//die spouwen vyerich fenijn
+
O God zijt doch hier//onsen rechten medecijn
5 Gheen cruyden so goet//diemen sou moghen lesen
+
noch plaester soet, en can ons niet ghenesen,
maer Heere ghy//die Israel bystont
Door Christum vry//maeckt ons sielen ghesont.
6 Onse sielen trane//zijn altijt in dangiers
voor peste stranc//en sieckten menigertiere
Soo dat hier vergaet//menich met jammer graet
die haer geenen raet//en soecken tegen de doot.
+
Sy beminnen meer//dat tijttelijcke leven

+

Rom. 8. 35.

+

Num. 21. 6.

+

Sap. 16. 11.

+

1. Pet. 2. 13.
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en swerelts eer//van vleesch en bloet gedreven
sy zijn eylaes//seer jammerlijck verblent
Als die maechden dwaes//die door liefden zijn geschent.
8 Sy zijn inder nacht//ooc slaperich bedegen
als die geen acht//oyt licht hebben gedregen
als den Coninc haer//sal opwecken subijt
dan sullen sy daer//cloppen, maer twert ter ontijt
9 Dan sullen sy beschaemt daer buyten blijven+
dat soecken daer by en sal hy met beclijven+
twert dan te spae//om na olye te sien
haer sal geen genae//vanden bruydegom geschien.
10 Och vrienden gemeen//wilt bidden ende waken+
Omgort u leen//laet u licht vyerich blaken,+
V sedicheyt//laet wesen openbaer+
weest so bereyt//als wijse maechden eerbaer+
11 Als een reyne bruyt//wilt u also vercieren+
toont overluyt//u licht in alle manieren+
want t'is nu de uyr//van den slaep op te staen+
end door Christum puer//tot den Vader te gaen+
qw Princelijcke God//in eewicheyt verheven
dits voor een slot//mijn vriendekens gegeven
die van t'getal//zijn wedergeboren en nieuw
die schenc ic u al//voor een vriendelijc adieu.

[En wilt my niet beschamen]
Na de wijse, Ten is niet lange geleden dat ick ginc by nachte.
Singt met aendacht.
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Luc. 13. 22.
Matt. 25.

+

+

Matt. 26. 40.
Luc. 22. 33.
+
mat. 5. 16.
+
Phil. 4. 5.
+
Apo. 22. 2.
+
rom. 13. 11.
+
Epd. 5. 14.
+
Ioa. 14. 6.
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En wilt my niet beschamen
Ick wil u een liet ramen,
Ghy menschen al te samen.
Dat wil ick u gaen singhen,
Wie leeft daer na t'betamen,
Als wy met schrift voortquamen,
Sy voeren gheen quaey samen,
Al die haer vleusch bedwinghen,
a
de werelt end de Heer,
+
die zijn verscheyden seer,
+
O mensch neemt eenen keer,
Leeft d'Apostelsche leer,
Die sal u claerlijck toghen,
Hoe dat ghy u moet poghen,
Daerom so houde u ooghen,
Op die sonde end niet op schand of eer.
2 Keert ghy u af van sonden,
So en wort ghy bevonden,
Beschaemt tot gheenen stonden,
O mensch wilt hier op achten,
b
Wilt de schriftuere doorgronden,
c
En leeft niet als de honden,
+
Christus heeft met sijn wonden,
Gheheelt alle gheslachten,
Wie na sijn woorden doet
Door het gheloove soet,
Sal worden metter spoet,
Deelachtich Christi bloet,
Och of wy hier op saghen,
d
Men mach God niet behaghen

a

mat. 6. 24.
1. Io. 2. 16.
+
Iac. 4. 4.
+

b

Io. 5. 30.
Esa. 53. 8.
+
1. pet. 2. 14.
c

d

Heb. 11. 6.
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Nu noch tot gheenen daghen,
Sonder gheloof, menschen zijt des wel vroet.
3 Wilt u van sonden keeren,
So salt gheloof vermeeren,
Want op de oude cleeren,+
Set men gheen nieuwe lappen,+
Wilt neerstelijck studeeren,
Want dat is sijn begheeren,
Dus vermaent Christi leeren,
Ghelooft niet yeghelijcx clappen,f
Wijsheyt is verr' van dien,g
Die noch na boosheyt sien,
Maer die de sonden mien
Haer lusten willen vlien,
Die haer tot goet doen gheven,h
Al wat sy oyt bedreven+
In haer sondighe leven,
Daer en sal geen wraeck meer af gheschien.
4 Oft dit bedocht dees nacy,
Tis nu een tijt van gracy,+
Maer na desen eylacy,+
En sal daer zijn gheen ander,
Noch oock gheen excusacy,
Verstaet dees informacy,
De boose generacy,k
Sal lijden met malcander.+
Den tijt van haer ellent,+
Sal wesen sonder ent,+
Gods uytvercoren jent,l
Gaen in des Hemels tent,

Sommighe leerachtighe geestelijcke liedekens

+

mat. 9. 16.
marc. 2. 21.

+

f

1. joa. 4. 1.
syr. 15. 12.

g

h

Ier. 18. 7.
Eze. 18. 21.

+

+

2. Vor. 6. 2.
Apo. 10. 6.

+

k

esa. 66. 24.
mat. 13. 41.
+
mar. 9. 47.
+
Apo. 14. 11.
l
matt. 25. 34.
+
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Sy sullen vrolijck singhen
n
al mestcalveren springhen
bedenckt doch dese dingen
neemt een keer, en u van sonden went.
5 Wilt ghy zijn Gods vercoren,
o
soo wort van nieuws gheboren
of ghy sult so wy hooren
int rijcke God niet comen,
p
en leeft niet als te vooren
+
legt af haet nijt, en tooren,
doet goet of tis verlooren
want al onvrucht boomen,
q
salmen afhouwen claer
+
en int vyer werpen daer,
al achtmen dit niet swaer
Gods woorden die sijn waer,
dus wilt vant quaet aflaten
geeft u tot Charitaten
Tis niet te doen met praten,
r
Laet u licht lichten vry int openbaer.
Oorlof hier me van desen
ghelijck Gods Soon gepresen
s
is van der doot verresen
+
verweckt van sijnen vader,
in een sterck perfeckt wesen
so moeten die God vreesen,
oock mede so wy lesen,
verrijsen allegader
wy moeten me opstaen
In een nieuw leven gaen,
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n

mal. 4. 2.

o

Ioa. 3. 3.

p

Col. 3. 8.
2. Pet. 2. 1.

+

q

mat. 3. 10.
Luc. 3. 9.

+

r

mat. 5. 16.

s

mat. 28. 6.
Rom. 6. 4.

+
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Soo Paulus doet vermaen,
Laet ons daer acht op slaen,
soo zijn wy met meer doodent
maer Hemelsche ghenooden+
als wy na Gods ghebodenv
Wandelen so ons die Schrift doet vermaen.

t

Ioa. 5. 21.
Esd. 5. 14.
v
eph. 2. 15.
+

[Het ongheluck leert mercken]
Na de wijse: Vanden 130. Psalm. oft nu raed' te alle ruyters die geerne by
nachte gaen.
Singt met aendacht.
Het ongheluck leert mercken
Op Godes crachtich woort
Hier om tot sijn verstercken
Bid ick elck dat hy hoort,
Ghy die tcruys hebt gheladen,a
Christum wilt volghen naer
Wilt u doch wel beraden,+
Met sijne woorden claer.
2 Daer niet het sal u rouwen
Dat seg ick u ghewis
Allen druck en benouwenb
Dwelck buyten Christo is,
Dat en mach al niet baten
Hoe seere dat beswaert,
Wilt sulcken cruyce haten,
En lijdt na Christi aert.c
3 So wert ghy in u lijdend

a

Mat. 10. 38.

+

mat. 8. 34.

b

1. Cor. 7. 26.

c

2. cor. 1. 5.
2. Cor. 1. 5.

d
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Ghetroost door sijnen gheest
Ende sult u verblijden,
e
Vreesen voor gheen tempeest
Maer achtent voor ghenade,
+
Dat ghy om weldoen lijdt,
f
En dancken vroech en spade,
Christum ghebenedijt.
4 De werelt can niet dancken,
Als God haer t'cruys op lecht,
Maer speyt uyt sduyvels stancken,
Sy kijft, sy vloekt, sy vecht,
Voor dwaesheyt, oft voor plaghen,
Acht syt, alst yemant lijdt,
Gheen cruyce wilse draghen,
g
T'cruys Christi sy benijdt.
h
5 Maer een Christen behaghen
i
Int cruyce Christi heeft,
En wilt met Christo waghen
So langhe als hy leeft,
k
Hy weet dat al die lijden
Met Christo hier voorwaer,
Met hem sullen verblijden,
l
In eeuwicheyt hier naer.
+
6 Christi jock dat is soete
Sijn pack en is niet swaer,
Voor die doen rechte boete,
Ende hem volghen naer,
m
Maer so wie (omme siende)
+
Op den wegh stille staet,
n
Van Christo is hy vliende,
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e

matt. 10. 28.

+

Luce 12. 4.
pet. 2. 19.

f

g

phil. 3. 18.
Gal. 6. 16.
i
Act. 21. 15.
h

k

2. Tim. 2. 11.

l

mat. 11. 3.
1. Ioa. 5. 3.

+

m

Gen. 19.
Luc. 17. 32.
n
Luc. 9. 62.
+
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En kiest sijn eyghen raet.
7 Den welcken hem doet doleno
Als een dwalende schaep,
Gods raet is hem verholen,
Door sijnder sonden slaep
Die hem verblint sijn ooghen,
So dat hy niet en siet,
En al sijn neerstich pooghen,
Brengt niet voort dan verdriet,p
8 Hy tastet na den lichte,q
Maer duysternis ist al
Dat hy door sijn ghesichte+
Aenschout breet ende smal,+
Gheen vreucht can hy oorboren,r
Door mistroostich torment,+
Sijn doen is al verloren+
Want siende is hy blent.+
9 Sijn hert begint verflouwen+
Als hy hem wel bedenckt,+
Ende begint t'aenschouwen,+
Wat eyghen raet voortbrengt,+
Met druck en met ellende,+
Draecht hy een sware cruys,s
En hy en siet int ende,
Gheen troost maer swaer confuys.
10 Hy vreest ende suchtet,
Meerder noot comt hem an,
Hy bevet ende duchtet,
Siende dat hy niet en can,
Wedercomme gheraken
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o

Pro. 1.

p

Sap. 5. 7.
Deu. 28. 29.

q

+

Prov. 4. 9.
Iob 5. 14.
r
Esa. 56. 10.
+
2. Pet. 1. 9.
+
1 Esa. 6. 9.
+
mat. 13. 14.
+
mar. 4. 12.
+
Luc. 8. 10.
+
joa. 12. 40.
+
Rom. 11. 8.
+
Act. 28. 27.
s
Sap. 5.
+
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Op Christi rechten pat
Vreemde ghedachten maken
Hem dickwils moet en mat.
11 Nu dit nu dat hy dincket
Sijn hert is niet gherust
Dies hem de moet ontsincket
Nerghens toe heeft hy lust,
Verbijstert zijn sijn sinnen
Hy vint hem heel ontstelt,
Van buyten en van binnen
Is hy seere ghequelt.
12 Tot dat hem wil ontfarmen
Ende ghenadich zijn,
Aenhoorende sijn karmen
Die ware medecijn
t
Christus Iesus alleyne
Daer toe zijnde bequaem,
Om troosten int ghemeyne
v
Die anroepen sijn naem.
13 En dat hy hem wil gheven
x
Daer toe sijn trooster soet,
Om t'bidden voor sijn sneven,
Segghende met ootmoet
Vergeeft hem Abba Vader
Door Christum dijn lief kint,
y
Sijn sonden allegader,
Troost hy dan weder vint.
14 End hy begint t'anbeden
Den naem Christi oprecht,
Sijn hert is wel te vreden,
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t

mat. 9. 12.

v

Ro. 10. 13.

x

joa. 14. 6.

y

1. joa. 1. 4.
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Bereyt als een goet knecht
Om alleyn te behaghenz
Christenen in vreucht in noot,
Ende sijn cruys te draghen
Vrymoedich tot der doot.a
15 Druck en noot hem beheven
Vreucht end troost comt hem by,
Tot sterven oft tot leven
Staet hem sijn herte vry,
Hy weet dat al die sterven
De doot sonder beswijck
Met Christo oock beervenb
Sullen sijn eewich rijck.
16 Sijn hert dat is vol vreuchden,c
Sterven is hem ghewin
Bereyt is hy tot deuchden,d
Met eenen blijden sin
Voor dreck ende voor schadee
Acht hy al swerelts goet,
Met God gaet hy te rade,
Tgeluckt al wat hy doet.
17 Nu gheef ick elck te rechtenf
Wie tswaerste cruyce draecht
Die werelt of Gods knechten,
Of die afwijckt vertsaecht,
En om eenighe saken,
Op den wech omme sien,
Diet lijden al moet smaken
Die weet tbeste bedien.
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z

1. cor. 5. 9.

a

Act. 21. 15.

b

2. tim. 2. 12.

c

Ro. 8. 17.

d

Phi. 1. 21.

e

Phil. 3. 8.

f

Psal. 1. 4.
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[Ghy Christen broeders te samen]
Na de wijse: Helpt God my mach ghelinghen.
Singt met aendacht.
Ghy Christen broeders te samen,
Wilt aenhooren een Liedeken recht,
Vol hoochprijselijcke namen,
Van den Sone Gods ghesecht,
Aenschout de schrift al na den gheest
Dat ghy rechtmeucht bekennen,
a
Dat hy vant begin is gheweest.
2 In den eersten wilt aenmercken,
b
Hoe Christus is dan Goddelijck woort,
c
Daer door den Vader ginck wercken,
+
In den begin so wy hebben ghehoort,
d
Als God Hemel end aerde fondeerde reyn,
So was dit woort by hem verheven,
e
Een metten Vader ghemeyn.
f
3 Wy bekennen na Schrifts belijden
Elck een met ooren hoort
g
Hy was van eeuwighen tijden,
h
Wie can vertellen sijn gheboort,
+
Hy is Gods evenbeelt alleyn,
Dat schijnsel sijnder heerlijckheyt,
+
Een spieghel sijns wesens reyn.
i
4 Wt den mont des alderhoochsten verghevi[ng]
Is dat woort van eeuwicheyt,
k
End dat woort was Godt beneven,

a

mich. 5. 1.

b

Ioa. 1. 1.
Eph. 3. 9.
+
Col. 1. 16.
d
Gen. 1. 1.
c

e

joa. 10. 30. ende 14. 9.
mich. 5. 7.

f

g

esa. 53. 11.
sap. 7. 25. ende 26.
+
Col. 1. 15.
h

+

Hebr. 1. 3.
Syr. 24. 4.

i

k

Ioan. 1. 1.
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En God was dat woort so Ioannes seyt
Hy is alleen die wijsheyt Godes groot
Gheboren van den Vader
Om ons te verlossen van der doot
5 Als de mensch Gods gebodt hadde ghebrokenl
door des listighen duyvels raet
so heeft God tot hem gesproken.
ende hem belovet een zaet
Dat ons soude verlossen van svyants nijtm
en breken sijn hooft in stucken
Hierom sijn wy verblijt.
6 Dit zaet vol alder eeren
wert Gods bruyt hier toe geseytn
vant begin te genereren
door de beloften hoort dit bescheyt
dan geslacht tot geslacht, so Mattheus verclaerto
na der beloften in figueren
is de sone geopenbaert.p
7 Dit zaet wilt het recht aenschouwen
uyt den geloove na den geest vryq
als eenen waren Isaac vol trouwen
nochtans voor Abraham was hyr
Hy is die wijse Salomon pertinents
van den rechten David ghecomen
na der beloften bekent.
8 Hy weet oock David geheetent
als een wortel en rechte stam+
David noemde hem een Heer vermeren
eer hy op aerden quam+
alle Coningen waren van hem een figuer
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l

Gen. 3. 6.

m

gen. 3. 15.

n

psa. 89. 5.

o

Esa. 11. 1.

p

matt. 1. 1.

q

eze. 37. 24.

r

Gen. 21. 3.
Ioa. 8. 58.

s

t

ese. 37. 24.
Apoc. 5. 5. ende 22. 16.

+

+

psal.110. 1.
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y

Dat hy eewelijck soude regneren
Met sijnen scepter puer.
z
9 Dese roede was in Zyon gheseten,
Als een plantinghe des Heeren wel
a
Hooch edel boven alle Propheten,
Die gherechte Emanuel.
b
Hy is dat woort der gerechticheyt
+
Eenen rechten Vorst des vreden
Als Esaias heeft gheseyt.
c
10 Desen soon vol alder eeren,
d
Die in Godlijcke ghedaente was,
Die ginck hemselven verneeren
Na des Vaders wille te pas,
Die gedaente enes knechts nam hy aen,
e
Om ons een exempel te wesen,
Sijn voetstappen na te gaen.
f
11 Een reyne maecht ghepresen
Van God voorsien en hooch gheacht,
g
Als sy consenteerde in desen,
h
Ontfinck sy door des Geests cracht,
i
Sy geloofde Gods woort, ende ons is
+
Een kint uyt haer gheboren.
k
Ons tot een soon gegeven ghewis.
l
12 Desen Soon hoogh van weerden
Van den Hemel Hemelsch somen bevint
Die anderde Adam op aerden
Nochtans en was hy niet aertsch gesint
m
Al vander aerden en was hy niet,
n
Dat woort is vleysch gheworden:
Als ons Ioannes bediet.
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y

Psa. 2. 8.

z

esa. 59. 20.

a

Esa. 7. 15. ende 8. 2.

b

Esa. 9. 5.
Phil. 4. 9.

+

c

Ioa. 1. 14.
Phil. 2. 6.

d

e

1. Petr. 2. 21.

f

Esa. 7. 15.

g

Luc. 1. 34.
mat. 1. 25.
i
Esa. 9. 5.
+
matt. 1. 25.
k
Ioa. 3. 13.
l
1. Cor. 15. 47.
h

m

Ioan. 8.
Ioa. 1. 14.

n
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13 Als hy hem op die werelt verclaerde
Heeft hy ghetoont sijn Godlijcke macht,o
p
Sijn Vader hem openbaerde,+
Als sijn beminde Sone gheacht+
q
Dit is het broot vanden Hemel gedaelt
sijn vleesch is ons een spijser
Onse schult heeft hy betaalts
14 Al dat hy van sijnen Vader hoorde
End wat hy te vooren hadde ghesien,
Dat selve dy verantwoorde
Noyt sulck wonder en sachmen geschien
Daer en had noyt mensch God aenschoutt
Dan die eenighe soon des Vaders
Wel die op hem betrout.v
15 De dooden gaf hy dat leven,+
En de blinden haer gesicht,x
Die sonde mocht hy vergheven,
Dees wercken vielen hem licht,
Hy is de poort en de rechte baen,
Niemant comt tot den Vader,y
Hy en moet door den Sone gaen.z
16 Dese Sone mach ons leeren,
Want hy selfs die waerheyt is pleyna
Sijn schaepkens gaet hy in formeren,b
Door sijnen Geest een vertrooster alleyn
Wilt dragen sijn last so hy ons gebiedt,c
Hy is een fonteyne des levens,
sijn gratie gheefthy om niet.d
17 Onse sonden heeft hy ghedraghen,e
Veel smerten met grooter noot,
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o

Mat. 8.
mat. 3. 17.
+
Ioan. 5. 8.
+
mar. 1. 11.
q
joa. 66. 51.
r
1 Esa. 53. 7.
s
Ioa. 3. 32.
p

t

Ioa. 1. 18.

v

mat. 11. 5.
Luce 7. 22.
x
mat. 9. 2.
+

y

Ioa. 10. 9.
Ioa. 14. 6.

z

a

Ioa. 14. 6.
Ioan. 10.

b

c

mat. 11. 20.

d

esa. 55. 1.
Esa. 53. 9.

e
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f

Al vant begin der daghen
Is dat Lammeken gedoot
g
voor ons overtreding heeft hy gebeen
doen wy Gods vyanden warem
h
stelde hy sijnen vader te vreen.
+
18 Dits onse salichmaker waerachtich
i
een rechte arm van sijnen vaer
k
in hem so woont lijfachtich
l
die volle Godheyt eenpaer
Ioannes noemt hem waerachtich God
m
daer toe dat eewich leven
n
dit is de sommige een spot.
10 Laet ons den vader door Christum bidden
o
ende vergaderen in sijnen naem
so is hy by ons int midden
die hem inden geest aenroepen bequaem
q
tot prijs sijns vaders altijt voorwaer
p
so hem Thomas heeft beleden
+
bekennen wy Christum claer.
+
20 Desen Sone vol van ghenaden
r
Gaf sijn discipulen de macht
sy deden veel wonderdaden
+
door sijnen name geacht
Hy bevalse te doopen in sijnen naem
alle die hier an gelooven
die zijn daer oock toe bequaem.
21 Al dat daer meer staet geschreven,
Van desen soon excellent
Bekennen wy al beneven
dat out ende nieuwe testament,
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f

Apo. 13. 9.

g

Esai. 53. 15.

h

eph. 2. 13.
Col. 1. 20.
i
esa. 52. 10.
k
Col. 2. 9.
l
1. Ioa. 5. 20.
+

m

Ioa. 16.
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Hy is God ober al in eewicheyts
Int negenste tot den romeynen
Heeft het Paulus uytgheleyt.
22 Ten heeft my niet verdroten
al om te dichten dit liedt
Om mijn rechte medeghenooten
so is het uyt liefden gheschiet
en nemet ten besten dit cort gesanck
fond'ment al van Christo verhalen
mijn liet viel veel te lanck.

s

Rom. 9. 5.

[Christus hooghe van waerde]
Nade wijse: Geroert ben ick van binnen.
Singt met aendacht.
Christus hooghe van waerde,a
die spreeckt met woorden plat,+
inden Hemel, en niet op aerde,b
wilt vergaderen uwen schat,
daer gheen dieven, wilt weten,+
Comen noch motten en eten,c
maer eewelijck sal blijven dat.
2 Laet ons veel goets vergaren,
daer wy eewelijck blijven by,d
en ons met gheen dreck beswaren+
maer stellent op d'eene sy+
op dat wy mogen geraken+
end met vreuchden moghen smaken+
Dat Avontmael des Heeren bly+
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e

3 Christus, Luce sesthiene,
Die spreeckt met goeden bedie,
Men can geen twee Heeren dienen,
f
Die elck ander sijn partye:
Dat is Mammon beneden,
En Christus reyn van seden,
g
Dus kiest het beste deel in tye.
h
4 Dus wilt u vrienden maken,
Van den Mammon onrecht,
Op dat ghy meucht gheraken,
In de stede daer Christus seght:
Dat is ten Hemel binnen,
i
En laet u niet overwinnen,
Om te worden eens Mammons knecht,
k
6 Bileam vol van begheeren,
Na Balacks gheschencken jent,
Teghent bevel des Heeren,
l
Heeft hy derwaert gewent,
Verblent quijt van verstande,
Brocht hy hemselven tot schande,
m
End om dat goet in swaer torment.
6 Abraham Gods knecht vol eeren,
n
Die sochte also ick las,
+
Voor die werelt vol verseeren,
Een ander wooninghe ras,
+
Isaack ende Iacob mede,
Die verwachten oock een stede,
Daer God den timmerman af was.
7 Maer Israel onrustich,
Die waren alsoo men wel vint,
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Na Egypten weder lustich,p
End hebben so bemint,
sy hadder meer lust te wesen,
Dan int lant van beloften ghepresen,
Maer laet ons so niet zijn ghesint+
8 Wy vinden inde schriftuere,
Van eenen rijcken man,+
Hy moeste meerderen sijn schuere,s
Om al die vruchten die hy wan,
End meende hooghe verheven,
Noch lange tijt hier te leven,t
Maer onversiens schiet hy daer van.
9 Hy sprack ziele wilt rusten,
Eet en drinckt sonder vaer,v
Want ghy hebt veel goets met lusten,
Vergadert teghen veel jaer,
Hy hadde veel rijckdommen,
sijn ziele wert wech genomen,
Wat bate hem al sijn dreck seer swaer.
10 In Timotheum sesse,
seer claer geschreven staet,
Giericheyt hoort dese lesse,
Is den wortel van alle quaet,x
Daer deur de menschen comen,
Int verderven en verdomen,y
Doorens verderven t'goede zaet.
11 In dese wortel gierich,
Is met neersticheyt bedeckt,
Die den mensche seer schoffierich,
Van de wegen des Heeren treckt
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Dat sy t'gheloove afdwalen,
End Gods rijcke moeten falen,
+
Siet dat ghy u niet en bepeckt.
12 Als Adam hadde overtreden,
Des Heeren ghebodt eylaes,
daer hy was int hof van Eden,
a
So vlocht hy vijghenblaers,
end ginck hem daer me decken,
maer God die sach sijn vlecken,
ghelijck hy deed den rijck en swaes.
b
13 God diet al can regeeren,
inden Hemel end oock hier,
c
Hy doorsiet herten end nieren,
d
Heeft ooghen als vlammen vyer,
e
men cant hem niet ontdrayen,
f
wat men saeyt, dat salmen maeyen,
g
elck wert geloont na sijn bestier.
h
14 Wy en hebben niet op aerde,
i
ghebrocht na schrifts bediet,
hoe hooghe sy zijn van waerde,
sy en dragen met haerlieden niet,
maer moetent al hier laten,
+
wat mach dan rijckdom baten,
Daer deur men comt in groot verdriet.
15 Als Iob hadde verlooren,
k
al sijn goet, doe sprack hy saen,
naeckt ben ick van moeder gheboren,
naeckt sal ick weer henen gaen,
hy heeft den Heere ghepresen,
van dat hy hem hadde bewesen,
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Iob heeft niet sottelijcx ghedaen.
16 Prince, met wijse sinnen,l
Laet ons doen na Christi raet,+
Gheen rijckdommen so beminnen,
als den jongelinck wel verstaet,
maer gebruykent by maten,
als of wyt niet en besaten,
want twesen van dese werelt vergaet.m

l

Luc. 18.
Matt. 15. 22.

+

m

1. Cor. 7. 31.

[Verstroyde pelgrims uyt vele steden]
Na de wijse: O Christe Godt Heere van grooter waerde.
Singt met aendacht.
Verstroyde pelgrims uyt vele steden,+
Als ledekens Christi,+
Die gehoorsamelijck zijn getreden,+
Int cleyn schipken Petri:+
daer zijt ghy worden vry,
En genadich ontsleghen,+
van Gods toornighe bloet,
soeckt gheen cromme zijt weghen,
maer nu voortaen ter deghen,
u pelgrimagie doet.
2 Diet pelgrimagie hebt aengenomen,
nat nieuw Ierusalem,+
als een vercierde bruyt (met den vromen)+
hoort dijn bruydegoms stem,+
En wijck geensins van hem:
maer schaepkens goedertiere
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Volcht den goet herder na,
Al ist schip in dangiere,
+
Peynst dat wqy met den vyere,
Dienen ghepurgeert claer.
+
3 Aent vyers purgeeren in allen hoecken
+
En verwondert u niet,
Ghelijck oft u door sulcx besoecken,
Wat nieuwe ware geschiet,
Maer so Petrus bediedt,
T'lijden Christo verduldich,
Wilt hier deelachtich zijn,
+
Al stormet menichvuldich,
Ghelijck Pelgrims zijn schuldich
Vreest gheen rijcklijck ghepijn.
4 Het tijtlijck ghepijn sal overvloedich,
T'schipken bestormen wel,
Maer men moet niet draeyen wanckelmoedich,
Met alle winden fel,
Maer na sHeeren bevel,
Altijt recht deure varen,
+
Sonder yet omme sien,
Al rijsender zeebaren,
Seyl, mast wilt wel bewaren,
En het roer boven dien,
+
5 Het roer der tonghen Christelijc bedwinghen
Doet t'schipken, voordeel groot,
+
Dus wilt uwe woorden niet fout bespringen
Op dat ghy weet ter noot,
Hoe ghy sonder aenstoot,
Antwoordet vroech en spade,
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Alsoot nutst dient ghedaen,
Die anders tsijnder schade,
+
Met vleys bloet gaet te rade,
Mach gheen Christen bestaen.
6 Die niet en is met Christo eendrachtich,+
Teghen hem so is die,
En wie niet vergadert met hem waerachtich+
Die verstroyt als partye,
Dus Christi compangie,
Wilt Noachs daet doorgronden,
Wien d'arcke heeft bevrijt,
maer die daer buyten stonden,
p
Heeft de suntvloet verslonden.
so Genesis belijt.
7q Dus alle die zijt na Gods raet getrouwe
Wt Sodoma ghescheen,
r
Wilt geensins slachten Loths huysvrouwe
Die verkeert is onreen,
In een harden soutsteen,+
s
D'Israelijten mede,
Verlost uyt Pharaos handt,
t
Om d'onghehoorzaemhede,
Bleven buyten die stede,
Van het beloofde landt.
8 Aen dees figueren vol gheests virtuyten,
Elck hem spieghelen mach,
Die met het schipken zijn, die staen buyten,
Dit is claer als den dach,
Hierom sonder verdrach,
(Die willen salich wesen
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als t'oordeel openbaert)
treckt int schipken gepresen,
Van den sontvloet by desen,
Sult ghy worden bewaert.
9 Int schipken Petri Gods gemeente,
wert bewaert wijf en man,
+
die als vleesch, been van Christi ghebeente,
Tschipkens last nemen an,
ende den sontvloet can,
den genen niet zijn schalich,
wiens daedt Christelijck blijckt,
dus broeders generalich,
Wilt ghy lien werden salich,
Wt tschipken niet en wijckt.
+
10 Wijckt niet ter rechter noch ter slincker zijdt
dan waert recht henen voort
dat ghy niet met die vermaledijde,
+
in den sontvloet versmoort,
+
dus wandelt soot behoort,
en poocht een volck te zijne,
dat God van herten meent,
acht niet op 't vervolchs pijne,
+
noch doe tschipken ten fijne,
+
Zee stormich wert vercleent.
11 Tschipken Petri moet veel stormen lijden,
+
van menighen vyant,
Doorsteken van doornen aen allen zijden,
+
vand sonne sweet verbrant,
Ia al swerelts samblant,
en een zee der ellenden
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Voor t'schipken Petri hier,
Wolven, leyders der blenden,
Willen dit aschipken schenden,+
En brenghen in dangier.+
12 Hierom siet wel toe die zijn gheseten
Int schipken Petri cleyn,
Want daer zijn veel valsche Propheten+
Binnen des werelts pleyn,
Secte makers onreyn,+
Lasteraers te verachten,
Christi vercoren bruyt,+
Dus elck wil hem wel wachten,+
Voor des roovers vercrachten,
So ons Paulus waerschuyt.
13 Sielroovers die t'schipken wilden brekeng
Als Hymineus boos,
En Philotus t'gheloof afgheweken,+
Oft Hermogenes loos,
En ander die altoos:h
T'schpken Petri bevechten,
Seer vleeschelijck gesint,
Sulck afvallighe knechten,
Sal de Heere wel rechten,
Als sijn oordeel begint.
14 Die t'schipken Petri twistich beroeren
Onder een schijn bedeckt,
En valsche leere willen invoeren,
Of vleeschelijck zijn bevleckt,
Sulck volck als imperfeckt,
Mach t'schipken niet verdraghen,
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i

Want tis al deesem suer,
Dus na Pauli ghewaghen,
k
T'suer deech moetmen uytvaghen,
Om worden een deech puer.
15 Aldus wat stormen t'schipken aenwayen
Dies niet moedeloos leeft
Maer steeckt t'vendel uyt en latet blaeyen,
Gods woort te kennen gheeft,
En vreest, verschrickt, noch beest,
Gheensins voor u vyanden,
Zijnde een groot ghetal,
Door Gods crachtighe handen,
Tot zijnder tijt ter schanden,
Sullen noch comen al,
16 Hoe t'schipken van vyanden onreyne
Hier lijdt stormich ghewelt,
+
Hebt goeden moet ghy hoopken cleyne,
m
V haeyren zijn ghetelt,
Niet een werter ghevelt,
+
Sonder des Heeren wille,
Dus vreest gheen stormen fel
Maer zijt vry van gheschille,
Lijdt strijdt en swijcht al stille,
God salt wreken wel.
n
17 Gheeft hem de wrake om u verstercken
+
Die alle herten kent,
+
Op den voleynder Iesum wilt mercken,
+
T'gheloofs hertoghe jent,
+
Die op dit fondament,
+
Tot in den eyndt vast blijven,
+
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Werden los van verdriet,
Al soumen u ontlieven,
Broeders laet u doch drijven,
Wt t'schipken Petri niet,
18 Wat van t'schip Petri meer is te seggen+
D'welck lijdt menich tempeest.+
Dat mach een yeghelijck overlegghen,
Met d'salve van Gods gheest,+
Die God van herten vreest+
Mach hier uyt eenseels leeren,
Datmen niet dienen en can,+
Twee contrarie Heeren+
Oft d'een salmen blameeren,
En d'ander hanghen an,
19 Die God int dienen boven al beminnen,
En Mammon hebt versaeckt,
Laet u licht lichten buyten en binnen,+
En versamelinghe maeckt,+
Te meer dat den dach naeckt,
Vermaen, straft, dreycht eenpaerlijck,
Het zy tijt of ontijt,
Houdt u antwoort eerbaerlijck,
En thoont metter daet claerlijck,
Dat ghy Gods kinders zijt.
20 Ist dat ghy hem aenroept tot eenen Vader,+
Die gheen persoon neemt merck,+
Maer oordeelt oprecht als wijs berader,+
Na eens yeghelijcks werck,+
V wandelinghe sterck,+
Den tijt dijns pelgrimagie,+
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Met vreesen overbrengt,
En in s'werelts bosschagie,
Als pelgrims met coragie,
Des vleesche lusten bedwingt.
+
21 Als vreemde Pelgrims laet u vermanen.
Met Petri woorden vroet,
+
Dat ghy in dees zee (het dal der tranen)
Een wandelinghe goet,
Onder d'Heydenen doet,
Op dat die u verknijsen,
+
En maken groot gheclach,
V goey wercken sien rijsen,
En de God moghen prijsen,
+
In den beproefden dach.
22 O ghy Pelgrims na Petri sentency,
Wandelt also t'betaemt,
+
En hebt een goede consciency,
Dat sy worden beschaemt,
Die u hebben gheblaemt,
Vant converseren weerdich,
In Christo Iesu fijn,
Acht niet dien spot lichtveerdich,
+
Maer blijft int goet volheerdich,
+
So sult ghy salich zijn.
+
23 Om die salicheyt ist ons te doene,
Door Christi doot ghewrocht,
Waer na alle de Propheten coene,
Neerstich hebben ghesocht,
Dus broeders wel bedocht,
Wilt schrift broken noch vonden,
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Maer leeft na Gods ghebodt,
Elck wil sonder vercouden,
Hem int schip Petri houden,
Oorlof hier mede een slot.

[Ik bid eck een wilt hooren]
Na de wijse: van den 128. Psalm. Salich is hy bevonden: oft van den Prins
van Conde.
Singt met aendacht.
Ick bid elck een wilt hooren,
En doet na Petri raet,
Bedwinght u tonghe al voren
En segt van niemant quaet,+
Alst woort is uyt den monde,
Verstaet hier af den sin,
Het loopt seer haest int ronde,
Ten keert niet weder in.
2 Och wilt ghy niet verhalen,
Wat goets van uwen vrient,
Swicht liever heel te male,
Want t'quaet nergens toe dient,
Hebdy oorsaeck al voren,+
Spreeckt hem tusschen u tween,+
Misschien sal hy u hooren,
En sult met vriendtschap scheen.
3 Oorblasers int verseeren,+
En saem roovers seer fel,+
En mochten niet verkeeren,+
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Onder t'volck Israel,
Mostmense dan uytrooden,
Hoe macht dan nu bestaen,
Daert weder is verboden,
Hoe sal dan dit vergaen.
4 Soudt ghy achterclap segghen,
Van uwen broeder net,
En hem t'oordeel oplegghen,
+
Ghy achterclapt de wet,
Dus soudt ghy rechter wesen,
Maer gheen doender van dien,
Den wet ghever ghepresen,
Salt so niet laten lien.
5 Onschult condt ghy niet tooghen,
+
Menschen tot gheender tijt,
+
Die hem tot oordeel poghen,
En daer besmet in zijt,
Hier mee condt ghy verdommen,
V selven, siet wel toe,
Als Christus nu sal commen,
Hoe wert ghy dan te moe.
+
6 Een blameerder is schadich,
+
Is dit niet een groot leet,
End sijn doen is verradich,
+
Wat hy heymelijck weet,
Dat sijn lelijcke zeden,
Ende van God verboon,
+
Laet ander eens met vreden,
+
Aensiet u selfs persoon,
7 Recht machmen God wel claghen,
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Dat men so menichfout,
Godes woort hooren ghewaghen,
En so weynich af houdt,
V goet condt ghy wel weghen,
Doet also met u woort,+
Spreeckt dan daert is gheleghen,
Met waerheyt soot behoort.+
8 Tis verlooren ghesonghen,+
En van Gods woort ghewaecht,
Bedwingtmen niet sijn tonghe,
Dien dienst God niet behaecht,+
Haecktmen oock niet na vrede,+
En heylicheyt t'allen tijen,+
God in sijn heerlijckheden,
Machmen nemmermeer sien.
9 Constmen eenichsins keeren,
Int beste soot behoort,
Als men yemant hoort blameren,
Maer men loopt voort en voort
Dat int hert is gheleghen,
Dat is voor een besluyt,
Wiet mede gaet oft teghen,
Spreeckt men te monde uyt.
10 Claechlijck ist int aenschouwen,
Datmen so sijnen tijt,
Tzy mannen ofte vrouwen,
In achterclap verslijt,
Ende als wy moeten scheyden,
Onversiens van hier vlien,
Dan ist mocht ick noch beyden,

Sommighe leerachtighe geestelijcke liedekens

+

syr. 21. 28. end 28. 32.

+

Eph. 4. 25.
sach. 8. 16.

+

+

Iaco. 1. 26.
Psa. 34. 13.
+
Heb. 12. 14.
+

188
Ick sou beter toesien.
11 Een oorlof nu ghehuldich,
Niemant en treckts hem aen,
Dan die hem hier vint schuldich
+
Wachte hem wel voortaen,
Al segtmen int ghemeene,
Die wetmen houden sal,
Misdoetmen dan int eene,
So heeft men schult in al.

+

Iac. 2. 11.

[God onsen Heer u loven wy]
Na de wijse van den 100. Psalm. Ghy volckeren des aertrijcks al.
Singt met aendacht.
God onsen Heer u loven wy,
End dancken dy met moede bly,
Want u ghenade en goetheyt
Duert nu en inder eewicheyt.
2 Vwen heylighen name Heer
a
Singhen wy lof prijs ende eer,
Heylich, heylich, heylich ghy zijt,
b
Ghy onsen God ghebenedijt.
3 So langh wy hier zijn in dit dal,
Sullen wy met vrolijck gheschal,
c
Met der Enghlen en Christen schaer,
V loven prijsen alle gaer.
d
4 Want ghy alleen eenighe God,
Zijt onse toevlucht, vortich en slot,
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V gunst, ghenade, en goetheyt,
Hebdy over ons uytghebreyt.
5 Des wy u singhen altesaem.
Lof, prijs, ende eere bequaem,
V onsen God vriendelijck en soet,
Voor alle u weldaden goet.

[O Zyon uytghelesen]
Na de wijse: Babel is nu ghevallen.
Singt met aendacht.
O Zyon uytghelesen,
V Bruydegoms stem neemt waer,
Ghy zijt sijn bruyt ghepresen,a
En hebt doch gheenen vaer,
Hoe wel ghy reyn//nu zijt certeyn,b
Reynicht u noch vry meer,
Op dat ghy mocht behaghen,c
V bruydegom God en Heer.
2 Wilt oock aentrecken mede,d
T'cleet der gherechticheyt,
En verciert uwe lede,
Met de kettingh der vroomheyt,
Gort u alleyn//met t'gordel reyn,e
Der broederlijcke liefden seer,+
Op dat ghy meucht behaghen,
V bruydegom God en Heer,
3 Doet aen den rinck verheven,f
Des waren gheloofs jent,
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Dat ghy mocht eeuwich leven,
By Christum in s'Hemels tent,
Met de reyne vloet//der ghenaden soet,
+
2 Wast u na Gods begheer,
+
Op dat ghy mocht behaghen,
V Bruydegom God en Heer.
4 Zijt vergult t'allen tijden,
Met t'gout des Godlijcken woort,
Verciert aen allen zijden,
Met die peerlen der deuchden, hoort,
Met Olye goet//des gheestes soet,
Salft u na Godes leer,
Op dat ghy mocht behaghen,
V Bruydegom God en Heer.
5 Staet op en wilt u spoeden,
Verciert u ghy edel bruyt,
Met die Hemelsche goeden,
V Bruydegom comt uyt,
+
V lamp bereyt//soo Christus seyt,
V luyheyt legt ter neer,
Op dat ghy mocht behaghen,
V Bruydegom God en Heer.
6 Staet op ghy bruyt ghewesen,
+
Volcht uwen bruydegom naer,
+
Wilt oock ghehoorsaem wesen,
+
Al ist u vleesch wat swaer,
Wort ghy verjaecht//en seer gheplaecht,
En doet doch gheenen weer,
Op dat ghy mocht behaghen
V Bruydegom God en Heer.
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7+ Vreest niet ghy teere leden,
Voor druck, angst oft torment,+
Al schijnt ghy nu vertreden,
Het sal haest nemen ent
Wort ghy ghequelt//in druck ghestelt,
Tot Christum neemt een keer,
Op dat ghy mocht behaghen,
V Bruydegom God en Heer.
8 Wilt Christum helpen draghen,+
Sijn smaetheyt sy is groot,
Zijt bereyt t'allen daghen,
Te strijden om de waerheyt bloot,
+
So ghy verwint//dit wel versint,
O blinckende |yon teer,
So sult ghy wel behaghen,
V bruydegom God en Heer.
9+ Lof sy den Heer der Heeren
+
De winter is vergaen,
De waerheyt is in eeren,
De mey tijt comt nu aen,+
T'gheloove groeyt//de liefde bloeyt,
+
Gheeft God lof prijs ende eer,
So sult ghy wel behaghen,+
V Bruydegom God en Heer.
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Als ick roep verstaet mijn reden,
Mijn ghebeden,
O God verhoort int ghemeyn.
3 Mijn ziel met angst beswaert seere,
Tot u Heere,
Heeft haren toevlucht alleyn,
Op een steenrotz Heer ghepresen
Sal ick wesen,
Ghestelt daer ick vry zijn sal.
4 Ghy zijt mijn toevlucht bevonden
Tallen stonden,
Teghen mijn Vyanden al,
5 In uwen tempel seer schoone
Is mijn woone,
Altijt, O God, met ootmoet,
Onder u vleughelen zijnde,
Ick bevinde,
Toevlucht end beschermingh goet.
6 Want ghy gheeft my Heer ghenadich,
End ghestadich,
Al mijn begheerten niet cleyn,
Want ghy laet my, Heer toecomen,
Aller vromen,
Erfdeel, die u vreesen reyn.
7 Ghy sult de jaren vermeeren
End vereeren,
Vwes Conincks openbaer,
So dat hy vast beclijven,
Ende blijven,
Noch menich gheslacht end jaer,
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8 Voor u oock, Heer, desghelijcke
Sal sijn rijcke
Sekerlijck end vast bestaen,
Dat u waerheyt end ghenade,
Vroech end spade,
Dat behoede nu voortaen.
9 So sal ick uwen lof singhen,
End voortbringhen,
End grootmaken uwen naem,
Ick sal met vlijt dan betalen,
Sonder dralen,
Mijn beloften, Heer, al tsaem.

[Ryst uyt den slaep ghy s'Heeren knecht]
Na de wijse van den 68. Psalm. Staet op Heer toont u seer.
Singt met aendacht.
Ryst uyt den slaep ghy s'Heeren knechta
V rekeninghe overleght,
Wilt neerstich over sommen,
Oft alle u saken staen recht,
Maer in u herte niet en secht,b
Mijn Heer vertreckt te commen,
Wilt so niet roemen als versteent
Sijn comste, als ment niet en meent,
Sal haestelijck gheschieden,
Neemt waer den tijt u hier verleent,c
Op dat ghy namaels niet en weent,
Maer weerdich zijt t'ontvlieden,
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2 Die Heere comt die eeuwich leeft,
d
Daert alle voor verschrickt en beeft,
e
Om te oordeelen crachtich,
Elck sie dat hy goe reden gheeft,
f
Van elcken woorde dat hy heeft,
Ghesproken, onvoordachtich,
g
Bidt eendrachtich na sijn vermaen,
+
Dat ghy dan voor hem mocht bestaen,
h
Als hy elcken sal loonen,
+
Na dat hy sal hebben ghedaen,
+
Tzy goet of quaet ende niet aen
+
Sien eenighe persoonen.
3k Siet oft ghy hebt ghedaen profijt
i
Met t'pont des Heeren nu ter tijt,
l
End of ghy als ghepresen
Vruchtbaer in Gods kennisse zijt,
+
En of ghy hebt met al u vlijt,
Int gheloof denckt bewesen,
In desen bescheydenheyt vroet,
Maticheyt end lijdtsaemheyt goet,
Godsalicheyt eersame,
En broederlijcke liefde soet,
Met der ghemeener liefden gloet,
Overvloedich bequame,
4 Ist so, u wert seer autentijck,
m
Ontsloten overvloedelijck,
Den inganck sonder falen,
Tot des Heeren schoon lustich rijck,
Daer niet besmeurt met sondich slijck,
In comt, na schrifts verhalen,
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n

En wilt niet dwalen broeders, want
In dat eeuwich beloofde landt,
En comt gheen onbesneden,
o
Welck besnyden in reyn verstandt,
Gheschiet door Gods Gheest sonder handt,+
Aen d'inwendighe leden,+
5 Anders t'besnijden niet en ghelt,
Daer moet zijn so de schrift vertelt,
p
Een nieuwe creatuere,
Dus strijt dat ghy behoudt het velt,
En t'rijck in nemet met ghewelt,
Als Christus in figuere:
Sijn puere, voetstappen eerbaer,
Cruys-liefdich ghesint volghet naer,
In woorden en in wercken,
Door veel verdriet en lijden swaer,q
Gaen en int Hemelrijcke claer,
So wy aen Christum mercken,+
6 Princelijck knecht weest wel bedacht
r
Houd t'aller ure goede wacht,
Want uwen Heer ydoone
Sal comen met al sijn Heyrcracht,+
Ghelijck eener dief in der nacht,+
Waeckt ghy, tot uwen loone,+
s
De croone, sal wesen u deel,
Een onverganckelijck juweel,
Dat eeuwich leven jeuchdich,
t
Volcomen blijtschap al gheheel,
Al in dat lustich schoon prieel,
Wert u ghegheven vreuchdich.

Sommighe leerachtighe geestelijcke liedekens

n

Gal. 6. 9.

o

Ios. 5. 2.
Col. 2. 11.
+
Rom. 2. 29.
+

p

Gal. 6. 17.

q

Luc. 24. 25.

+

Act. 14. 22.

r

Mar. 13. 35.

+

Matt. 24. 43.
Apo. 10. 15.
+
2. Petr. 3. 10.
s
Apo. 2. 10.
+

t

Ioan. 16. 24.

196

Den 63. Psalm Davids.
Singt met aendacht.
O Godt, gheen God heb ick dan u,
Van smorgens aen bidd' ick u Heere,
Mijn ziel verlangt na u gaer seere,
Die gantsch in my versmeltet nu:
Gheheel verdroocht is mijn lichame,
Mijn crachten vergaen al ghelijck,
My dorstet als een dor aertrijck,
Na u in dees plaets onbequame.
3 Op dat ick noch eens aensien mach,
V heerlijckheyt na dit benouwen,
So ick die lieflijck te aenschouwen,
In uwen schoonen tempel plach,
4 Want veel beter is u ghenade,
Dan smenschen leven selfs hier is,
Daer sal oock mijnen mont ghewis,
Vwen lof spreken vroech end spade.
5 Daer sal ick singhen u eer claer,
So langh als ick werd' in dit leven,
V met handen hooch opgheheven,
Sal ick, O God, aenroepen daer.
6 Die sonde mijns herten vreucht wesen,
End oock al mijn gheneuchte alleyn,
Mocht ick met hert end monde reyn,
V altijt loven Heer ghepresen.
Pause.
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7 Als ick rust op dat bedde mijn,
End overlegg' al uwe crachten,
So moeten dan al mijn ghedachten,
Des nachts met u onledich zijn.
8 Want in mijn verdriet end mijn sorghen,
Hebt ghy my gheholpen eenpaer,
Dies prijs ick u ghy hebt voorwaer,
Met u vleughelen mu verborghen.
9 Mijn ziel hangt u so vastlijck aen,
Datse van u gheensins can wijcken,
V handt bewaert my desghelijcken,
Voor alle die my teghen staen.
10 Maer sy die mijn ziel met onweerde
O(vervallen willen met leet,
Sullen in den fafgront seer wreet,
Verstooten worden onder d'eerde
11 Versneden wert tot stucken cleyn,
Met den swaerd', end tot roof ghegheven,
Den Vossen end dieren daer neven,
T'goet mijner vyanden ghemeyn.
12 Dan sal de Coninck hem verblijden,
In u overwinninghe, Heer,
Wie u kent, sal u lof end eer,
Wtbreyden claer aen allen zijden.
Daerom de leughehn monden al
Hoe valschelijck datse oock spreken,
Sullen ghestopt zijn end versteken
So datse niemant helpen sal.

Sommighe leerachtighe geestelijcke liedekens

198

[Na t'avontmael devijne]
Na de wijse: van den 6. Psalm. Wilt my niet straffen Heere.
Singt met aendacht.
Na t'avontmael devijne,
Christus midden de sijne
Staend', als ootmoedich knecht,
Sprack met vriendelijck aenschouwen,
a
Ick ben, wilt dit betrouwen,
+
Eenen wijn stock oprecht.
+
2 Tot des ranckskens ghenesen,
Is mijn vader ghepresen,
Den bouwer wijs, en goet,
Alle ranck in my gheene
Vrucht draghend' int ghemeene,
Sal hy afsnijden vroet.
3 Maer alle rancke weynich,
Vrucht draghende, hy reynich
En suyver maken sal,
Op dat sy hem behaghe,
End voorts noch vruchten draghe,
Al veel meer int ghetal.
4 Ghy zijt nu altesamen,
Gheworden reyn met namen,
b
Om de wille vant woort,
Dat ick u heb ghesproken,
+
End dat ghy onghebroken,
Gheloovich hebt ghehoort.
5 Blijft in my en ick mede,
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In u want so ter stede,
Gheen wijnrancke, ten zy
Sy aen den wijnstock blijve,
Gheen vrucht brengt ten beclijve,
Van selfs, sghelijcks oock ghy.
6 Ten zy dat ghy blijft stadich
In my, ghy condt weldadich,
Gheen vrucht ghebrenghen, want
Ick den wijnstock vercoren
Ben, ghy uyt my gheboren,
De rancxkens wel gheplant.
7 Wie in my blijft eendrachtich
En ick in hem waerachtich
Die brengt veel vruchten, siet
Want als u is ontoghen
Mijn hulp. al u vermoghen,
Om yet te doen is niet.
8 Wie niet in my volheerdich
En blijft, al mijns onweerdich,
Hy wech gheworpen wert,
c
Ghelijck de wijngaert rancke,
Die vergaend' als de crancke,
Afghescheyden verdort.
9 De sulcks men vergaren,
Dan gaet, en sonder sparen,
T'samen werpen int vyer,
Daer sy moeten verbranden,
Met pijne swaer, vol schanden:
Gheschrey, en droef ghetier.
10 Ist dat ghy vast ghebonden
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In my blijft t'allen stonden,
Mijn woorden u effens dien,
d
Blijven u die int midden,
e
Der herten, wat ghy bidden
+
Wilt, sal u dan gheschien.
11 Daer in wort mijnen vader
f
Gheeert, dat ghy te gader
Vruchten brengt overvloet,
En dat ghy so by desen,
Mijn jongheren gaet wesen,
In mijn gheboden soet.
12 Ghelijck mijn vader blijde,
My lief heeft t'allen tijde,
So groote liefde claer,
Draech ick u desghelijcken,
Och blijft doch sonder wijcken,
In mijnder lijfd' eenpaer.
g
13 Ist dat ghy mijn gheboden
Houdt, ghy blijft onghevloden,
+
Dan in mijn liefde vast,
Ghelijck ick int volbringhen,
Oock houde alle dinghen,
Wat mijn vader belast,
14 En ghelijck ick ootmoedich
Blijft in sijn liefde gloedich,
Dits u van my gheseyt,
Op dat mijn blijschap blijve,
In u, en dat beclijve,V blijschap seer planteyt.
15 Dat u blijschap volcommen
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Zy, dat is t'eender sommen,
Siet mijn ghebodt als nuh
Ghy sult met reyne sinnen,
Malcanderen beminnen,+
Ghelijck ick dede u.+
16 Siet broeders, dits de matec
En hebben vroech en late,
Hier ghenoech aen te doen,
Te rechte wy ons sullen,
Voeghen om te vervullen,
Als Christen rancken groen.

h

Lev. 19. 19.

+

Ephe. 5. 2.
Ioa. 13. 34.
c
Ioa. 3. 16.
+

[Een goet nieuw liedt heb ick bedacht]
Na de wijse: Het jaer is langher den dan dach.
Singt met aendacht.
Een goet nieuw liedt heb ick bedacht,
O broeders al te same,
Dat laet ons singhen met eendracht,
Tot prijs van Godes name.
2 Als wy nu by den ander zijn
Vergadert in den Heere,
So is het schier den tijt hoort mijn,
Dat wy nu scheyden weere.
3 Och het scheyden en is gheen noot,
a
Al moeten wy verstrooyen,
Als wy hier nemaels werden groot,
b
Versaemt in eender coyen,+
4 De Heer sal sijn schaepkens fijn,c

a

1. Pet. 1. 1.

b

matt. 25. 22.
Ioa. 10. 19.
c
matt. 25. 32.
+
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d

Vergaderen seer blijde,
Van alle hoecken waer sy zijn,
e
Comt ghy ghebenedijde.
5f O wat een liefde is ons vertoont,
Wilt dit ghedachtich werden,
g
Siet hoe wy sullen zijn ghecroont
Ist dat wy hier volherden.
6 Hierom so laet ons houden vast
Aen sijn beloften schoone,
Op dat wy niet worden verrast
Verliesen onse croone,
7 Niemant en wort ghecroont, aenhoort
Ten zy dat sy verwinnen,
l
End setten in des Heeren woort,
Nacht ende dach haer sinnen.
8m Ons is betrouwt al sulcken schat,
+
Al in ons aerden vaten,
n
Laet ons ghetrouw bewaren dat,
o
Ons leven daer voor laten,
6p Al ist dat wy een cleyne tijt,
+
Als pelgrims moeten swerven,
q
Met vreuchden laet ons zijn verblijt,
Verlangden na ons erven.
14r Christi soijn wy deelachtich soet,
Och vriendekens vol trouwen,
So wy t'begin sijns wesens goet,
Tot int eynde behouwen.
11s Ist dat wy nu al in den gheest.
Aldus hebben begonnen,
Laet ons niet van t'ghecroonde beest
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Wedercom zijn verwonnen.
Laet ons malcander int ghebedt
Altijt ghedachtich wesen,
En laet ons met een vast opset,
Den Heer van herten vreesen.
O broeders ende susters mijn,
t
Laet ons altijt verneeren,
Op dat wy met malcander fijn,
Eeuwelijck triumpheren.

Den 66. Psalm Davids.
Singt met aendacht.
Singt den Heer in den gantschen lande,
Met ghesanck looft nu sijnen naem,
Prijst hem met mont en met verstande,
Roemt sijn goetheyt alle te saem:
3 Spreeckt hoe wonderlijck zijt ghy Heere,
In al u wercken groot end cleyn:
Vwe vyanden beschaemt seere,
Bidden om vreed' alle ghemeyn.
4 Dat u dan, o mijn God ghepresen,
De werelt roeme met ootmoet,
V lof moet oock ghesonghen wesen,
Alsins met stemmen claer en soet.
5 Comt hier en wilt doch wel aenmercken,
De daden Gods des Heeren mijn,
Hoe wonderlijck dat oock sijn wercken,
By der menschen kinderen zijn.
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6 Hy verdroocht dat groote meyr crachtich,
Datmen droochs voets can gaen daer door,
Dies wy zijn volck in liefd' eendrachtich,
Hem seer vrolijck dancken daer voor.
7 Sijn Heerschappij sal eeuwich blijven,
Sijn ooghe de volcken aensiet,
Wie van hem wijckt sal niet beclijven,
Maer vernedert werden tot niet.
8 Ghy volckeren wilt u begheven,
Om God te prijsen boven al,
Dat sijn naem seer hoohch sy verheven,
Van allen in dit aertsche dal:
9 Hy ist die ons bewaert ons leven,
Die voor ons sorcht tot ons behoedt,
Op dat wy niet vallen noch beven,
Ia dat niet slibbert onsen voet,
10 Ghy hebt ons doorsocht, Heer genadich
Ende beproeft alle ghelijck,
Alsomen door dat vyer ghestadich,
Dat silver loutert van den slijck,
11 Ghy hebt ons van den onbekenden,
Vyanden laten zijn ghevaen,
End hebt ons, Heer, op onse lenden,
Met een groot last, swaerlijck belaen.
Pause.
12 Men heeft op ons hoofden geclommen
So men beclimt een kemel dier,
Als beesten werden wy alommen,
Ghedreven door water end vyer,
Daerna hebt ghy ons Heere goedich
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13 Vertroost: dies ick tot u huys reyn,
Wil dringhen mijn offranden bloedich,
End mijn beloften groot en cleyn.
14 Mijn beloften sal ick betalen,
Die mijn lippen hebben ghedaen,
Die in den noot end in mijn qualen,
Wt mijnen monde zijn ghegaen,
15 Ick wil u, Heer, veel vett' offranden,
Der rammen op uwen altaer,
End der bocken met vyer verbranden,
Daer toe oock veel runderen swaer,
16 Ghy all' die God vreest weest doch stille
Comt tot my hoort end wilt verstaen,
Want te verhalen heb ick wille,
Dat goet dat my God heeft ghedaen.
17 Als ick hem heb ghebeden clachtich,
Hy heeft my haest verhoort voorwaer
Dies heeft mijn tong' oorsaeck waerachtich
Hem te loven vry openbaer.
18 Waert dat ick had ghenomen vooren,
In mijn ghemoet eenich onrecht,
So hadde God niet willen hooren,
Dat fgebedt van my sijnen knecht.
19 Maer ick mach met rechte wel spreken,
Dat my God altijt verhoort heeft,
Mijn smeecken heeft hy noyt versteken,
So langh als ick hebbe gheleeft.
2 Ghelooft zy mijn God vol ghenaden,
Die mijn ghebeden niet verstoot,
Die van my (met ellent beladen,
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Niet afwent sijn goedicheyt groot.

Den 67. Psalm Davids.
Op de wijse van den 33. Psalm.
Singt met aendacht.
Onse God sy ons nu ghenadich,
End seghen ons met overvloet,
Hy verlicht ons alle ghestadich
Met sijn aenschijn lieflijck en soet:
3 Op dat ons sijn weghen,
Bekent recht van deghen
Werden, end met een
Die Heydenen leeren,
Hen tot den wegh keeren,
Onses Heyls alleen.
4 Dat doch, Heer, die volcken met singhen
V seer dancken vry openbaer,
5 End met vreucht uwen lof doordringhen
Hen in u verheughend' eenpaer.
Ghy hebt alle lieden
Alsins te ghebieden,
Na u goetheyt reyn:
ia t'gheheele aertrijcke,
Ghy in der ghelijcke
Regeert, Heer, alleyn.
6 De volckeren met soeten toone,
Dancken daerom uwen naem goet
7 Om dat d'aertrijc draecht vruchten schone
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Seghent ons Heer tot ons behoet.
8 De Heere seer goedich,
Gheeft ons overvloedich
Den seghen ghewis,
Dat hem dies elck vruchte,
End onsen God duchte,
Die almachtich is.

[Looft den Heer met stemmen bequame]
Na de wijse van den 66. Psalm. Singt den Heer in den gants.
Singt met aendacht.
Looft den Heer met stemmen bequame,
Danckt hem voor sijne goedicheyt,
Ghy alle die hier zijt te same,
Roemt sijn groote barmherticheyt
Laet ons hem al van herten prijsen,
Want hy is vriendlijck ende goet,
Loven end stedich eer bewijsen,
Van herten reyn, lieflijck en soet.+
2 God toont ons sijn ghenaed' verheven,
+
End laet ons sijn woort leeren reyn,
a
Nodicht ons alle tot den leven,
b
Roept ons vriendelijck int ghemeyn,+
c
Dus laet ons van den wegh der sonden
d
Tot hem keeren alle te saem,
e
Hy is seer barmhertich bevonden,
Laet ons hem loven seer bequaem.
3 Plant sijn woort in u herte binnen,
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+

matt. 22. 2.

+

Apo. 19. 9.
Lu. 14. 16.
b
matt. 11. 28.
+
esa. 45. 22.
c
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esa. 55. 7.
e
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En leeft doch weerdelijck daer na,
f
Hertgrondelijck wilt hem beminnen,
g
Spreeckt van sijn wet vroech ende spa,
+
Eert hem altijt uyt al u crachten,
Weest in goede wercken vruchtbaer
h
Hebt den Heere in u ghedachten,
i
Dancket en looft hem allegaer.
+
4 Des Heeren goetheyt en ghenade,
+
Blijcket in sijne daden al,
Hy toont ons altijt vroech end spade,
k
Sijn groote liefde in dit dal,
Prijst hem in alle uwe wercken,
V ziele, hert, ende ghemoet,
Laet sijnen lof altijt verstercken,
l
Danckt den Heere vriendlijck en goet.

f

matt. 22. 36.
Psa. 1. 2.
+
matt. 12. 33.
g

h

Eph. 2. 9.
Ps. 117. 1.
+
Tit. 2. 14.
+
heb. 10. 24.
i

k

Ioa. 3. 16.

l

Ps. 118. 1.

Voor de vermaninge,
na de wijse van den 42, Psalm, Als een hert ghejaecht o Heer.
Singt met aendacht.
Als wy ons te samen voeghen,
Daermen spreect van sHeeren woort
Salt vergaren hem ghenoeghen.
T'moet gheschieden so t'behoort,
Niet uyt oud' ghewoont', maer om
T'heylich Euangelium,
a
Dat tot salicheyt crachtich,
Als van God hooren aendachtich.
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2 Om daer na leven ter deghen,+
So ons herte zy bereyt,+
b
Ondertastend' onse weghen
Oft wy die hebben gheleyt,
Na Gods woort en will': des neen
c
Gheneycht van t'quaet af te scheen+
Met opset, na t'woort des Heeren+
Ons voort aen te gouverneren.d
3 Want Gods gheeft in boose zielen,+
Noch int lijf fond' onderdaen,+
e
Niet en comt: maer sal vernielen
Die quaet doen: dus laet voortaen+
f
Aflegghen d'onreynicheyt
Tsamen met alle boosheyt+
g
En ootmoedich met verlanghen+
T'woort tot salicheyt ontfanghen.+
4 Salich wort men uyt ghenadeh
Doort gheloof, antwoort devijni
En bewaert ins herte zijn,+
Als mens hoort vroech ofte spade,+
k
Datter nieuw gheboort uyt rijst,+
l
Na Gods beelt so schrift uytwijst,+
m
Met Christo gheestelijck verresen,
In een nieuw Godsalich wesen.n
5 Soeckende (door vast betrouwen,+
Op t'woort Gods) een stadt laysant
Voller goeden, om t'aenschouwen
Noyt so schoon in eenich landt,
o
Welcke bouwmeester hooch gheeert
God is, die sijn kinders leert,
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+
Colo. 3. 10.
o
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+
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p

Hem na volgen, haer versaken,
Hemels, en niet aertsch te smaken.
+
6 En op dats' gheests nieuw geboorte
+
Tot een man opwasse doch,
q
In Christi outheyt is behoorte
r
Laet ons (als jonck kint het soch
s
Begeerich is, t'alder stont)
+
Int geloof vast en ghesont,
t
Na de suyver melck oock dorsten
v
Die daer bloeyt uyt Syons borsten.
+
7 Want de mensch leeft by den broode
x
Alleen niet, houdt dat gewis
y
Maer by twoort Gods ons van noode
z
Dwelck oock gheeft en leven is,
+
Soeter dan honich: Gods wet
a
David heeft gesmaeckt veel bet
b
Och of wy oock van gelijcken,
+
Ons begeert' so deden blijcken.
8 Meer Gods wet had hy in waerden
c
Dan veel duysent stucken gout
+
Twas vreucht sijn troost op aerden
In sijn lijden menichfout.
d
Nacht en dach sprack hy daer van
Prees oock salich sulcken man,
e
Die sHeeren wet so gheluste
En van sonden altijt custe.
+
9 Dwoort Gods dat eewich sal blijven
En oyt crachtich is gheweest
Can de sonden wel verdrijven
Van hem die den Heere vreest,
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matt. 16. 24.

+

marc. 4. 3.
Luce 9. 23.
q
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r
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x
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+
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+
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164.
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Door't geloof der woorden Gods+
Die als hamer de steenrotsf
Brekende, t'hert' doen vervareng
Voor de straffe der sondaren.
10 Nu op dat t'hert' niet versteene,h
Door t'bedroch der sonden quaeti
En wy na bevrijt van weenek
Moghen zijn: Goddelijck zaetl
In ons hert diep zy geplant,m
Als in een goet vruchtbaer lant,n
Dat in drinckt des Heeren reghen
En daer door vercrijcht den seghen,o
11 Hierom vrienden onverlatenp
By comst en t'vermanen dient
Want de Heer dat t'onser baten,q
Ingestelt heeftend wy sient,+
So men daer in niet verstijftr
Dta Gods liefde onbeslijft,s
By den mensch quaet van natuerent
Dier behoeft, schier alle uren.v
12 Vermanen te meer wy moeten+
Elkander, want s'Geeren dach
Genaeckt en den tijt der boeten
Dan voorby nu noch elck mach
Waernemen in tijts, so hy
Van des Heeren straffe vry
Gaen wil, en niet zijn bevonden,
Buyten by toovenaers, honden.
13 Hooren wy Gods stemme heden
Thert dan en verharde niet
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Psal. 63. 1.
Psal. 1. 1.
g
1. Pet. 1. 25.
f

h

Heb. 4. 12.
Syr. 1. 27.
k
jer. 23. 29.
l
Heb. 3. 13.
m
jac. 1. 21.
n
matt. 13. 23.
i

o
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+
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x

Noch (so d'Israelijten deden)
Van Gods woort hebben verdriet,
Maer veel meer elck een bewijs,
S'Gheeste begheert' tot zielen spijs,
Op dat God ons hert verstandich,
En in liefde maecke brandich.
y
14 Hongerich den Geere bidden
Altoos laet ons om dit broot,
z
En dat hy hier int midden
Zy: vervullend' onsen noot,
Baten salt, so wy oprecht,
a
Eens zijn want tis toeghesecht,
b
Roept en bidt, u wert ghegheven
c
t'Hemels broot om eeuwich leven.
+

x

Ps. 78. 8.
Nu. 11. 6.

+

y

mat. 5. 6.

z

matt. 18. 20.

a

matt. 18. 19.
mat. 7. 7.
c
Io. 6. 51.
b

Na de vermaninge:
Op de wijse: van den 5. Psalm. Verhoort o God mijn.
Singt met aendacht.
a

Christus Gods Soon seer hooch gepresen
Leert niet, dat salich waren die
Alleen t'woort hoorden: maer so wie
+
Recht gheloovich Gods woort by desen
+
Aenneemt met vresen.
2 Voor die t'woort hooren en bewaren,
Wert salicheyt als die vayliant,
c
T'huys op den steen, niet op het sant
+
Timmeren, vry van de zeebaren,
b

a

matt. 16. 16.
Lu. 11. 28.

b

+

Rom. 2. 13.
Iac. 1. 25.

+

c

mat. 7. 24.
Luc. 6. 48.

+
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Oft wints beswaren.
3 Al had Isrel, Gods woort veelvuldich,d
Van de Propheten wel verstaen,
En nochtans niet daer na ghedaen,
T'maect hen voor God (diet sach geduldich)
Dies te meer schuldich.
4 Naem of schijn-heylich can niet baten,
e
Goe vruchten moetmen mercken//bloot
f
T'gheloof is sonder wercken//doot,
Alst lichaem van den gheest verlaten,
Wilt dit wel vaten.
5 Tis ons gheseyt, dat God de Heere
Eyscht onderhoudingh' sijns ghebodtsg
Liefd', oeff'ningh', en voor d'aenschijn Gods
Ootmoedich zijn, hem t'elcken keere,
Dus gheven eere.
6 Oock en dient dit hier niet vergheten,
h
Dat die des Heeren wille goet,
Wel wetend' nochtans niet en doet,+
Met seer veel slaghen wert ghesmeten,
Wat baet sulck weten?
7 Nadien dat dan voor God alleene+
i
T'gheloove ghelt, dat dadich is,
k
Door liefd' die alle kentenis
Verr' overtreft, ja deuchden gheene,
So groot ick meene.
8 Geen menschen ooc voor God rechtveerdich
l
Zijn sullen doort ghehoor der wet,
dan diese doen, dus sulck opset
In ons doch zy, en blijft volheerdich
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d

Iere. 25. 3. ende 29. 19.
ende 35. 35. ende 44. 15

e

mat. 7. 18.
Iac. 2. 20.

f

g

mich. 6. 8.

h

Lu. 12. 47.
Iac. 4. 17.

+

+

Iac. 4. 17.
Gal. 5. 6.
k
eph. 3. 19.
i

l

rom. 2. 13.

214
Van sond' boetveerdich.
9 Exempel an den vijgboom groene
m
Hoewel hy was seer schoon geblaert
Maer vruchteloos, dies ongespaert,
Wert hy vervloeckt: te dien saysoene
Verdorve coene.
10 Recht laet ons dees en diergelijcke
n
Schriften tot leeringh' nemen waer
Tgeloof en mach niet onvruchtbaer
Blijven: op dat hier na Gods rijcke
Ons onbeswijcke.
o
11 Loon na werck, elck wert ghegheven
+
Prijs, eer, ende onvergancklijckheyt
Dien, die staen met verduldicheyt
In goede wercken na t'eewich leven
Worden verheven.
+
12 Contrary sal d'onghehoorsame
p
Des Euangelijs g'beuren//siet
q
Tgesegh wert dan met treuren//vliet
D'eeuwich verdervens pijn vol blame
r
Crijcht sulck lichame.
13 Dit al te seer groot onderscheyden
Ons te bewegen wel behoort
Altijt ons hert met s'Heeren woort
Castijdich voor hem bereyden
Sonder verbeyden.
14 O Prince God uws gheests regieren
Ons swackheyt doch behulpich zy,
In allen nooden staet ons by,
Wilt door u vrees' van sond' putgieren

Sommighe leerachtighe geestelijcke liedekens

m

Mat. 21. 19.

n

rom. 15. 4.

o

Ro. 2. 6.
2. Cor. 5. 10.

+

+

Rom. 2. 8.
2. the 19.
q
mat. 25. 42.
p

r

mal. 3. 18.
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Tot deucht ons stieren:

Na die vermaninge:
Op die wijse vanden 100. Psal. Ghy volckeren des etc.
Singt met aendacht.
Wy dancken u o God en Heer,
Dat ghy ons nu tot uwer eer
gespijst hebt door u heylich woort
Dat wy alhier hebben ghehoort
2 Wilt dat oock nu maken vruchtbaer
In onse herten allegaer
Dat wyt volbringen met der daet
Nauwen Goddelijcken raet
3 Daer toe lief Heere geeft ons cracht
Dat bidden wy u met andacht
Sonder u hulp waert al om niet
V genade over ons giet.
4 Eer zy u vader ende soon,
En heyl'ghe Gheest in s'Hemels troon
By ons alle te samen fijn
Moet dit doch ja en amen zijn.

[Laet ons dat woort Gods prijsen]
Na die wijse: Laet ons den lantman loven.
Singt met aendacht.
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Laet ons dat woot Gods prijsen,
Ghy Christen alghemeyn,
Het doet die ziel verrijsen,
a
En maeckt de sijnen reyn,
Maer ongheloovichede,
den gheest beswaren doet,
d'Woort Gods brengt ons in vrede,
dat edel graenken soet,
b
daer t'al by leven moet.
+
2 Dat woort Gods is so crachtich,
Van machte also groot,
c
Wie dat gheloofr waerachtich
Hy leeft al waer hy doot,
Verlooren sal hy wesen,
So wie des niet en doet,
T'gheloof moet ons ghenesen,
T'welck comt doort graenken soet,
daer t'al by leven moet.
3 Tis de moeder vercoren,
d
So ons de schrift maeckt vroet,
e
daer wy door zijn herboren,
In alle deuchden goet,
Om wellust te versaken,
Van eyghen vleesch en bloet,
f
dus can ons t'woort Gods maken,
+
dat edel graenken soet.
daer t'al by leven moet.
4 Dat staet claerlijck gheschreven,
Vertsaghet cleyn en groot,
dat de menschen niet leven
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b

deut. 8. 3.
matt. 4. 4.
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c

Ioan. 11. 35.

d

Ioa. 3. 3.
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e
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g

Alleene by het broot,
Maer oock by alle leere,+
die uyt Gods monde vloet,
dus moet ons al regeeren,
h
dat edel woort Gods soet,
daer t'al by leven moet.+
5 Hoe souden wy doch leven,
So daer gheschreven staet,
i
Ware ons niet ghebleven
dat Goddelijcke saet,+
k
Als Sodoma die soncken,
Al in des duyvels broet,
Maer nu is ons gheschoncken,+
l
dat edel woort Gods soet,
daer t'al by leven moet.+
6 Christus de Heer ghepresen,+
Sprack tot sijn jonghers cleyn,+
Waerachtich so wy lesen,
m
door t'woort zijt ghy reyn,
n
Niet door ons eyghen wercken,
Noch door verdiensten goet,
Ghy Christen wilt aenmercken,
o
dat edel woort Gods soet,
daert al by leven moet.+
7p Het is een sweert van crachte,
So Paulus doet vermaen,+
des boosen vyants machte,+
daer door wy al ontgaen,
Syn macht wort hem benomen,
Ghetreden onder de voet,
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h
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Het is tot onser vromen
q
Dat edel woort Gods soet
+
Daer t'al by leven moet.
r
8 Tis een harnas van weerden
Het brengt ons uytter noot
Sy gaen daer door ter aerden
Helle, Fuyvel en doot
s
Het can de pijlen schutte
Van den vyant onvroet,
Het is ons siele nutte
t
Dat edel woort Gods soet
+
Daert al by leven moet.
9 Dat wy eewelijck leven
Die geloovige ghemeyn
Dat doet Gods woort verheven
Dat Goddelijcke greyn,
Om dat wy vast betrouwen
Met hert, sin en ghemoet
Ten laet ons niet verstouwen
Dat edel woort God soet,
Daert al by leven moet

[Tot u o God Vader gebenedijt]
Na die wijse: Van den 1. Psal. Die niet en gaet in der Godloosen etc.
Singt met aendacht.
Tot u o God Vader gebenedijt,
Die in den Hemel hooch verheven zijt,
So roepen wy ootmoedich al te samen

Sommighe leerachtighe geestelijcke liedekens

q

deut. 8. 3.
matt. 4. 4.
r
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Vergadert hier in uwen heyligen name,
En bidden u seer hertlijck met aendacht,
Neem doch op ons bidden en smeken acht.
2 Doet ons bystant, o God vriendelijck en soet,
Tot onse hulpe u als nu doch spoet,
Geeft dat wy u woort en Hemelsche leere,
Vruchtbaerlijck hooren en verstaen o Heere,
Seghent en vernieut ons minst ende meest,
Door de gaven van uwen heyl'ghen Geest.a
3 Alleen in u staet ons hulpe voorwaer,
Die wateren des levens suyver claer,
Als eenen dauwe van den Hemel schoone,b
Laet nu in ons dalen Heere ydoone,c
Ons' hert ende al ons inwendicheyt,
Tot vruchtbaer aerde door u cracht bereyt.
4 O onsen God almachtich ende sterck,
neemt wech uyt ons al wat verstoort u werc
Plant u voort vast in onse herten binnen,
Geeft dat wy u oprechtelijck beminnen,
En als boomen seer vruchtbaer na u woort,
Veel goede vruchten stedich brengen voort.d
5 Verhoort ons doch o Heere Zebaoth,e
Barmhertich Heer ende ghenadich Godt,
Seghen u woort wilt wasdom-rijcklijck geven.
Stort in ons cracht om heylichlijck te lven,
Op dat wy u dagelijcx meer en meer,f
Door goede wercken gheven prijs en eer.
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[Een eeuwige vreucht dat niet en vergaet]
Na de wijse: In s'doodts gewelt lach ick ghevaen.
Een eeuwige vreucht dat niet en vergaet
Comt my altijts te vooren,
dat is de Heere, mijn toeverlaet,
die my sijn stem laet hooren,
dan crich ick sulck een vreucht,
Mijn hert dat is verheucht,
Als hy my comt beschouwen,
de Heer, door sijnen gheest,
Weert van my alle tempeest,
Op hem alleen staet mijn betrouwen.
2 Noyt meerder vreucht in my en was
dan nu in dese tijden.
Mijn treuren vergaet my also ras,
Gods woort doet my verblijden,
Als ick denck om t'eeuwich goet,
dan heb ick sulcken moet
dat ickt niet can vertellen,
Van vreuchden en jolijdt,
En vind' ick gheenen strijdt,
Al ist dat sy my quellen.
3c Te recht heeft wel de Heere gheseyt,
a
Ick en sal u gheen wesen laten,
b
Ick make voor haer de stede bereyt
+
die my hier niet en versaken,
+
Maer die my hier belijen,

Sommighe leerachtighe geestelijcke liedekens

c

Matt. 10. 32.
Io. 14. 18.
b
Io. 14. 2.
+
mat. 10. 32.
+
Luce. 12. 8.
a
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Die sal ick t'allen tijen,
Belijden allegader,
Voor mijn Hemelsche vaer,
d
En vreest niet ghy cleyne schaer,
e
Ick ben alleen u ontlader.
4 Hoe soud' ick moghen zijn beswaert,
Als ick sulcken troost vinde,
dat hy my als sijnf oogappel bewaert,
Segghende, mijn beminde,
Mach een moeder haer eyghen kintg
Verlaten, dit wel versint,
Al waert oock dat syt dede,
So en sal ick u nemmermeer
Verlaten, doet na mijn leer,
Maer brenghen in s'Hemels stede.
5 Al sulcken troost heb ick ontfaen,
Gheen vreese comy my aenem
dat heeft de Heere God ghedaen,
Met sijnen soeten vermane,
Nu en vreese ick zweert noch gloet,
daer af danck ick den Heere soet,
dat hy my so comt stercken,
die op den Heere betrout,
Tis wonder wat hy aenschout,
Als God in hem comt wercken.
6 Maer t'werck Gods en wort niet gevenh
Met vleeschelijcken ooghen,
Het moet al in den gheest gheschien,
Anders en macht niet d'ooghen,
Wie daerom doet eenich vlijt,
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Matt. 11. 28.

e

f

Sach. 2. 8.

g

Esa. 49. 15.

h
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Het is al verloren tijdt,
i
Sy moeten eerst herboren wesen,
+
Wt water, gheest, en vyer,
Al na Christus manier,
k
In een nieu leven verresen.
+
7 Gheen menschen en moghen dit bevroen,
+
Sy moeten haer eerst bekeeren,
l
Ende haer goetduncken van hare doen,
En volgen het woort des Heeren,
So Christus spreeckt voorwaer
m
Wilt my yemant volghen naer,
Die moet hem eerst versaken.
En draghen sijn cruyce vry,
Wt liefden volghen my,
+
De waerheyt sal hy smaken.
+
8 Lof, prijs, en eer, zy God vermaert,
+
Die my sijn waerheyt schoone
n
Wt grooter liefden heeft verclaert,
Van sijnen hooghen throone,
Het is eenen milden weert,
o
Hy geeft elck wat hy begeert,
p
Die inden gheest en waerheyt beden
Die gheeft hy sulcken mont
+
Die noyt mensch en wederstont,
+
Door sijn ghenadicheden.
9 Dus bidde ick alte vrome lien
Die daer de deucht hantieren,
En wilt niet op de groote hoopen sien
Met alle haer quade manieren,
Want in Esdre vintmen staen
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r

Datter veel meer sal vergaen.
Dan daer behouden sal wesen,
Ghelijck de groote vloedt
Meerder is dan een druppel soet,
Dit is Gods woort hooghe ghepresen.
10 Als ick voor vorsten was gheleydt
Met eenen blijden moede,
Den Heere door sijn ghenadicheyt
Om my te helpen hy spoede,
Doen heb ick mijn hooft ontdeckt,
En vraechde met woorden perfeckt,
Mijn Heeren, wat is u begheeren
Dat ghy mt dus hebt ghevaen:
Ick en heb u niet misdaen,
Of betooghet my, ick salt beweeren.
11 Zijt ghy ghedoopt, vraechde een Raets Heer,
Waer op dat ick antwoorde,
Ick ben ghedoopt na Christus leer,
Als my dat behoorde,
Doen vraechden sy nae t'Sacrament
Of God daer niet en was present,
s
Ick seyde, hy is opgheresen,
Hy sit ter rechter hant
Van sijnen Vader triumphant,
Daer ick hope te wesen.
12 Doen vraechden sy my al na de kerck,
t
Ick seyde, ten is niet des Heeren werck
Seer stranghe sy my aenschouden,+
Al dat sy onderhouden,+
Maer teghen waerheyt reen
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Dat bewees ick haer ghemeen,
Die daer by my saten int ronde,
Ick vraechde, Gods kinderen fijn,
Moeten sy niet Gheestelijck zijn?
Sy seyden ja met haren monde.
13 Hoe comt dan dat ghy Geestelijck heet,
Ende d'ander wereltsche scharen:
Doen bewees ick haer met woorden breet,
Dat sy al secten waren,
Want Christus spreeckt selve, siet,
v
Voor de werelt en bidd' ick niet,
Maer voor haer die ghy my hebt gegeven,
x
Want sy oock niet en zijn
Van de werelt so ick bin,
y
Daeromme worden sy verdreven.
14 Doen vraechde ick mijn Heeren, wat segt ghy nu,
Condt ghy my anders betogen,
So wil ick van stonden aen volghen u
Na mijn beste vermoghen,
Doen seyden sy metter spoet,
z
Als de Heere brack dat vroet soet,
Ende seyde: Neemt, eet, dis mijn lichame
+
Dat voor u wordt ghegheven saen,
Hoe wilt ghy dit verstaen?
+
Wast dan niet God selve bequame.
+
15 Doen vraechd' ic ooc met woorden tas,
dat broot, daer wy afspreken fijn,
Of dat Christus lichame was,
a
dat voor ons sonde ghebroken zijn,
d'welck daer aen den cruyce hinck,
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Ende so veel, lijdens ontfinck,
Bewijst my dat, ick sal t'ghelooven,
En segt dat nemmermeer,
Oft ghy vaet Christus oneer,
En t'volck doet ghy verdooven.
16b Sijn Avontmael, wilt dit aensien,
En heeft hy niet ghehouwen,
Met dieven, moorders, oft sulcke lien,+
Oft dronckaerts, oft schenders der vrouwen,
Oft gierighe oncuysch, vol haet,+
Vol wreetheyt obstinaet,+
Van sulcke daer staet gheschreven,
c
Dat sy alle ghelijck
Derven sullen Gods rijck,
Ten zy dat sy beteren haer leven.+
17 Al was Iudas oock mede int ghetal,+
Sijn werck dat was verborghen,+
Maer Christus die wist te voren wel al
Dat hy hem soude verworghen,
Dus en mach niemant dan
Segghen, tzy wijf oft man,
Datter yemant was inne
Die anders hadde ghedaen,
Dan na Christus vermaen,
Sy waren gheestelijck van sinne.
18d Doen vraechden sy of Christus dat lam
Van Adam niet vleesch en ware,
e
Ick seyde, dat hy van boven quam,
Van sijnen Hemelschen vare,+
So Christus spreeckt, met woorden bloot,
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f

Ick bent levende Hemels broot,
Die van boven ben beseven,
Dat broot, hoort dit gheschal,
Dat ick u gheven sal,
Dat is mijn vleesch, voor des werelts leven.
19 Hoort seyd' ick, mijn Heeren, zijt des wel vroedt,
Wat Paulus doe verwerven,
g
Dat den aertschen Adam noch vleesch noch bloedt,
Gods rijcke niet en sal erven,
Waer Christus van Adams natuer,
So en waer hy niet reyn en puer,
Hy soude oock aerde zijn gheworden
So God selve seyt claer,
Ghy zijt aerde, en sult hier naer
h
In aerde verkeert worden.
20 Doen vraechden sy my op dat selve pas,
Is God alsulck niet machtich,
Dat hy dat vleesch seer bros als glas
Hem ghelijck maeckt so crachtich:
Ick seyde, mijn Heeren, hoort,
hy en vermach niet teghen zijn woort,
Verstaet dit allegare,
i
God spreeckt, mijn woort bekant,
Sal eeuwelijck houden stant,
Anders waer hy een leughenare.
21 Doen seyd' ick, mijn Heeren ic arme gast
Wat weet ghy van my te segghen,
Heb ick ghedaen yemant overlast,
Wat wilt ghy my oplegghen:
Isser yemant die van my claecht,
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Soo bid ick dat ghy t'ghewaecht,
Ick wilse contenteren
Seght doch mijn Heeren vry
Waer om so comt ghy my
Sonder misdaet dan persequeren.
22 Wy en vanghen u niet om u misdaet,
Maer om de arme zielen
Die ghy verkeert met uwen boosen raet,
Ghy soudtse wel al vernielen
Waert datmen u liet betien,
Maer het is beter neen
Waert dat u leeringhe ware,
Van God goet end oprecht,
So ghy beroemt en secht,
Ghy soudt wel leeren int openbare.
23 De Heere die spreect met woorden vroom
Also daer staet gheschreven,
k
Hy seyt: ghy en sult dat heylichdom
Al voor de honden niet gheven,
Noch de peerlen daer dit bediet
Voor de verckens werpen niet,
Dat sy niet tot eenigher uren,
T'uwaert en keeren vry,
Ende verscheuren dy:
Daeromme so en macht niet ghebeuren.
24 Doen seyde ick tot de Heeren blent
Met lieffelijcke gheruchten,
Een mensche wort aen sijn werck bekentl
En den boom aen sijn vruchten
Een goet boom brengt vruchten goet+

k

Matth. 7. 6.

l

mat. 7. 19. ende 12. 33.

+

Luc. 6. 41.
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D'welck den quaden niet en doet,
Wat vruchten condt ghy aen ons aenschouwen
Dan liefde, peys, en vree,
En verduldicheyt in lijden mee,
Tot in den doot sonder verflouwen.
25 Doen seyde tot my een Pape expres,
Ick en gheloove (wilt hooren)
Niet so wel, datter een God es,
Ick gheloove al vooren,
Ist dat ghy in dit gheloof,
Blijft altijts even doof,
Ick segt u sonder mijden,
Ghy zijt vermaledijt,
En sult den eeuwicheyt
In der hellen moeten lijden.
256 Doen seyde ick tot hem coelen vloe,
Hoe durft ghy dit uytspreken,
Het oordeel behoort den Heere toe,
m
Het quaet sal hy wel wreken,
Maer het is u manier
+
Te maken sulck ghetier,
Ick segt u sonder veel te kallen,
n
Dat u gheheel ghekroot
En d'afgoderye diemer doot
+
Gheheel noch af sal vallen.
+
27 Hy seyde de beelden en deeren niet
Die daer staen aen allen hoecken,
Sy doen niemant lijden noch verdriet
Het zijn der simpelen boecken,
Hy seyde, hoort, oft ghy wilt,
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Weer de letter of dat bilt,
Ist niet ghelijck om leeren,
Zijnse niet beyde doot,
Daeromme so segh ick u bloot
Datmen met beelden wel God mach eeren.
28 Doen seyde ick met woorden onbevreesto
Dat ons de heylighe Schriftuere
Ghegheven is van den heylighen gheest,
Tot oprechten labuerem
p
Maer beelden ende afgoden+
Heeft God so sterck verboden
Die beelden oft afgoden makenq
Die zijn vermaledijt,
So God dat selve belijt:+
De helsche pijne sal hy smaken.
29 Doen vraechden sy my na mijn kercke ras,
En waer dat ickse hilde,
Ick seyde datter een kercke was
Sterck van gheloove en milde,
r
Ghedoopt alte saem
In eenen gheest, end een lichaem,
s
Dit is de bruyt, de Coninginne
De vrouwe, die t'manneken baert,
Voor den draeck stout onvervaert,
Tot sulcken kercke ben ick inne.
30t Tot den Ephesien vint men claer,
Al van dees kercke reene
v
Dat Christus in het hooft van haer,
Vleesch en been van sijnen beene,+
x
Dees kerck en leeft niet meer,
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Maer haer leven is de Heer,
y
Haer vleesch dat is ghestorven
+
Van boven is sy ghedaelt,
z
So ons Ioannes verhaelt,
Dees kercke blijft onbedorven,
31 V kercke als men daer wel op let,
Het mocht elck wel verstoyen,
Sy is teghen de waerheyt ingheset,
Maer God die salse uytroyen,
Want men daer anders niet
Dan afgoderije en siet,
T'is walghelijck voor s'Heeren ooghen,
Nochtans seyt elck ghemeen,
T'is Gods Bruyt en anders gheen,
Och God hoe vreucht ghyt ghedooghen.
32 Dus bidt ick u, siet elck wel toe,
En wilt u met God beraden,
Wacht u van den onnooselen vloe,
Oft ghy mist Gods ghenaden,
Dewelcke hy rijckelijcken schenckt,
Die hem altijts ghedenckt,
Maer die sijn uytvercoren
a
Aen tast ofte ghenaeckt,
Sijn oogh-appel hy gheraeckt,
Ende op hem valt Gods tooren,
33 Ick bid u broeders en susters ghemeen,
+
Wilt u met my verblijden,
b
Fundeert u op den verworpen steen,
+
En vreest torment noch lijden,
+
Verheucht door vrolijckheyt,
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c

En maken u Lampen bereyt.
De liefde laet niet verflouwen,
Haest u, gaet metter spoet
Vwen bruydegom te ghemoet,
d
Hy wilt dat avontmael met u houwen.

c

mat. 254.

d

apo. 3. 20.

[Ghebenedijt, o mijn ziel altijt den Heer]
Na de wijse: Een aerdich trommelaerken sonder deucht.
a

Ghebenedijt, o mijn ziel altijt den Heer,
Looft hem, o alle mijn inwendicheyt,
b
Prijst hem met blijde lof sangen altijt meer.
c
Die u in sijn weeghen leyt,
Door sijn ghenadicheyt,d
e
Sijn beloften toe seyt.
Sijn beloften toe seyt.f
2 Maer groot o mijn ziele, den Heere uwen Godt,
g
Die u uyt Egypten, tot Zyon heeft geleyt
h
Die u leyt tot Christo, van Babels Herders
In Israels groene weydt,i
Van Babels dorre heydt,+
k
O ziel sijn lof verbreydt.
3 Hoe soude ghy, o ziel, niet loven sulcken Heerl
Die u van den doot tot den leven heeft gebrocht+
m
Die u gheleyt heeft door dat roode Meyr
n
Doen ghy swaelde, wedersocht
Met sijnen bloedt ghecocht+
o
Doen Pharao u bevocht.
4 Looft onsen God met Mose o mijn ziel,+
Die u tot sijn heylighe wooninghe heeft gebracht,
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p

Die Pharao met ros ende wagens overviel
Int rood' Meyr om wierp met cracht
Doen hy vervolchde onsacht,
+
Dat Israels gheslacht.
q
5 Mijn ziel loofr den Heewr al u leven lanc,
r
Looft hem met harpen ende met snaren spel,
s
De heylighden in Zyon loven hem met sanc
+
Oock ghy borghers Israel,
t
Want int helsche ghequel,
+
Hem niemant loven sel.
6 Looft desen God o ghy herders van Zyon
v
Looft hem, o alle sijn knecten groot en cleyn
x
Looft hem o alle sijn hantwercken schoony Principael o Zoon greyn,
z
Ghy zijt Gods bruyt alleyn,
a
O cleyn vergaderingh'reyn
b
7 O God u lof is u ghemeynte alleen,
c
Ten is niet schoon in der sondaren mondt,
d
V woort is alleen in Ierusalem reen,
+
V wet nieu in Zyon vondt,
e
Quijtscheldinghe van sond',
f
Als men van t'quaet af stondt.
g
8 Wie soude alsulcken God niet loven vro.
+
Die Daniel verlost heeft uyt den leeuwen mont
h
Die met Sydrach, Mysach, en Abdenago
i
In den gloeyenden oven stondt,
+
Dat de vlamme haer niet verslondt,
k
Gheen vyant men aen hae vondt.
9 Prijst God o Ierusalem en Zyon teer,
l
Die u deuren vast met grendelen bewaert
+

Sommighe leerachtighe geestelijcke liedekens

p

Ios. 24. 6.
1. Mach. 4. 9.

+

+

Heb. 11. 29.
ps. 146. 1.
r
ps. 147. 7.
s
ps. 149. 1.
+
Ps. 150. 3.
t
ps. 89. 11.
+
ps. 115. 17.
q

v

apo. 19. 5.
ps. 103. 21.
y
ps. 147. 12.
z
1. cor. 11. 4.
a
Lu. 12. 32.
b
ps. 149. 1.
c
Sy. 15. 14.
d
Esa. 2. 3.
+
mich. 4. 2.
e
Io. 1. 16.
f
Ezech. 18. 21.
g
Ap. 15. 4.
+
Iere. 10. 7.
h
dan. 6. 27.
i
dan. 3. 90.
+
Esa. 43. 2.
k
psa. 147. 12.
l
ps. 147. 13.
x

233
Die u mueren opbout, die daer laghen neer,m
n
Die den verstroyden vergaert,
Die om sijn naem vermaert
Te Babel ghevaen waert.
10 Looft God die in sijn heyligen Tempel woont
o
Hy is een al te vriendelijcken Heer
p
Looft hem, die sijn uytvercorene croont,
q
Die haer vroom stelden ter weer,
r
Een eeuwich triumpheer,
Gheeft hy die houdt sijn leer.
11 Ghy Hemelen, ghy aerde, God doch den prijs geeft,
Looft hem ghy Heydenen, die op der aerden zijn
s
Het love hem alle wat adem heeft,
t
Sonne, Mane, Sterren fijn
Lovet God met helder schijn,
Dat sijn de wercken dijn.+
12v O God, laet mijn ziel leven, datse u loven mach
Laet u lof dan mijn lippen zijn vertelt
x
Op dat ic mach staen blijven in den boosen dach
y
Als dat Elemente smelt,
z
Heylich moeten wy zijn ghestelt,
Gheen onschult daer en ghelt.
13a Ghy Princen en Heeren, Reghents der duysternis
b
Lovet God die u t'zweert der justitien heeft gedaen
lovet hem, die een Heer over u vorsten is,c
d
Leert den goeden voor te staen,
Straft den quaet doenders saen,
Daerom hebdyt zweert ontfaen.
14e O Prince God, Heer aller Heer,+
Gebenedijt moet ghy in der eewicheyt zijnf
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g

Die t'licht in duysternis laet schijnen neer,
Die waren in doodes pijn
Gaeft ghy dit helder schijn,
+
Looft God, o ziele mijn.
h

g

Matt. 4. 16.
Esa. 9. 1. ende 49. 9.

h

+

Luc. 1. 74.

[Ghy die daer ooren hebt, die hoort]
Na de wijse: T'zaet van der vrouwen seer minioot.
Singt met aendacht.
Ghy die daer ooren hebt, die hoort,
a
En roemt te leven na Gods woort
b
Die sijn knijen voor God hebt gebogen
Merckt of ghy gaet door d'enghe poort,
c
Of ghy des vleeschs lust hebt versmoort,
+
Op dat ghy niet en zijt bedroghen,
d
Zijt ghy een rancke in Christi.
+
Door sijnen gheest suldy wijsheyt suyghen,
e
De waerheyt sal u maken vry,
+
Dijn vruchten sullent wel ghetuyghen.
f
2 Beproeft u selven nu ter tijt,
Of ghy in den gheloove zijt,
Is Christus in u, volcht sijnen reghel,
g
Volcht sijn voetstappen na subijt,
So wie hem een Christen belijdt,
Siet de schrift aen, als een spieghel,
h
Want wie ghelooft, so de schrift seyt,
Van diens lichaem sullen vloeyen
Vruchten des levens vol claerheyt,
i
Als een roos onder de doornen bloeyen,
3 Dees schrift ghy wel bedencken meucht,
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Waer is de uytbloeyende deucht:
Och waer zijn des heylich geests vruchten,
k
Waer is de vrede die elck verheucht:
Waer wort die dwalende beweucht+
Van ons tot weenen ende suchten:
Dus of wy schoon gheen quaet en doen,
Dat helpt al niet, ten zijn maer droomen,
Tot goet doen moeten wy ons spoen,
Anders zijn wy onvruchtbaer boomen.
4l Dits een Christen die Petrus prijst,
die uyt sijn gheloove deucht bewijst,
In der deucht wetenheyt verduldich,
Sulcke liefde oock in hem rijst,m
Dat hy gheerne sijnen broeder spijst,
Ook ‘t ghemeyn volck hy gheduldich,+
Sijn dese dinghen by u vriendt,+
So bewijst uwe charitaten,+
n
Want wie God niet neerstich en dient
Is blint gheheel van God verlaten.
5 Merckt aen de woorden Christi fijn,
o
Voorwaer men doet gheen nieuwen wijn
In oude vaten, tis verloren,
p
Wat gheen vernieude menschen en zijn,
Oprecht sonder gheveynsden schijn,
q
Die bedriecht hem selven al te vooren,
r
Anders ist maer een nieuwe lap,
Sonder gheloof, op een oudt laken,
Tis ydel waen en lichten clap,
Maer anders heeft dat niet te maken.
6 Weet ghy niet dat een Christen bloot
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Ghedoopet is in Christus doot
Haer sonden t'samen niet begraven:
Op dat ghelijck Christus devoot
Verweckt is door Gods crachten groot,
So moeten wy oock door Gods gaven
Leven, in een nieuw leven so,
t
Want sy en gheven niet haer leden
Tot wapenen der sonden sno,
Van den doot sijn sy opghetreden,
7v Want een Christen die is voorwaer,
+
Een licht ter werelt openbaer,
x
Hy soeckt sijn bruydegom alleyne,
y
Hy heeft oock verlanghen daer na,
z
Hy verblijd hem sijn lijden swaer,
a
Hy is een levende fonteyne,
+
Een lusthof ofte paradijs,
Van costelijck cruyden rijcke,
b
Hy is een salve seer propijs,
Seyt Salomon in sijn cantijcke.
8 Vrienden sijn wy aldus bereet,
c
Bewaert doch wel u bruylofts cleet
Dies niet, steeckt dat in gheenen hoecken,
Op dat ghy niet den vriendt heet,
Den bruydegom diet al wel weet,
Sal ons seer haest comen besoecken,
d
Merckt hoe hy den vijgeboom vervloeckt,
Die schoone verciert stont met blaren,
+
Siet toe, eer dat hy ons besoeckt,
Op dat wy also niet en varen.
9 Paulus oock claer te kennen gheeft
+
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So wie dat na den vleesche leeft,e
D'eeuwighe doot die moet hy sterven,
f
Want wie Christi gheest niet en heeft,
Sijn woort dach ende nacht aencleeft,
Dat rijcke Gods dat moet hy derven,
g
Al werden sy hier glat en vet,
En connen vele van Gods Tempel,
h
So roemden die in Mosis wet,
Zijt ghy wijs, neemt aen haer exempel.
10i En roemt doch niet, groot ende smal,
Ghelijck doen der sotten ghetal,
Maer laet dijn werck u selven prijsen,
Want dat brocht Israel in den val,
Hoewel sy Gods volck hieten al
Haer werck gaf een ander bewijsen,
Daerom verliet haer God terstont
Haer dwaesheyt heeft hy haer verweten,
k
Ghy zijt mijn volc niet, spreect Gods mont
Want ghy hebt mijn wet vergheten.+
11 Beseghelt u gheloof ghewis,
l
Wie met Christo op ghestaen is,
Soeckt dat daer boven is ghepresen,
Op dat doch niemant en sla mis,+
m
Als de ghemeynt van Sardis,
Sy roemden oock al wat te wesen,+
Van te leven hadden sy den naem,
Maer sy waren doot door haer sonden,+
n
Waeckt ende bidt vrienden eersaem,
Op dat wy so niet zijn bevonden.
12 Die van Laodicea blent
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Hava. 1. 16.

h

Io. 8. 5.
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Lu. 18. 12.
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Hose. 1. 9.
Rom. 9. 25.
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+

Col. 3. 2.
Ap. 3. 11.
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o

Die Ioannus ons maeckte bekent,
Coudt noch lau sy oock en waren,
Tot roemen hebben dy haer oock ghewent,
Ons en behoeft gheen dinck present
Altijdt ghenoech, was haer verclaren,
Ellendich waren sy end stout,
De gheest bewijst wel haer misdaden,
p
Haer eerst liefde was vercout,
Denckt of ghy vry zijt van die schaden.
13q |Adonia veel droefheyt smaeckt,
Om dat hy hem selfs Coninck maeckt
Teghen Gods woort, hy wort verdreven,
Wie aen een Christen name raeckt
maer niet na t'woort des Heeren haeckt,
De croone wert hem niet ghegheven,
r
So roemden hen oock de Ioden bot,
Haer selven sy Gods kinderen maken
s
Sy segghen vele sy kennen God,
Maer met haer wercken syt versaken.
14 Hoe mach het volck soo sijn bedacht
Dat op Gods woort so weynich acht,
Och diet bedenckt, mochte wel weenen,
Wie verlicht is al van den nacht,
En dat niet na en volcht met cracht,
Haer herte moet wel wesen steenen,
t
Een decksel voor haer herte hangt,
Al ist dat syt lesen ofte singhen,
+
Doof blijven sy sonder verstant,
Och sijnt niet clagelijcke dinghen.
15 O ghy traghe merckt Paulus leer
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3. reg. 1. 5.
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v

Waeromme dat God onsen Heer,
Sijnen lieven Soon heeft gheschoncken,+
Om onse arme ziele teer,
Te verlossen uyt s'doots verseer,
daer wy al laghen in versoncken,
x
Om dat hy hem sonde bereen
Een sonderlingh volck seer vuyrich
dat neerstich ware groot ende cleen,
Na goede wercken seer gierich.
16 Een yeder dit wel overleght,
Of hy is vant neerstich volck slecht,
y
En niet meer staet na schat of eere,
dan na hemelsche dinghen recht,+
die dat doet is een Christen knecht,+
Die loon sal hebben van den Heere,
daer en is vasten noch waken sterck,
Noch gheen blijschap in cruys by namen,
Noch oock gheen sonderlinghe werck,
Daer sy de werelt by beschamen.
17z Weet ghy niet, doet Paulus gewach,
Dat Gods volck in den laetsten dach,+
De werelt moeten helpen rechten,+
Op dien dat comt eenich beclach,
Int oordeel hy niet staen en mach
God sal selve teghen hem vechten,
a
Met der werelt wort hy verdoemt,
Och, och, wat salmen dan begonnen,
dus oft men hem een Christen noemt
Lacy wat is daer mee ghewonnen.
18 Veel sullen seer verwondert staen,
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x
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Als dat oordeel Gods sal aengaen,
b
Segghende: O Heere, Heere,
Hebben wy niet seer wijs beraen,
+
Veel crachten en deuchden ghedaen:
c
Maer God sal segghen na Schrifts leere,
Voorwaer ick en hebbe u noyt ghekent,
+
Wijckt van my boose generatie,
+
Gaet in dat eeuwighe torment,
+
Ghy hebt versuymt mijn groote gratie.
19d Dus u niet als de werelt stelt,
Haer vruchten schijnen wel int velt,
+
In cleeren, huysen, end in drincken,
+
Vol giericheyt na goet en ghelt,
Maer dien schat, daer de Schrift af melt,
Tis selden dat sy daer op dincken,
e
Al ist dat ment haer segt oft print,
+
Ende vermaen met vele tranen,
Gheen boete men in haer en vint,
Dan so langh syt hoeren vermanen,
+
20 Och siet bet toe dan Israel,
+
En wandelt recht na Gods bevel,
Dat ons de Heydens niet beghecken,
Sy seyden, schrijft Ezechiel,
f
Dat uyt sijn lant heeft moeten trecken,
h
Laet doch claerder schijnen u licht,
+

b

Matt. 7. 22.

+

Act. 19. 13.
Matt. 7. 23.

c

+

Psal. 6. 9.
Matt. 25. 42.
+
Luc. 13. 25.
d
Ro. 12. 2.
+

+

Gal. 5. 19.
1. Ioan. 2. 15.

+

e

Esai. 33. 13.
Ier. 18. 12. ende 25. 5. end
35. 15.
+

+

Ezech. 18. 19.
Ioan. 3. 7.

+

f

Num. 14. 37.
Mat. 5. 16.
+
1. Cor. 10. 5.
h

Waer ghy woont onder wat gheslachten,
i
Al was de werelt niet en sticht,
g
Wilt u doch neerstich daer af wachten.
21 Christus die spreeckt met woorden plat
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k

Een yegelijck vergaert sijnen schat,
Inden Hemel, maer niet op aerden,
Segt lieve vrienden, doen wy dat?+
Veel mannenGods met tranen nat,
l
Met verlanghen dien schat vergaerden,
Waer u schat is, daer is u hert,+
Dus hebt ghy u schatten daer boven,+
m
Waerom vreest ghy voor sdoots smert?
n
So doen sy, die God niet gelooven.
22 Wat dunckt u lieve die wel vaet,
Volghen wy hier in Christus raet:
T'waer goet dat ick hem wel besaghen,
Want wie na schat beneden staet,
Gelijck dat doet die werelt quaet,
Die salt hier namaels wel beclaghen,
o
Want een Christen die is een brief
Van alle menschen scherp ghelesen,
Dus en zijt niet meer dijn eyghen dief
Van dijn arme ziele in desen.
23 So wie hem hier in schuldich dinckt,
Betert u, en niet meer en hinckt,
En segt met David nu ten stonden
O God my u ghenade schinckt,p
Ick kenne dat mijn boosheyt stinckt,
Wascht my doch reyn van mijne sonden,q
Schept in my een nieu herte eerst,r
Geneest mijn siele door u jonste,s
Geeft my weder dijnen gheest,
Die salmy leyden in u woonste.
24 Mijn seer lieve vrienden siet,

Sommighe leerachtighe geestelijcke liedekens

k

matt. 6. 20.

+

Luc. 12. 33.

l

Psa. 42. 3.
2. Cor. 5. 2.
+
Heb. 12. 28.
m
Syr. 41. 24.
n
Sap. 5. 8.
+

o

2. Cor. 3. 3.

p

Psa. 51. 3. ende 56. 2.

q

Psa. 51. 5.
Psa. 51. 4.
s
Ps. 51. 125.
r

242
Singt uyt ghewoonte niet dit liedt,
Lichtveerdich, maer met wijse sinnen
So daer wel veel singhens gheschiet,
Maer ten behaecht den Heere niet,
t
So God door Amos spreect uyt minnen,
Doet wech van my al dat ghebleet,
Der liedekens, en al u snaren,
Want dat was God om hooren leet,
v
Om dat sy niet oprecht en waren.
25 Die dit stelde niet om ghewin,
Hem selven vermaent hy daer in,
En al diet singhen en hooren,
x
Wapent u vroom na Christus sin,
y
Elck heeft te strijden meer oft min
z
Tegen veel vyanden vol tooren,
a
Wilt niet als de vertsaechdee blien,
Maer staet vast tot der doot ghetrouwe,
Vecht vromelijck tot op u knyen,
a
Dat ghy die croon meucht behouwen.

t

Am. 5, 23.

v

Amo. 6.

x

eph. 6. 10.
1 pet. 5. 9.
z
deu. 20. 8.
a
Apo. 3. 11.
y

a

1. cor. 15. 26.

[Het licht der werelt is opghestaen]
Na die wijse: Ick roep u, O Hemelsche Vader aen.
Het licht der werelt is opghestaen,
Gheloovige wilt verblijden,
a
Duyvel, Hel, en doodt, zijn hem onderdaen,
Hy vertroost sijn led'kens saen,
Wilt nu vreucht ontfaen, die zijn in lijden.
b
Voor hen, voor hen, die gheloov'ge hier

a

1 cor. 15. 26.

b

Luc. 2. 7.
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Is hy armoedich gheboren,
Hy heeft verwonnen dat Babels vier,c
Door sijn Godlijck bestier,
Sijn vyanden, putertier//sal hy versmooren,
3 Hy heeft de werelt also bemint,
Al heeft sy 't niet willen vaten,d
Hy heeft ghesonden sijn eygen kint,e
De duysternis ontrent,+
Maer sy waren verblint, t'woort hebben sy verlaten.f
4 Ghy hoopken cleyn//weest niet vertsaecht,g
Al wiltmen u vervolghen,
Want onsen God also behaecht,
Hy was voor u geplaecht,
Van de duysterheyt verjaecht, weest niet verbolghenh
5 Onse oogen sien nu ons salicheyt,i
Wy met Symeon singhen,
Die hy sijn ledekens heeft bereyt,
Daerom niet meer en schreyt,
Maer den Heere verbeyt, wilt nae hem verlinghen.
6 Hy is der Geloovigen licht voorwaer,
Gelijck daer staet gheschreven,k
Sijn woort heeft hy ons gegeven claer,
In dit vrolijc salic jaer,
so t'blijct int openbaer//den vyant verdreven:
7 Sijn barmherticheyt boven al bloeyt,
Seer rijck is sijn ghenade,
Door groote liefde heeft hy ons gegoeyt,
Die laghen in sonden verfoeyt,
Heeft hu ons bespoeyt, seer wijs van rade.l
8 Wt ghenaden ghy salich geworden zijt
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Het is alleen Gods gave,
m
Dus ghy gheloovighe zijt verblijt,
n
Die waert van Christo wijt,
Zijt nu al gevryt, niet meerder sonden slave,
8 Dus sijn wy met Christo levendich gestelt,
o
Al in des Hemels wesen,
In ons verdreven des vyants gewelt,
p
Tgeset des wets ghevelt,
Die waren met vleesch ghequelt, heeft hy genesen.
9 Ghy princelijcke broeders reyn,
Wilt Godlijcke liefde draghen,
q
Tis den bant der volcomenheyt pleyn,
Hoort alle groot en cleyn,
So suldy oock certeyn, den Heere behaghen.

Den lxxviij. Psalm Davids.
Op de wijse vanden 90. Psalm.
Singt met aendacht.
O mijn volck, wilt mijn leering nu aenhooren,
Neycht u verstant wilt open doen u ooren,
Verneemt mijns monts schoon end heerlijcke reden.
2 Van my werden Godes wercken beleden,
Van sijn groot daden wil ick doen vermaen,
Die onse God hier voormaels heeft ghedaen.
3 De vaden die ons voortijts zijn vermondet,
Die ons ons' grootvaders hebben verconden,
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4 Dat sy de kindren oock wisten al voren,
Die noch naer hen souden werden geboren:
Op datse wisten den roem end de cracht,
End wercken groot onses Gods hooch geacht.
5 God heeft in Iacob sijn verbont gegeven,
End in Israel sijn gheset ghedreven,
dat onse voorvaders hen souden keeren,
Om van gheslacht tot geslacht dit te leeren:
6 Op dats'de kindren claer ende bloot,
Vercondichden des Heeren wercken groot.
7 Op dats' op God alleenlijc mochten bouwen,
Sijn groote wercken vastelijc onthouwen,
End sijn wetten bewand'len end beleven,
8 Niet als haer Vaders, die waren begeven
tot moetwille, met een hert erch end fel,
End teghen God steedts geweest zijn rebel.
j. Pause.
9 Sulcx is in Ephraim seer wel gebleken,
die inden strijt van God zijn afgheweken,
Of sy schoon met boghen gewapent waren,
End int schieten constelijck wel ervaren.
10 Want sy hielden niet des Heeren verbont,
End verwierpen sijn wet tot aller stont.
11 Sy hebben des Heeren schoon wonder wercken,
die sy hebben connen sien end selfs mercken,
Vergeten end veracht tot boosen gronden:
Ia die sy gesien hadden end bevonden
In Egypten, ende in dat velt Soan,
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Die haer grootvaders selfs daer sagen an.
13 Hy deelde t'meyr en ooc de waterstroomen,
End liet al sijn volc droochs voets daer door comen,
Twater bleef als mueren vast in sijn stede.
14 Door een wolcke leyd hy tvolck sdaechs met vrede
En snachts door een calamme vyers seer claer,
Om sijn volck te leyden sonder gevaer,
15 God brac de steenrotsen door sijn cracht spoedich,
Op dat sijn volc mocht drincken overvloedich,
In de woestijne, daer hy uyt den steynen,
End uyt den clippen voortbracht de fonteynen:
16 End gaf water met sulcken overvloet,
Dat daer stroomen liepen des waters soet.
ij. Pause.
17 Doch sy hebben al tsaem ghedaen veel sonden,
End God tot toorn verwecket tot dien stonden.
18 Sy hebben hem versocht na hare wijse,
In de woestijn, end daer begeert niet spijse,
Na haren lust versaet te zijn wel seer,
19 Sy murmureerden so tegen den Heer.
Soud' God (seyden sy) ons in dees woestijne,
Den disch connen decken met spijs end wijn?
20 Wt den geslaegh'nen steen de stroomn dronghen,
End de wateren seer haest daer uyt sprongen,

Sommighe leerachtighe geestelijcke liedekens

247
Soude God ons hier connen geven ons broot,
Ende ons spijsen met vleesch in desen noot?
21 Daerom als God dees blintheyt ginck aenmercken
wert hy seer gram, end wilde haer niet stercken,
Terstont sachmen een groot vyer haest ontsteken,
Over dat saet van Iacob, die af weken:
Hy verderf de kinders van Israel,
22 Om dat sy op hem niet en betrouden wel.
23 Want daer sy sulcken noot hebben beseven,
God hadde den wolcken gebodt gegeven,
End den Hemel ontdaen in openbare:
24 Hy regende t'manna der ganscher schare,
So dat sy zijn gheworden tot dier stadt
Des Hemels broot geheel vol ende sat.
iij. Pause.
25 De sterflijcke mensch daer zijnde geseten,
Heeft vast dat broot der Engelen vergeten,
Dies is hyhaest sadt gheweest boven maten,
26 God heeft de winden seer sterck waeyen laten,
Den eenen uyt den zuyden door sijn cracht,
Den anderen heeft hy uyt oosten gebracht,
27 Daer na heeft hy dat vleesch van smake goedich
Ghereghent uyt den Hemel overvloedich,
End gelijck des sants veel is in ghetale,
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Gaf hy hen vogels t'eten al te male,
28 Die vielen op den legher over dreyt,
In den tenten hebbensy die bereyt.
29 So wert dese hoop swaerlijc om versaden,
Seer vol zijnde met dees spijs overladen,
Haren lust coelden sy op deser wijse:
30 doch sy aten noch steets van deser spijse,
Ia hadden noch even tot deser stont,
t'vleesch tusschen den tanden in haren mont.
31 Als God gram wert, en dit volc liet verderven,
End de voornaemst onder hem over liet sterven,
Ia haestlijck sterven de voornaemste seere,
32 doch heeft dese boos aert God haren Heere
Voortaen vergramt, end sijn eere gherooft,
End sijner wonderwercken gheen ghelooft.
iiij. Pause.
33 Daerom zijn sy ghestorven in ellenden
End hebben haest haren tijt moeten enden:
34 Dies als sy sulcx onder malcader sagen,
Begonstense na God den Heer te vraghen,
Een yeder heeft vroech, jae voor den dacheraet,
Ghesocht Godes gemoed in sulcken staet.
35 Dan bedachtense dat Godt int benouwen
Een toevlucht is, daer op men mach vertrouwen,
die door sijn cracht end stercte wijderdadich,
Di verlost, die hem vertrouwen gestadich,
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36 Maer sy huychelden steets met haren mont,
Haer tong sprac niet dan leugen inden gront.
37 Met herten wilden sy God niet aencleven
In sijn verbont zijn sy ooc niet gebleven,
doch so ghenadich is de Heer bevonden,
38 dat hy hen vergaf haer schantlijcke sonden:
Hy keerde sijn gramschap groot van hen af.
End stilde dickwils sijnen toorne straf.
39 Hy bedachte dat haer swacke natuere
niet anders dan een vleesch was telcker ure,
End als een windt die door vliecht sonder keeren.
Hoe dickwils hebben sy den Heer der Heeren
Tot toorn verwect, en seer bedroeft gemaect
In de woestijne, die van hitten blaeckt.
v. Pause.
41 Dit volc om God te tergen gaet gheneghen,
Heeft hem versorcht altijt end aller wegen,
Iae heeft willen meesteren allen tijden
den Heyligen Israels sonder mijden,
Niet denckend aen sijn hant, daerdoor dat sy
Van haer vyanden ghemaeckt waren vry.
43 Hy heeft hen wonderteeckenen ghegheven,
Die hy in Egypten hadde bedreven:
In Soan heeft hy sijn daden vermeeret,
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44 Daer hy twater haest in bloet heeft verkeeren,
De beken waren bloet, dies met verdriet,
Verginc tvolc, end conde sulcx drincken niet.
45 Dan sant hen Godt wormen boos boven maten,
Dies' al, ja selfs tot inden bedden aten:
Vorschen plaechden den oock aen alle sijden,
46 Inden vruchten moesten sy schade lijden,
Vanden rupsen diese hebben ghequelt,
De sprinchanen verdorven t'gantsche velt.
47 Haer wijngaert wert met den hagel geslagen,
Over de vijchboomen vielen veel plagen,
48 Met hagel is al haer vee om gecommen.
Tvyer verteerde de cudden oock alommen:
49 Summa, hy heeft over hen int gemeen,
Sijnen toorn groot uytgestortet met een.
Hy lietse seer straffen in allen saken,
Door d'Engelen die bereyt zijn tot wraken.
50 Hy maecte plaets in sijn gramschap seer crachtich
Niemant en verschoonde de Heer almachtich.
Haer vee, sy selfs storven seer verbaest
Door de pestilentie metter haest.
vj. Pause.
In Egypten waren seer snel verdorven,
De eerstgehboornen die haestelijck storven,
Tverraderisch geslacht van Chain geboren,
Heeft God omme ghebracht in sijnen toren.
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52 Dan track sijn volck uyt als schapen seer goet,
die hy heeft in de woestijn opghevoedt.
53 Hy leyt t'volck sekerlijck tot dien stonden,
de zee heeft al de vyanden verslonden,
Sijn volck wilde hy so den wegh bereyden,
54 End hen tot haer erghoet seer schoon geleyden,
Tot den heerlijcken berch die hy hen gheeft,
dien hy door sijnen arm verworven heeft,
55 De volckeren heeft hy voor hen verdreven
End haer lant seer vruchtbaer ooc in gegeven,
den stammen Israels als d'onvertsaechde,
56 doch sy versochten hen t'welck hem mishaechde,
sy hebben t'saem den Heer vergramt eenpaer
End niet gehouden sijn gheboden claer.
57 Volghende der voorvaderen ghebreken
Als verachters zijn sy van Godt gheweken,
sy waren ghelijck loose boghen alle,
58 door afgoden zijn sy ghebracht ten valle,
daer door de zeloersche God wert verstoort,
End getercht tegen sijn ghebodt end woort.
vij. Pause.
59 Want als God began haer boosheyt te mercken
Hy creech een mishaghen in hare wercken,
End wert toornich over sijn huysghenoten,
60 dies hy tot Zilo sijn huys heeft verstoten,
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Ende sijn wooninghe verlaten gaet,
daer hy ghewoont hadde so menich jaer.
61 D'arcke des verbonts quam in vreemde landen,
End haer heerlijckheyt tot haren vyanden.
Sijn volc wert van d'onbesned'nen gevangen,
62 Te vyer end te sweerde niet om verstranghen,
also was God vergramt gantsch end gheheel,
Over Israel sijn gheliefd' erfdeel:
63 Tvyer nam haren jongelingen dat leven,
De maechden zijn steets ongetrout gebleven,
Eensaem bedruct heeft mens' alleen gevonden:
64 Door tsweert zijn gedoot de priesters vol wonden:
De weduwen in desen swaren strijt,
En hadden om treuren schier gheenen tijt.
65 Maer gelijc een droncken mensch hem dan op maket
Als de wijn wel verteert is, end ontwaket,
Die seer luyd tiert, end maeckt een seltsaem wesen.
66 Also is ooc onse God opgeresen,
End sloech t'achterdeel der vyanden quaet
Twelck heb een eeuwige schant is end smaet.
viij. Pause.
67 Hy verstiet t'huys Iosephs des uytvercoren,
end den stam Ephraim in sijnen torenL
68 End nam Iuda dat sijn huys daer soud wesen.
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Op Syon den berch van hem uytghelesen,
daer hy sijn wooningh' ende sijnen throon,
Heeft opgherecht seer cierlijc end seer schoon.
69 Sijn wooninghe heeft God de Heer ghepresen
Voor eewichlijc seer wel gegront mits desen,
So vast als d'aertbodem staet nu ten tijden:
Ende uyt sijn volc verkoos hy met verblijden
70 David sijn knecht daer by de schaepkens cleyn
Ghehoedet heeft oyt vele int groene pleyn.
71 God nam hem daer hy de schapen moest weyden,
End beval dat hy t'volck soude geleyden,
End Israel sijn erfdeel wel bewaren:
872 twelc gedaen heeft David sijn trou dienaren,
Hy heeft dat volck met verstant en wijsheydt
Geregeert, end gevoedt in heylicheyt.

[Ick roept tot u met hertelijcke verlangen]
Na de wijse: Christelijcke broeders, van herten liberael.
Singt met aendacht.
Ick roepe tot u met hertelijcke verlangen,
o Heere, wilt doch verhooren mijn gebedt,
Drijft wech van ons alle boosheyt die ons let,Comt neycht u ooren, en wilt dat doch ontfangen,a
a

Psa. 17. 6. ende 86. 1.
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Opdat wy onbesmet//met een vaste opset
b
Bidden tot aller stont//nut en vyerighen gront
+
2 Als ghy u Heer tot mijn roepen nijgen,
+
Ende my sult wasschen van alle sonde reyn,
+
Dan salt ghebedt als een reuck voor u opstijghen,
c
Dat door de wolcken sal dringhen crachtich pleyn
d
Dus helpet ons ghemeyn//o eewige fonteyn
e
Dat wy u mogen saen//van herten roepen aen.
f
3 Na ons o Heer, wilt uwe ooghen wenden
g
Aensiet u schaepkens, o God van Israel,
Wilt rechte herders in u ghemeynte senden,
Die u lieve schaepkens van herten weyden wel,
Want siet den dreck seer fel//en den Wolf seer rebel,
h
Den Leeuw gaet om met lust//te verslinden
i
4. Comt siet u wijngaert seer schoon in haren bloeyen,
Aen alle canten staet hy wijdt uytghebreyt,
1
De wilde Swijnen wilt daer uytroyen,
l
Vangt oock de Voskens, die daer in doen groot leyt,
m
V wijngaert uytghespreyt//bewaert in reyt
n
Recht op haer tuynen goet, voor alle quaet ghebroet.
5 O Heer de11 oogst die is seer groot wijdt,
+
Maer arbeyders die zijnder weynich voort,

b

Luc. 18. 1.
rom. 12. 12.
+
Eph. 6. 18.
+
Col. 4. 1.
c
Psalm 51. 4.
d
Psalm 141. 2.
e
Syr. 35. 27.
f
1. Petr. 3. 12.
g
Matth. 9. 38.
+

h

Ioan. 21. 15.
Apo. 12. 8.

i

1

Petr. 5. 8.
Psalm 80. 9.
m
Cant. 2. 15.
n
mat. 9. 37.
l

+

Luc. 10. 2.
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Rechte arbeyders seyndt ons in desen tijde,
Die ons te rechte voor houden u heylich woort,o
O Heer, ons nu verhoort//op datnoch metg accoort
In liefden en eenicheyt//uwen naem mach zijn verbreyt.
6 Recht weder op, aen uwen heyligen tempel
Timmerlieden goet, o Heere bequaem voor dyp
Daer van de Schrift ons gheeft een goet exempel.
T'sweert in de handt ende oock op haer zy,q
En timmerden so vry//so oock begeeren wy,
Dat wy opwassen meest, tot een woonstadt in den gheest.r
7 Noch bidd' ick voor Princen ende Heeren,s
Voor alle Coninghen en alle overheyt,+
Opent haer de ooghen, dat is al mijn begeeren,+
Stiert doch haer hyerten tot de gerechticheyt,t
op dat wy met bescheyt, in alle Godsalicheyt
Gherustich en stil, beleven mogen uwen wil.
8 Eylaes, o Heer, niet dat wy daerna haken
Gherustich te leven, en wesen sonder cruys,
Maer dat sy doch te recht op mochten waken,v
Al die ons hier vervolghen met ghedruys,+
Want dat gerechtige huys//moet lijden veel confuysx
O Heer, O Heer van dien//uwen wille laet gheschien.+
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o

eph. 6. 19.

p

1. C. 12.

q

2. Es. 4. 17.

r

eph. 2. 21.
Ier. 29. 7.
+
Bar. 1. 11.
+
1. Tim. 2. 1.
t
Pro. 21. 1.
s

v

Psal. 34. 20.
2. tim. 3. 12.
x
Mat. 6. 10.
+
Luc. 11. 2.
+
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6 Laet u kinderkens, o Heer, doch niet in schanden,
y
Alle die daer lijden om u getuygenis,
In druc, in noot, in pijn, van sware banden,
Bewaert haer met Ionas in den buyck des walvis
z
Die met Daniel gewis, in den kuyl der Leeuwen is,
a
O Heer, bewaertse wel, voor den Leeuwen tanden fel.
b
10 Ioseph die wort, al van de boose vrouwe
c
By sijnen mantel ghetrocken wel te recht,
Maect doch dat sy den mantel liever houwe,
Dan dat u kinderkens gaen buyten haten echt
O Heer, bewaertse slecht//met Ioseph uwen knecht
Dat sy door u gena//verwinnen vroech ende spa.
11 Siet doch, o Heer, waerom sy ons vernielen,
O heylige Vader hoe zijnse so verblent,
Ick bidd' u uyt dat binnenste mijner zielen,
d
Voor alle die ghene die ons aendoen swaer torment,
e
Vergheeft haer omgheschent//haer sonden onbekent,
+
O Heer, weest haer versoen//want sy weten niet wat sy doen.
f
12 Slanghen voor visschen, o Heer, door u ghenade.
+
Noch steenen voor broot wilt ghy ons geven niet,
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y

Heb. 13. 3.

z

Ion. 1. 17.
Da. 6. 16.
b
Ps. 22. 14.
c
Ge. 39. 12.
a

d

matth. 5. 44.
Luc. 23. 33.
+
Acto. 7. 60.
f
mat. 7. 9.
+
Luc. 11. 11.
e
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g

Ghedenckt doch niet al ons voorleden misdaden,
Oock dat onwetende van ons noch wel geschiet
Tis mijn herte verdriet//wie cant bemercken siet,
h
Hoe dickwils dat hy faelt//als David ons verhaelt
13i O Heer, beproeft mijn hert en mijn gedachten,
Wilt ondersoecken mijn nieren in den gront
k
Ghy weet, o Heer, hoe cleyn wy zijn van crachten,
l
Sterckt ons gheloover so werden wy gesont
En reynicht mijnen mont//door uwen geest terstont,
Dan sullen wy met vreucht//t'allen tijden sijn verheucht
14 Eeuwighen prijs, o Heer, van grooter waerden,
m
Lof eer en danck ghy alleen waerdich zijt
n
Want ghy hebt ons vercoren van der aerden
o
En ons verhoort in den aenghenamen tijt
Daerom sijn wy verblijt//o Heer ghebenedijt+
Mijn hert en mijn ghemoet//van vreuchden singhen doet.
15 Nacht en dach, o edel prince verheven,
p
Can men u lof doch niet gespreken uyt,
O lieve bruydegom, wilt ons doch niet begeven
Gedenckt aen Zyon, u alderliefste bruyt,
Dat ghy u schadt ontsluyt//ende uwen wil beduyt,
O Heer des Hemels wijs//u gheschiede lof en prijs.
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g

Psa. 9. 8.

h

Psal. 19. 13.
Psa. 26. 2.

i

k

Apo. 3. 8.
Luc. 17. 1.

l

m

Ap. 4. 11.
Io. 15. 10.
o
esa. 49. 8.
+
2. Cor. 6. 2.
n

p

Syr. 43. 3.
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[Ierusalem hoort//uws Conincx woort]
Na de wijse: O mensch aenhoort//des Heeren woort.
Singt met aendacht.
a

Ierusalem hoort//uws Conincx woort
Ras sonder beyden,
c
Doet op u poort//d Hy comt vant noort
V kinders in leyden,
Van der Sonnen opganck,
+
Wt Babels ghevanck,
e
Van haren pijnbanck,
Op sijn schouderen ghedraghen,
Ontfancktse met lof en danck,
+
Bly sonder claghen,
+
O Zyon bruyt//u tent ontsluyt,
f
Ontfanckt u kinderen al//seer val,
g
Doet treuren cleet uyt//h singt vreuchdt
i
V roefheyt eynden sal.
k
Treurt niet o Zyon, siet eens hoe schoon geluyt,
Dat u kinders versamen,
l
Een eeuwighe croon//sal sijn haer loon,
m
Sose my niet schamen,
Dese croon verbeyt,
n
Met lijdtsaemheyt,
o
Noch een weynich schreyt,
p
Ick sal haest comen
q
Betalen u sware arbeyt
Met allen vromen.
b
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a

esd. 16. 41.
Heb. 4. 7.
c
Ps. 24. 7.
d
esa. 41. 25. ende 43. 6.
b

+

Iere. 23. 8.
Esai. 15. 16. end 51.11.
ende 52. 2.
e

+

mich. 4. 10.
Baruch. 3. ende 4. ende 5.
2.
f
mich. 4. 1.
g
Bar. 5. 3.
h
ps. 32. 12.
i
Io. 16. 20.
k
Bar. 5. 7.
l
Apo. 2. 10.
m
Lu. 9. 26.
n
Iac. 5. 8.
o
jo. 16. 20.
p
Esa. 60. 1.
q
esa. 65. 17.
+

259
V swaer arbeyt//u pijn, u leutr
Sal niet te vergheefs zijn//hoort mijn,+
O Bruyt verbeyt//mijn Majesteyts
Ick com', vercieren u fijn
t
V Bruydegom soet//comt metter spoet
v
Doet aen u cieraet
x
Gaet hem te gemoet//y doort geloof goet,
z
Neemt gheen langh beraet,
V Coninck fijna
Begheert, hoort mijn,
De schoonheyt dijn,
b
Wilt t'bruylofs cleedt aentrecken,
Schouwet alle valsche schijn,
Ick haet de vlecken.
d
Schoon, heylich en reyn//ben ic alleyn,+
Ghy moet oock heylich zijn//met mijn,
e
Een claer fonteyn//ben ick certeyn
f
Wascht u, al zijt ghy fijn.
4g Al zijt ghy reyn//vergaderinghe cleyn
h
So reynicht u meere,
Ghy zijt certeyn//mijn bruyt alleyn,i
k
Neemt van my gheen keere,
l
Comt alderliefste bruyt,
O schoonem spruyt,
n
Hoort mijn gheluyt,
Ick sal u trouwen,+
o
Comt eet van mijn fruyt,
T'sal u niet rouwen+
p
Mijn fruyt is goet//als hoonich soo soet,
q
Comt o mijn bruyt en eet//om niet
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r

Sap. 3. 15.
2. Cor. 4. 17.
s
apo. 22. 9.
+

t

mat. 25. 6.
Ba. 5. 3.
x
mat. 25. 6.
y
Hebr. 11.
z
Gal. 106.
a
Ps. 45. 12.
v

b

mat. 22. 11.

d

Levi. 11. 44. ende 19. 2.
1. Pet. 1. 16.
e
Io. 7. 37.
f
Esa. 1. 16.
g
Ap. 22. 11.
h
1. Io. 3. 3.
i
Can. 4. 8.
k
Ios. 1. 7.
l
Can. 4. 8.
m
ps. 48. 3.
n
mat. 17. 5.
+
Syr. 24. 23.
o
Can. 5. 1.
+
ps. 119. 103.
p
ps. 19. 11.
q
Esa. 55.
+
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r

Valt my te voet//met Hester ootmoet,
Want ick de schoonste hiet.
s
De schoonste ick zy//die getrout heb dy
In Hemel en aerden,
+
Hoe soude ghy//dees bruydegom bly,
t
Nu met aenvaerden,
v
Gods Soon ben ick ghenaemen
x
My niet en schaemt,
y
Maer altijt versaemt,
Om mijn woort te verbreyden,
Door t'gheloof also betaemt,
z
Wie mach ons scheyden,
Vyer, water noch zwaert//ons met der vaen
Niemant en mach ons scheen//van deen,
+
Hoe seer Babel baert//en toont haer aert,
a
Wy vreesen harer gheen.
6 Al is Babel qiaet//dat ghys' afgaet,
b
Wilt daerom niet vreesen
c
Die t'quaet aflaet//en doet mijn raet
d
Moet ghehaet wesen,
e
Wee haer sy sal veracht
f
Sijn, als sy lacht,
g
En een croone dracht
+
Die ick u sal gheven,
h
O Bruyt hier doch op acht,
Ghy sult eewich leven,
i
Een eewige vreucht//voor u cleyne deucht
k
Onreyn als een out cleet//dat sleet,
Is u toe geveucht, met mijn genaey neucht
l
Uws vaders huys vergheet.

r

Hest. 5. 2.

s

Psa. 45. 7.

+

Rom. 1. 4.
mat. 25. 6.
v
Luc. 1. 28.
x
Luc. 9. 26. ende 12. 9.
y
Hebr. 10. 25.
t

z

Rom. 8. 35.

+

Luc. 12. 4.
Mat. 10. 28.

a

b

Mat. 10. 28.
Esa. 59. 15.
d
Mat. 10. 22.
e
Ap. 18. 9.
f
Luc. 6. 21.
g
sap. 5. 17.
+
Bar. 5. 4.
h
Ioa. 16. 20.
c

i

esa. 64. 19.
2. Cor. 12. 9.

k

l

psa. 45. 11.
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4 Comt dochter verlaet//ws vaders staet
m
Wilt tot my wenden,
n
Gaet niet te raet, met u vleesch quaet,
o
Maer omgort u lenden,
p
Ghedoocht de Son met vlijt
Een cleyne tijtq
r
Druckt u neder en lijdt,
Die weynich hetten,
Als ghy dan in vreichden zijt,
T'sal u schaden noch letten.
s
Der sonnen schijn//die dede my pijn,
t
Dat ick t'schoone coloor//verloor,
Wilt dit met mijn//u deelachtich zijn,
Al wort ghy swert, als moor.x
8 Siet ick ben swart//van pijn en smert,y
Nochtans seer milde,z
Bereyt u hert mijn swart aenvert,
Neem t'gheloof t'een schilde,
a
Reyst na de schoone stadt,
b
En wort niet mat,
c
Al is engh haer pat,
Wiltse door dringhen,+
d
O lijve bruyt lijdt nu wat,
e
Ghy sult van vreucht noch springhen.
f
Als voncken siet//die loopen int riet,
g
En als mestkalveren vet//dencket
h
Wt dit verdriet//im vreuchde gheliet,
i
Mijn ziel verlangt na diet.
9k Na u Heer//verlangt my seer,
Babel doet my beswaren,+
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m

mal. 3. 7.
Gal. 1. 16.
o
Luc. 12. 35.
p
can. 1. 6.
q
1. Petr. 1. 6.
r
Syr. 2. 4.
n

s

can. 1. 6.
Esa. 53. 2.
u
1. Pet. 4. 13.
x
can. 1. 6.
y
Ps. 45. 4.
z
Ep. 6. 17.
t

a

Ap. 21. 2.
Heb. 12. 3.
c
4. Esdre. 7. 7.
+
Mat. 7. 13.
d
mich. 4.
e
malac. 4. 2.
f
Sap. 3. 7.
g
malc. 4. 2.
h
Io. 16. 20.
i
Psa. 42. 3.
k
Ps. 25. 1.
+
Luc. 13. 22.
b
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g

Noyt oock en sach de vreucht,
Die u is toeghedeucht,
V daermede gheneucht,+
En houdt u drome,+
Gaet voort in alle deucht,
Tot dat ick come.+
h
Siet ick com' ras//i doet aen t'haernas,
Dat ick niet vindt bloot//noch doot,
k
Ghy zijt als gras//o aerd' en as,
Waeckt en verwint in noot.l

Den lxxxj. Psalm Davids.
Singt met aendacht.
Singt den Heere bly,
Die ons sterckt is crachtich,
Verheucht u oock vry,
In God Israel:
Bewijst hem met spel,
Prijs en eer aendachtich.
3 Singt Psalmen seer goet,
End lieflijck om hooren,
De tamboeren soet,
Harpen bequame,
En Psalters t'same,
Wilt met vreucht oorbooren.
4 Op de nieuwe Maen
Met basuynen singhet:
End vrolijck voortaen
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g

Esai. 64. 17.

+

1. Cor. 2. 9.
2. cor. 12. 4.

+

+

1. thes. 5. 2.
luc. 21. 32.
i
Eph. 6. 11.
k
esa. 40. 3.
l
Mat. 256. 13.
h
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Siet noch eens neer//op u bruyt teer,
l
Ick ben in noot van baren,
m
Tis een quade tijt,
n
De draeck die strijt,
o
Ende t'beest dat bijt,
p
Wee is my aen alle zijden,
Want al dees werelt wijt,+
Mach my dooghen noch lijden,
q
O teere maecht//niet meer en claecht,
r
Al valt u tijt van daer//wat swaer
s
Weest niet vertsaecht//het lichaem waecht
t
En vreestse niet een haeyr.
10v En vreest niet meer//o mijn bruyt teer
x
Al beneemt men u t'leven,
y
Tis mijns vaders begeer//van herten seer,
V fijn rijck te gheven,
Dus laet u claghen staen,
z
Ick ben u voor ghegaen,
a
End leet stooten en slaen,
Ghy zijt met meere,
Dat al hebbense my ghedaen,
b
Ick en dreychde niet weere.
c
Recht als een lam//ootmoedich ic quam
d
Mijn mont niet op en deet, maer leet,
e
Want ick wech nam//u sonden gram,
Princes tot my uyt treet.
11 O Princes bruyt//f treckt tot my uyt
Mijn smaet helpt draghen,
Mijn lieffelijck beduyt//in u herte sluyt,
So en macht niemant u ontjaghen,
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l

Esai. 26. 17.
2. Tim. 3. 1.
n
p. 12. 22.
o
Psa. 80. 14.
p
Mich. 4. 9.
+
Mic. 4. 9.
m

q

2. Cor. 11. 4.
Mich. 4. 4.
s
Ps. 51. 12.
t
matt. 10. 28.
v
esa. 41. 10.
x
Ioa. 16. 2.
y
Lu. 12. 32.
r

z

1. Pet. 2. 23.
Mat. 26. 26.

a

b

Esa. 53. 10.
Io. 1. 29.
d
Esa. 53. 10.
e
1. pe. 2. 24.
c

f

he. 13. 13.

264
Der lovertenten
Iaerlijcksche renten
Betaelt end volbringhet.
5 Dits in Israel
Een ghebruyck ghewesen:
God en niemant el
Dit bevolen heeft,
6 End tot teecken gheeft,
Sijns vonts hooch ghepresen.
Sulcx heeft hy ghedaen,
Als t'volck uyt den landen
Egypti ghegaen
Is daert de talen
Hoorde verhalen,
Dier niet heeft verstanden.
j. Pause.
7 Haer lasten aldaer
Heeft hy wech ghenomen:
Van den potten swaer,
Lastich om draghen,
Zijnse ontslaghen,
End gantsch vry ghecomen
8 Ghy riept my daer aen,
End ick in u lijden
Heb u byghestaen
End verhoort in noot,
Als de donder groot,
My deckte ter sijden.
Ick proefd' u voorwaer,
Aent twistbaere clachtich,
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End vant u daer naer,
Verhart van sinnen,
Doch ick uyt minnen,
9 Sprack u aen eendrachtich.
Mijn volck my doch hoort,
Mijn vont sal ick maken,
Met u van nu voon:
Wilt my doch hooren,
Open u ooren,
End wilt mijn woort smaken,
10 Maeckt u mijn volck vroet
Gheenderley afgoden,
Gheenen dienst hen doet,
Wiltse niet eeren,
Noch tot hen keeren,
Want ick hebt verboden.
11 Want ick ben u God
Eeuwich end almachtich,
Dit lant tot u lot
Gaf ick u goedich,
En track u spoedich,
Wt Egypten crachtich.
ij. Pause.
Opent uwe mont
Seer wijt onbeladen,
Ick sal hem terstont
Met goeder spijse,
Na mijne wijse,
Rijckelijck versaden.
12 Tvolck dat ick verkoos
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Is van t'woort gheweken,
Verstockt is end boos:
Ick hebt ghebeden,
T'heeft doch mijn reden
Gantschelijck versteken.
13 Ick in toornicheyt
Gaft over met allen
Sijner verstocktheyt,
Om selfs sijn saken
Voortaen te maken
Na sijn wel ghevallen.
14 Och of t'volck rebel,
My ghehoorsaem ware,
End dat Israel
Ware ghebleven
Op den padt even
Vast int openbare,
15 Ick soud' haest verdaen
Hebben sijn vyanden,
Mijn handt sterck int slaen
Had boven maten,
Haest die hem haten,
Al ghebracht te schanden.
16 Sijn vyanden al
Souden druck bedrijven,
End comen ten val
Datse al t'samen
Souden met blamen,
Eeuwich verdruckt blijven,
17 Tot u in overvloet
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Hadt ick hen ghegheven
End met honich soet,
Twelck vloeyt uyt steenen,
Ghespijst met eenen,
Had icks' al mijn leven.

[Laet ons den Heere singhen]
Na de wijse: Tribulatie en verdriet.
Singt met aendacht.
Laet ons den Heere singhen,a
b
Hy doet so wonderlijcke dinghen
O Heere machtich wonderlijck is uwen naem,
Gheloovighe wilt ontspringhen
End na u rijck verlinghen,
Laet u niet verschricken al verliest ghy goet en faem,
O Christe Iesu maect ons hier toe bequaem
c
Sonder u wy niet vermogen te volbrengen
Dat ghy ons ghebiedt,
troost ghy ons niet//so blijven wy in verdriet.
2 Van God onghetroost te sijne,
Waer vintmen meerder pijne,
Hope dan salicheyt die doet het al vergaen,
O Heer, claer van aenschijne,
Gheest onser herten medecijne,
d
Want wy geen salicheyt door yemant anders moghen ontfaen,
Veel drucks en lijden wort ons nu aengedaen
e
Van de Heer van babylonien, die u kinderen so noode siet,

a

Ex. 15. 21.
Esa. 52. 1.

b

c

Ioa. 29. 4.

d

Act. 4. 13. ende 10. 43.

e

Act. 18.
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+

Troost ghy ons niet, so blijven wy in verdriet.
3 O Coninck God des vreden,
+
Heel aertrijck moet u aenbeden,
g
O Heer der Heeren, wie is doch uws gelijck
+
Verhoort ons hier beneden,
Wt uwer heylighe steden,
Over al die u aenroepen zijt ghy een Heere rijck,
h
O Heer ghy zijt ons Vader, ons Schepper en wy dat slijc,
i
Wilt u hantwerck niet versmaden want een yegelijc van ons vliet,
+
Troost ghy ons niet, so blijven wy in verdriet.
4 O Heere wijs van rade,
Hoe onmetelijck is u ghenade,
Over d' Israelsche schare, dwelc u uytvercoren zijn.
k
In costelijcken ghenade,
l
Wt den onverhanckelijcken zade.
m
Is sy wedergeboren, u Bruyt u Coninginne fijn
n
Blinckende als de sonne, door uwen Goddelijcken schijn,
o
o Heer, wilt ons ooc heylich maken, uwen geest doch over ons giet,
Troost ghy ons niet, so blijven wy in verdriet.
5 O Hemelesche Vader,
+
Verhoort ons doch alle gader,
Wy legghen ons ter neder voor dijn Conincklijcke Majesteyt
p
O Heerlijcke wond'dader
q
Ghy zijt alleen onse ontlader,
Lof, prijs en eere moet u altijt worden geseyt,
r
O Coninc der Goden. o Heere der eewicheyt
verhoort u arme kinderen, wy singen u een claghelijck liedt,
f
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Heb. 13. 20.
Esa. 9. 5.
+
Phi. 4. 9.
g
1. Tim. 6. 15.
+
Ap. 17. 14.
f

h

Rom. 10. 12.
Esa. 64. 21.
+
Rom. 9. 21.
i

k

Apo. 19. 8.
1. pe. 1. 23.
m
Io. 3. 3.
n
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l

+
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p

Ap. 15. 3.
mat. 11. 28.

q

r
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Troost ghy ons niet, so blijven wy in verdriet.
6 O Princelijcke Heere,
O Leeraer van der rechter leere,
s
O Leydtsman, Hooge-priester boven Mose en Aaron,
O Bruydegom vol aller eere,
Sterckt u liefste, want sy is teere,
Toont u welbehagen aen de dochter van Zyon
O eedelen, hooch verheven, eewigen Coninc Salomon,
t
Helpt u Bruyt, u Coninginne tot dat haer baringe is geschiet,
Troost ghy ons niet, so blijven wy in verdriet.

s

Hebr. 3. 1. ende 5. 1. ende
8. 1.

t

Ap. 12. 8.

[Myn God waer sal ick henen gaen]
Na de wijse: Waer mach sy zijn//die liefste mijn.
Singt met aendacht.
Myn God waer sal ick henen gaen,
a
Wilt wy op uwe weghen stueren,
b
De vyant comt nach en dach om my slaen
End wil mijn ziele verscheuren,
O Here laet my uwen gheest ontfaen,
So blijf ick op uwe weghen staen,
c
Dat ick uyt boec des levens niet worde gedaen.
2 Doen ic noch in Egypten sat vast,
d
Den ruymjen padt ginck ick treden,
Doen was ick ghesien end een weert gast,
Van de werelt was ick doen in vreden,
Doen was ick vast in s'duyvels strick,
Mijn leven was afgrijselijck
Den duyvel diend' ick seer vlijtelick.
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1. pet. 5. 8.
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c
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d
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3 Doen ick mijn tot den Heer begaf,
End my dan der werelt ginck keeren,
e
End liet my helpen uyt dat boos geslacht
End versaeckte Antechrists leeren,
Doen wert ick begeckt, end seer versmaet,
Om dat ick verachte Babels raet,
f
De gherechtighe worden altijt ghehaet.
4g Alsmen oock leest van Abel fijn,
h
Sacharias, wilt het niet vergheten,
i
Daniel wordt met valsche schijn
In den cuyl der leeuwem ghesmeten,
k
So hebben sy de Propheten ghedaen,
l
En Christo selve wilt dit verstaen,
m
De Apostelen en zijn niet vry ghegaen.
n
5 Veelliever kies ick onghemack,
Al met Gods kinderen te lijden,
Dan ick van Pharao ontfangh sijn schat
Om een cleyne tijt met hem te verblijden,
o
Pharao rijck is tijdelijck,
p
6 In de werelt wert ghy versmaet,
Wilt u daer inne verblijden,
Want Christus die werdt oock ghehaet,
Om ons daer door te bevrijden,
q
Hy heeft dat handtschrift wech ghedaen,
Twelck de vyandt hadde ontfaen,
Wilde ghy meucht int leven gaen.
7r Als ghy doort vyer werdt ondersocht,
s
Om smallen padt begint te treden,

e

Act. 2. 40.

f

ps. 34. 20.
Gen. 4. 8.
h
2. Para. 24. 21.
i
Da. 6. 16. Historie van den
Draeck vers 9.
k
Mat. 5. 12.
l
Mat. 27.
m
Act. 4. 3. ende 5. 18. ende
7. 58. ende 12. 1. ende 14.
18. ende 16. 19. ende 21. 30.
n
Hebr. 11. 25.
g

o

Esa. 9. 6.
mat. 5. 11.

p

q

Col. 2. 24.

r

1. Pet. 4. 12.
mat. 7. 13.

s

Sommighe leerachtighe geestelijcke liedekens

271
Verbreyt als dan des Heeren lof,
t
Blijft vaste op sijn reden,
v
Ist saeck dat ghy volstandich zijt,
x
Sijn woort al voor de menschen belijdt,
y
Hy gheeft u de croon seer blijdelijck.
8 Comt hier mijn bruyt ontfangt u croon
Een halsbandt root van goude,+
z
Treckt aen dat cleet seer wit en schoon,
V Iaren sullen niet verouden,+
a
Door den doot zijt ghy int leven ghegaen,
b
De tranen worden van u ooghen ghedaen
V en sal gheen leet meer comen aen.
9 Nu staet ghy Syon seer wit end schoon,
De croon is u ghegheven,
c
Den naem mijns Gods en des nieu Ierusalem
Heb ick op u gheschreven,
Ghy waert mismaeckt end seer ontdaen,
d
Nu hebt ghy het blinckende cleet ontfaen,
e
End zijt tot mijner rusten in ghegaen,
12 Dan sullen de Godloose sien,
End uwe heerlijckheyt aenschouwen,
f
Dit zijn sy, waer sullen wy vlien?
Wiens leven dat wy hebben ghehouwen,
Voor sotterny ende geckheyt,
Wy meunden dat sy waren verleyt,
Maer nu leven sy in der eeuwicheyt.
11 Die ons dit liedeken heeft ghestelt,
Ter eeren Gods ghesonghen,
Van den ouden Adam was hy ghequelt,
Daer toe so seer ghedronghen,
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Ioa. 8. 31.
mat. 10. 22.
x
Luc. 12. 8.
y
4. esd. 2. 43.
v

+

2. tim. 4. 8.
Apo. 3. 5. ende 19. 8.
+
Apo. 2. 10.
a
Ioan. 5. 24.
b
Apo. 7. 17. ende 21. 4.
z

c

Ap. 3. 12.

d

Apo. 6. 11.
Heb. 3. 11. ende 4. 3.

e

f
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Bidt Godt dat de liefde in hem ontfengt,
Dat hy met Babel niet en vermengt,
So mach hy mede comen in s'Hemels rent.

Den lxxxiiij. Psalm Davids,
Singt met aendacht.
Hoe lieflijck, o Heer, end hoe reyn
Zijn uwe wooninghen niet cleyn,
Lustich sijns' end schoon boven mate:
3 Mijn hert verlangt met allen seer
End sucht na uwen tempel, Heer,
Mijn ziel end lijf in desen state,
Zijn in den waren God verblijt,
En seer verheucht tot deser tijt.
4 De musschen ende swaeluwen t'same
Vinden eenen nest bequame,
Och Heere der Heyrscharen crachtich,
O God mijn troost end helper mijn,
Waer ist dat u outaren zijn,
Daer ghy woont, o mijn Heer almachtich,
5 Wel hen die in u huys eerbaer
Woonen, die loven u eenpaer.
6 Salich is hy t'allen stonden,
Wiens cracht, Heer, ghy zijt bevonden.
Die neerstich bewaert uwe weghen,
7 Als sy door dit jammer dal gaen,
Sy sullen met vliet recht voortaen,
Putten te graven zijn gheneghen,
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Die werden gemaeckt waterrijck
Voor den reghen alle ghelijck.
Pause.
8 Sy sullen gaen van deucht tot deucht,
Tot dats' in Zyon al met vreucht
Comen, ende daer den Heer aenschouwen,
9 O Heer der heyrcrachten seer schoon,
Wt den hooghen Hemelschen throon,
Hoort mijn ghebedt in dit benouwen:
Ghy Iacobs God my doch verhoort,
Verneemt mijn smeken na mijn woort.
10 Heer tot wien wy inden noot vlien,
Wilt uwen gesalfden aensien:
Want veel beter is slechts een ure
11 In u huys, dan alders, dits claer,
Duysent zijn: beter is oock daer
Een wachter te zijn aen de deure,
Dant is inden palleysen soet,
Der Godloosen met overvloet.
12 Want ons' God is vriendelijc end goet,
Een Son end schilt tot ons behoet,
Die ons gheeft eer ende ghenade:
Die den vroomen in geenen noot,
Verlaten sal tot inden doot,
Geen dinc ontbreect hem vroech noch spade.
13 Salich is hy die op hem bout,
End hem van herten gantsch vertrout.

[Mijn siele looft den Heere]
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Na de wijse: Van drie Brugghelingen.
Singt met aendacht.
Mijn siele looft den Heere,
a
Want hy heeft so heerlijck gedaen,
+
Looft ende prijst hem seere
Die u in sijn genade heeft ontfaem,
+
Die u dede sijn woort verstaen,
Die u leydde op de rechte baen,
Tot den eewigen leven aen.
b
2 Ick socht hem in duysterheden
Die mijn ziele so seer bemint,
Ick en vant hem tot geener steden,
+
Doen ick vleeschelijc was ghesint,
Als ick was des werelts vrint,
c
Ende volchde de leyders blint,
Na den wille van t'verloren kint.
d
3 Och waer sal ick hem gaen soecken
Die my so lief heeft ghehadt,
Ick en vinde hem in gheenen hoecken,
Van der Babylonischer stadt,Want haer herders sijn droncken en mat,
Sy verlaten den rechten padt,
e
End soecken al des werelts schat.
+
4 O ghy hoochste herder verheven
Boven alle herders fijn,
f
Wilt my doch te kennen gheven,
+
Waer u wellustighe weyden zijn,
g
O Hemelsche medecijn,
+
Lovet my met uwen claer wijn,
+
Want u liefde recht int herte mijn,
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5 Tot der Schrift dat ick my keerde,
Seer verblint was mijn verstant,
Maer de Geest Gods die my leerde,
Die leydde my met der hant
Tot in des Vaders lant,
Daer ick Christum den Heere vant,
Een soo lieffelijcken jonghelinck playsant.h
6 In Esdre vant ick geschreven,
Hoe dat desen Iongelinck fijn
Op Syons berch verheven
Croonde d'uytvercoren fijn,
Doen dacht ick: O soet aenschijn,
Mocht ick oock deelachtich zijn,
Dat goet der uytvercoren dijn.
7 Soeckt my, ghy sult my vinden,i
Wt dese woorden verstont ick dat+
Die Godts woordt doen, dat zijn sijn vrinden,k
So ick las in een ander bladt,
Elders stont dan de heylige Stadt.l
Die de Engel met der maten mat,m
Maer dees woorden verstondt ick niet plat.
8 Wat Stadt mach dit doch wesen
Dacht ick menichmael in mijn ghemoedt
Het is Gods gemeynte ghepresen,
Dit leerde my de gheest Gods goet,
Maer sy is overdeckt met bloet,
Door het lijden dat men haer doet,
Om t'ghetuyghenisse van Christo soet.
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4. Esdr. 43.

i

Mat. 7.
Luce 11. 9.
k
joa. 15. 14.
+

l

Apo. 21. 2.
Bar. 2. 2.
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6n O ghy schoonste onder den wijven,
Hoe staet ghy hier dus mismaeckt,
Waerom wilt men u dus verdrijven,
o
Daer ghy altijt na vrede haeckt:
Weten sy niet dat die u ghenaeckt,
p
Dat hy den ooghappel gheraeckt,
+
Van den Heere, die u heeft ghemaeckt.
10 Ick heb, sprack sy de schoone,
Voor de werelt ghetoont de rechte leer,
Maer de wachters van Babels throone
Vonden my en sloeghen my seer
Nochtans swijgh ick nemmermeer
Te vercondighen den lof end eer,
Van mijnen Bruydegom God ende Heer.
11q O ghy schoonste onder den vrouwen,
Hoedanich is doch uwen vrint,
Och mochte ick hem eens aenschouwen,
Die mijn ziele so seer bemint,
Doen sprack sy: o lieve kint,
r
Van den Hemel Hemelsch ghesint,
Een sodanighen is mijnen bruyt.
12 O ghy schoonste onder den vrinden,
Die my u liefde hebt ghejont,
Mocht ick u daer buyten vinden,
End kussen aen uwen mont,
O Heer, maeckt mijn ziel ghesont,
En verlaet my tot gheener stont,
Want ick begheer u van herten gront.
13 Doen ick hem hadde ghevonden
Den Heer der ghelovighen fijn,
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Doen begheerd' ick te wesen ontbonden,
Van alle den valschen schijn,
Al wat menschen leeringhen zijn
Die schoude ick ghelijck fijnijn,
Ende hielde my aen den rechten wijn.
14s Hoe wonderlijck sijn uwe wercken,
Wapent my door u ghebodt,
Wilt my in uwer waerheyt stercken,
Wapent my door u ghebodt,
t
Weest my een vaste borcht end slot,
u
Teghen al der werelt spot,
Want sy achten u kinderen sot.
15 Gods edel volck ghepresen,
x
Is ter werelt in groot gheween,
y
Vervolcht, ter doot verwesen,
Ghelijck den verworpen steen,
a
Mijn leven dat moet worden ghemeen,+
Met dese lieden een,z
Want het is Gods volck en anders gheen.+
16 Nu doet na Paulus rade,+
Hy doet ons een schoon vermaen,+
b
Dat wy des Heeren ghenade
Niet te vergheefs en soude ontfaen,+
Lieve broeders, en wilt u met verstant,+
c
Als u alle menschen versmaen,
Want so hebben sy altijt ghedaen.+
17 Het moet doch also wesen
Hier op des Werelts termijn,
Dat de quade worden ghepresen,
Ende Gods kinders vervolcht moeten zijn,+

s

Apo. 15. 3.

t

Psa. 18. 3.
1. cor. 4. 9.

u

x

jo. 16. 20.
Act. 4. 3.

y

a

Num. 23. 11.
Esai. 8. 6. end 28. 16.
z
ps. 118. 22.
+
mat. 21. 42.
+
mat. 12. 10.
+
Luc.20. 17
b
2. cor. 6. 1.
+
Acto 4. 11.
+
Rom. 9. 32.
c
mat. 5. 11.
+
Heb. 12. 15.
+

+

Luc. 6. 22.
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Maer o alle geloovige fijn,
d
Vreest u niet voor druck end pijn
+
Want het sal noch eens beter zijn.
+
18 Looft den Heer der heyrscharen
+
Van sijn groote barmherticheyt,
e
God die quam int vleesch hem openbaren,
+
Dats een groote verholentheyt,
f
Sijn schapen heeft hy selve geweyt,
So hy hadde toegheseyt,
g
Looft den Heer in der eewicheyt.

d

esa. 51. 12.
Iere. 1. 8.
+
mat. 10. 28.
+
Luc. 12. 4.
e
Ioa. 1. 14.
+
1. tim. 3. 15.
f
Eze. 34. 11.
+

g

Ps. 146. 1.

[Niemant wel can]
Na de wijse: De meysche jeucht, die doet ons alle vreucht oorbooren.
Singt met aendacht.
a

Niemant wel can
Dienen twee contrarie Heeren,
Deen hanghen an,
Sal hy d'ander abandoneeren,
Hier uyt so moghen wy nu leeren,
Dat men God en mammon nacht oft dach
Met goet verdrach, niet dienen mach,
Want so alle tijt discorderen.
b
2 Sathan seer boos
Is een vader der leughenaren,
Maer God aldus
Haer leugenachtighe sondaren,
Aldus blijcket int openbaren
+
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Dat Mammon meest is des werelts vrient,
Maer die men dient//wijs gheingient,
Diens loon salmen namaels vergaren.c
3 Elck mach toesien
Wien hy om dienen begint moeyen,
Gods geest sal vliend
Die geveynst en leugens op groeyen,
Dat God niet plant, moetmen uytroeyen,e
Want so swart wit, niet en zijn ghemeyn,
Wt een fonteyn//can gheen onreynf
Dats bitter en soet, water vloeyen.
4 Niet baet het doch
Na Christo draghen Christen name,
Mammons bedroch
Moetmen schouwen, na den betame,
g
En volgen Christum,h thooft bequame.
Sonder liegen met neerstich arbeyt,
Want so Schrift seyt//leughen waerheyt,k
Hebben gheen ghemeynschap te same.+
5 Dus al die fijni
Willen Gods kinderen waerachtich,
In gheen termijn
Behoorden tsijne leughenachtich
Want leughenaers altijts tweedrachtich
Zijn uyt den duyvel ghegenereert,
Dit al noteert//en u bekeert
Tot God uyt uwer zielen crachtich.
6 De werelt vry
Ist (soo't schijnt) leugen te spreken,+
Maer vrienden ghy
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d
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e
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En sult also niet zijn gheleken,
m
Want God sal, leughenaers versteken
Ende scherp wreken, haer lieder bedrijf,
Dus man oft wijf//op ziel en lijf,
Schout leughenaers valsche ghebreken.
7 God is partie
Van alle die leughenen vermonden,
Wel hen lien die
Mijden leughenachtighe gronden,
Wan lippen leughenachtich vonden,
Zijn den Heere een afgrijsen groot,
n
De schrift seyt bloot//weerdich de doot
+
Sijn leughenaers t'eeuwighen stonden.
8 V niet bedriecht
Die dobbel herttich God wil paeyen,
o
Een mont die liecht
Vercrijcht de doot sonder dilaeyen,
Men mach de waerheyt niet verdraeyen,
Sonder lieghen, men die volghen moet,
Siet wat ghy doet t'zy quaet of goet,
p
Wat de mensche saeyt, sal hy maeyen.
9 Wie saeyt' opt vleesch
Die sal maeyen des vleeschs bederven,
Maer na Gods eesch:
Die op den gheest saeyt, sal verwerven,
Van den gheeste des levens erven,
Hier uyt mach blijcken, wat men begint,
q
Wie leughens mint//vleeschelijck ghesint,
De eewighe doot moet hy sterven.
10r Schouwen gheheel,

m

Apo. 21. 8.

n

sap. 1. 11.
Apo. 21. 8. end 22. 15.

+

o

Sap. 1. 11.

p

Gal. 6. 9.

q

Ap. 21. 8. end 22. 15.

r

Eph. 4. 15.
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Moet de leughene elck persone,
s
Want part noch deel
Heeft de duysterheyt met t'licht schoone,
Hier by vrienden Christi ydoone,
Waer ghy vint leughenaers wanckelbaer,t
Gaet uyt van haer//dat ghy hier naer,+
Haer plaghen swaer, niet crijcht te loone.+
11 Na schrifts bediet,+
v
Vliet al die leughenen beminnen,
Ende gaet niet
x
In den raet der Godloose sinnen,
Schout sondaers wech, wat sy beginnen,
End op spotters stoel niet en sit,
T'bruylofts cleet wit//gheensins besmit,
Op dat ghy Gods rijcke meucht winnen.
14 Die dit ghestelt
Heeft voor waerschouwen int ghemeene,
Bidt dat elck velt
De leughen groot ende cleene,
y
En volghe de waerheyt alleene,
Twelck Christus is, so Schrift openbaert,
Wie onvervaert//waerheyt verclaert,z
Comt by Christum int leven reene.

[O God aenhoort desen droeven sang]
Na de wijse: Mach ick ongheluck niet wederstaen.
Singt met aendacht.
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+
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O God aenhoort desen droeven sang,
Mijn hert is ang,
Om Ierusalem, wilt hooren,
Na haer staet alle mijn verlang,
Ick ben seer swang
Om Syon uytvercoren,
Och mochte sy mijn, nu troosten fijn,
Want ick hier niet//hoor dan verdriet,
Van die mijn ziele verstooren.
2 Comt hier, aenhoort, mijn droefheyt groot,
In mijnen noot,
Mijnen gheest is so banghe,
Hoe soud ick u een liedt met moedt
a
Nu singhen bloot
Van des bruyt Zyons sanghen:
Als ick op haer//denck openbaer,
So sucht ick, siet//met swaer verdriet,
Als een int doncker gevangen.
3 Sing ick, o Heer, van u Goddelijck woort,
Twert niet gehoort,
Maer bespot van dese scharen,
hoe en soud' mijnen gheest niet zijn verstoort
Van dit discoort:
Ick ben in noot van baren,
Hadd ick doch een, uyt Zyon reen,
Met wolcken ick hier//God dancken mocht siet,
So soud ick blijschap vergaren.
4 Ghetrou sing' ick met David siet,
Hoe soude ick het
Daer droefheyt is voor handen,
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Den Heere na sin liedt,b
Hoort dit bediet,
So herte in vreemde landen:
En daer Gods leer//niet en is in eer,
Daer sijn stemme voort//niet en is in behoort
Maer wert vermoort met, schanden.
5 O Ierusalem, hoe soud' ick dijn
Vergeten sijn:
Ist dat ick u vergete,
So moet den rechter hant van mijn,
Vergheten zijn
Hier boven hooch geheeten,
Want ghy zijt reyn//Gods bruyt certeyn,
Ghy hebt oock pleyn//Gods woort alleyn,
Dit meucht ghy wel vermeten.
6 De tonghe moet my cleven aen
Mijn wanghen saenc
Ist dat ick niet en dencke
Opu, o Syon, hoort mijn vermaen,
Ick wou eer gaen
Mijn lichaem voor u schencken,
Eer ick soud dijn//vergeten sijn,
Want ghy doch zijt//mijn vreucht altijt,
Niemant en mach u crencken.
7 Troost my, mijn God, mijn prince bly,
Want ick, hoort my
Gantsch droevich ben van gheeste,
Met u moet ick eens rechten vry,
Waerom hebdy
My hier gesonden meeste,
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Want ick voor soet//crijch bitteren roet,
Voor blijschap meest, eenen droevighen geeste
Tis nu eylaes mijn feeste.

[Die wil na dat nieuwe Ierusalem]
Na die wijse: Die na sint Iacob wandelen wil.
Singt met aendacht.
a

Die wil na dat nieuwe Ierusalem
Die stae vroech op, en make hem,
Al op de rechte strate
b
Hy neme waer des Heeren stem
So en comt hy niet te late.
+
2 Verduldich en lijdtsaem in druc en pijn
Moet hy, en van sonden wel gebetert zijn
c
Al worden wy hier versteecken,
Want bleven wy in swerelts schijn
So mocht ons Gods ghenade gebreken.
3 Daer leyt eenen wech inder woestijne lant
d
Daer zijn wy pelgrims so qualijck in becant
Van berghen en van dalen,
Broeders, die willen na Canaan playsant
T'vleesch lusten sullen ons falen.
e
4 Eerst comen wy door dat roode meyr,
f
Daer volcht ons Pharao met sijn heyr,
Wy en weten waer henen glieden,
Wy en hebben pantsier, sweert noch geweyr
Maer totten Heere moeten wy vlieden.
5 Als wy door twater zijn in de wildernis
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Dan gebreect ons spijse och Heere dat isg
V woort, daer moeten wy by levenh
En daer toe een recht geloove ghewis+
Wilt ons Heere dat altijts geven.
6 Wy moeten oock, door Raphidini
Gebreect ons dan water, so wil ons geven in
Dijnen Geest ons te vermaken

g

exo. 16. 4.
deut. 8. 3.
+
matt. 4. 4.
h

i

Exo. 17. 1.

l
k

Wy moeten voor de woestijne zijn
Souden wy voor by Amelec geraken.
7 Van daer onder den berch SWyna

l

Exo. 17. 9.
nu. 20. 1. ende 33. 36.

k

m
n

Daer crijghen wyde leere door sijn gena
Die machmen niet overtreden
Noch te Paran en Kades bernia
Niet volghen Israels zeden.
8 Moeten wy dan weder te rugghe crom,o
So wandelen wy om t'geberchte Edomq
daer mach van Amelec niet overblijvenp
maer vromelijcken strijden, tegen de Coninc Syhomr
ons wachten van buytenlantsche wijvens
9 Dan comen wy over de beke Arnont
Soo eest om een cleyn wijlken te doen
Wy en mogen voor de Iordaen niet flouwen
maer Iericho innemen, als vroome Ridders coen
Dan is t'gheloove behouwen.
10 Broeders, susters, verstaet de meyning welu
Ende neemt een exempel aen Israel,x
Tis tot onser leeringe geschreven.y
Want die doen Gode waren rebelz
Zijn in de wildernisse gebleven.a
Dit dit liedeken heeft ghestelt.b
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Was mede door dat roode meyr getelt,
Hy hevet dus moeten singhen
Wilde God hy quaem voor Iericho int velt,
Dat hem dat mocht gelingen.

[Och broeders weest doch niet bedroeft]
Na de wijse: Siet dat ghy u wel beraedt.
Singt met aendacht.
Och broeders weest doch niet bedroeft
Ghy die 't hier moet besueren,
a
In de werelt is ons druck belooft,
Maer ten sal niet eeuwich dueren,
b
Een weynich tijts duert ons ellent,
Maer de eeuwige vreucht neemt geen endt,
Och broeders ende susters weest dit bekent.
2 Al dit lijden van deser werelt is cleyn,
c
Doen Paulus woorden blijcken,
+
Hy achter by de vreuchde certeyn
+
Niet weerdich te gelijcken,
+
Och broeders wilt hier acht op slaen.
d
Ontsiet u niet den nauwen wech te gaen,
+
Die daer leyt tot den leven, als wy verstaen.
+
3 Den ruymen leyt tot der verdoemenis
Welck Christus padt niet en hielde,
De vreucht die hier ter werelt is
Het is een cleyne weelde,
Oft wy hadden ghetriumpheert,
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Oft dat wy worden gepersequeert,
Wat is het alst is ghepasseert:
4 Als wy dna in de glorie zijn
Die daer is sonder eynde,
Niet sal ons letten druck oft pijn,
Noch de voorleden ellende,
Salich zijt ghy, die hier schreyt,e
Ende dorstet na de gerechticheyt,f
Want ghy sult lachen, so Christus seyt.
5 Ghedenckt wat daer geschreven staet,
Hier mede wilt u stillen,
So wie (spreeckt Christus) om my verlaet,g
Oft om des Euangelijs wille,
Huys, hof, acker, hebt gheen ghetreur,+
Ghy sult hondertfout ontfanghen daer veur.+
Hier naer dat eewich leven, ten is geen leur.
6 Het is al tijdelijck wat hier blijct,
Datmen nu siet met ooghen,
O Christen, daer niet op en kijckt,
Maer wilt u laten ghenoeghen,
Als God u voedtsel end decksel gheeft,h
Want daer niemant af en leefti
Van dat hy overvloedich heeft.
7 Waer wy zijn int aertsche dal,k
In Steden oft in dorpen,+
Soecken wy dat rijcke Gods over al,+
So wil hy ons toe worpen,l
Sijn beloften en faelgeren, nemmermeer,m
Och vrienden blijft by Christus leer,
En werpt u betrouwen niet van den Heer.
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8 De Heer heeft alsulcken treck
Tot allen die hem vreesen,
n
Sy en hebben geen gebreck
Aen eenich goet, so wy lesen.
o
Arbeyt met uwen handen alst behoort,
+
Beveelt den Heere de sorghe voort,
p
Hy soeckt voor u, ghelooft het woort.
+
9 Troost u met Christus woorden schoon,
Sijn woorden en zijn geen gloofen,
En vreest haer niet die t'lichaem doon,
q
Maer wilt sorchvuldicheyt loofen
In Gods handen u altijt stelt,
+
Want hy heeft onse haeyren ghetelt,
r
Sijn macht is boven Babels gewelt.
10 Der rechtveerdiger zielen zijn in Gods hant,
+
En laet u niet vervoeren
s
De pijn des doots na mijn verstant,
+
En salse niet aenroeren,
Gods volck wort vast uytgeroot,
Gecastijt, maer niet ghedoot,
So Paulus seyt, wy lesen bloot.
11 Of wy leefden na den vleys,
End wandelden na onsen lusten,
So moesten wy noch sterven, smaect dit een reys
Nu verhopen wy te rusten,
u
want wy door t'geloof gerechtveerdicht zijn,
Der sonden gestorven, verstaet wel mijn,
x
Begraven in dat doopsel fijn.
+
12 Nu wy staen op sulcken voet,
+
Dat wy Gods leven
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So laet ons blijven by Gods woorden goet,
Ghelijck als de Apostelen dreven
Slecht ende recht in sijnen graet,
End achten op gheen vernuften praet,
y
En laet u niemant ontrecken de maet.
13 Oorlof broeders waer ghy zijt,
Ick groet u al te samen,
z
Blijft volstandich in den strijt,
Wilt op gheen menschen ramen,+
Behoudt d'Apostelsche leeringhe net,
Op dat u niemant en belet,
a
Laet ons waken int ghebedt.

y

Col. 2. 8.

z

Mat. 10. 22. ende 24. 13.
mar. 13. 13.

+

a

mat. 20. 40.

Den xc. Psalm Davids.
Op de wijse van den lxxviij. Psalm.
Singt met aendacht.
Gy zijt gheweest ons toevlucht Heer ghenadich,
End t'allen tijt ons toeverlaet gepresen
2 Ia selfs eer de berghen waren int wesen,
Eer dat gemaect wert d'eertrijc ongestadich
So waert ghy God also ghy nu oock zijt,
End voortaen blijven sult t'eeuwigher tijt.
Als gy wilt de mensche moet haest beswijcken
gy spreect, o mensch van cleyner weerden
Ick wil dat ghy haest wort tot stof der eerden
4 Want by u zijn duysent jaer te ghelijckedn,
Als by ons een dach die nu is vergaen,
Oft een nacht wake, die haest loopt voortaen.
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5 Ghy laet den mensche een tempeest toecomen
So vergaen sy als een droom onbequame,
In eener morghenstont zijn sy al tsame
Afghemaeyt, so men opt velt snijt de bloemen
6 Die smorgens staen lijflijc en schoon by een
maer t'savonts hebben verwe nocht cracht geen.
7 Vergaen doet ons u gramschap seer beladen,
End maeckt dat wy zijn wonderlijc verslagen,
V toorn doet dat wy gantschelijc vertsagen,
8 Als ghy Heer voor u neemt al ons misdaden
En doorgront ons herten scherplijc niet vliet,
Ia ons verborghen ghedachten doorsiet.
Pause.
9 So eynden ons dagen die haest voortvaren
Door u gramschap gaet recht voor by ons leven
Als een spreecwoort, vanden menschen gedreven
10 Want ons dagen sijn slechts tseventich jaren
Of tachtentich alst al ten besten raeckt,
End na dat het een sterc mensch lange maeckt.
Doch is t'beste van ons allende daghen,
Niet dan moeyt en arbeyt jaooc swaer lijden
T'welc vergaet, so wy ooc doen t'allen tijden.
11 Wie can den last uwer gramschap verdragen,
Ofte verstaen: want so groot u cracht is,
So groot is oock uwen toorne ghewis.
12 Daerom o Heer leert ons verstaen en mercken
Hoe cort dat ons leven is, vol van smerten,
Dat wy verstaen mogen end recht beherten,
Vwe wijsheyt in u woort, end u wercken,
13 Keert tot ons, hoe langh sullen clagen wy.
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Van uwer gramschap maect u knecht vry.
14 Maect ons smorgens vroech vol uwer ghenade,
Op dat wy met vreucht end vrolijcken singen
Den loop onses levens moghen volbringen.
15 Verheucht ons Heer al tsaem vroech ende spade
Na dat ghy ons nu hebt so menich jaer,
Seer haer benout in uwen toorne swaer.
16 Over uwe knechten laet u werc blijcken,
Laet over ons kindren schijnen u eere,
17 End u heerlijckheyt claer blincken o Heere
Regeert ons doen, o God Heer des eertrijcken
End stiert ons doch in eenen rechten ganck,
regeert ons doen, want sijn menschen cranc.

Den xci. Psalm Davids.
Singt met aendacht.
Die in Godes bewaringh sterck,
Begheeft hem onbesweken,
Die woont in een vast bollewerck,
2 Dies hy seer wel mach spreken,
End segghen by hem t'aller stont:
God is mijn hulpe crachtich,
Mijn borcht end oock mijn vaste gront,
Daer ick op hoop eendrachtich.
3 Van des jaghers valstricken al,
End van t'ghewelt seer machtich,
Van schadelijcke pesten sal
Hy u oock helpen crachtich
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4 Hy sal met den vleughelen zijn,
V decken end bevrijden,
Sijn hulp sal u in noot end pijn,
Een schilt sijn t'allen tijden.
5 Snachts sult ghy dat dinck vreesen niet,
Dat de menschen doet beven,
Noch de pijlen die sdaechs met vlijt,
Gheschoten zijn daer neven,
6 Oock voor geen sterven scherp noch groot
Dat volck des nachts bespringhet,
Noch voor t'haestighe twelck de doot.
Den menschen s'daechs toebringhet.
7 Al storven aen u slijncker zijd'
Duysent, en thienduyst' tsame
Ter rechter, noch zijt ghy bevrijt
Voor schaden onbequame,
8 Ghy sult onbevreest schouwen aen
De boos' in haer verderven,
End hoe sy haren loon seer saen
Ontfanghen end beerven.
Pause.
9 Om dat ghy tot God spreeckt eenpaer,
Ghy behoet my o Heere,
End op God in alle ghevaer
Hoopt, end hem doet dees eere.
10 Met gheen schaden wert ghy beswaert
Noch gheen plaghen met allen,
En sullen u huys wel vermaert,
Gheensins dan overvallen,
11 Hy gheeft den Enghelen bevel,
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Zijnde tot u gheneghen,
Dats' op u steets acht hebben wel,
In allen uwen weghen,
12 Sy sullen in handen dies claer
V draghen fijn besloten,
Dat ghy niet vallen en sult daer naer
Noch u aen den steen stooten.
13 Ionghe leeuwen end slanghen wreet
Leeuwen end draken mede,
Sult ghy al sonder schaed' oft leet,
Onder den voeten treden,
14 Want dit spreeckt God van u voorwaer
Om dat hy my vereeret,
Ick sal hem helpen uyt noot swaer,
Want mijn naem hy vermeeret.
13 Roept hy my aen, hy wert verhoort,
In den noot sal ick wesen,
By hem t'aller tijt, van nu voort,
Hy wert van my ghepresen,
16 Ick sal hem vervullen seer goet
Met veel vrolijcke daghen.
End hem oock laten smaken soet,
Mijn hulp na mijn behaghen.

[Ons geloove staet vast op Gods gebot]
Na de wijse, O Heere God, begenadighet my.
Singt met aendacht.

Sommighe leerachtighe geestelijcke liedekens

294
a

Ons geloove staet vast op Gods gebot
wy gelooven en bekennen een eewich God
b
Een almachtich vader van waerden,
c
Een Schepper van Hemel ende aerden,
+
Daer toe versaken wy Antechrists rijck,
Met alle sijn ghemaeckte Goden ghelijck
Van Gout, Silver oft Broode,
Deser gheen en helpen in noode,
Wy roepen met betrouwen aen God onsen Heer
d
Hem behoort alleen den prijs ende eer,
Hy is barmhertich over sijn ghemeyn,
e
Van die hem vreesen met herten reyn,
f
Sal hy sijn ooghen niet afkeeren.
2 Wy gelooven in eenen Iesum Christum schoon
g
Als eenen eenigen geboren Soon
h
Een met den Vader wy belijen,
i
Hy was van eeuwighen tijen,
k
Dat ghelijcke beelt sijns vaders is hy,
Een schijnsel van sijner heerlijckheyt vry
l
Met den Vader is hy een int wesen,
m
Als de wijsheyt Gods ghepresen,
n
Dit is alleen dat waerachtich woort,
o
Daer door de werelt is ghemaeckt hoort,
p
De Propheten spraken door sijnen gheest
q
Want inden beginne heeft hy gheweest,
r
Seer heerlijck by sijnen vader.
x
3 Desen Soon en hevet geenen roof geacht
s
Dat hy hadde met den Vader gelijcke macht
t
Hy is een machtich Heere,
u
Dese ginck hem selven vermeere,
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y

Sijnen Vader was hy onderdaen,
Hemselven heeft hy te buyten ghegaen,
+
Op der aerden is hy ghecomen,
a
De ghedaente eens knechts aenghenomen
b
Wy ghelooven dat hy ontfanghen is,
Al van den heyligyhen Gheest ghewis,+
d
Een reyn Ionckvrou heeft hem ontfaen,c
e
Wie mach de reyne gheboorte verstaen,+
f
Dat woort is vleesch gheworden.
4g Dit is onse Salichmaker reyn,
Die den vrede ghemaket heeft alleyn,h
i
Tusschen ons en sijnen Vader,
k
Hy versoent zijn ghemeynte te gader,
l
Door hem comt ons de victorie heen,n
+
Des vyants hooft heeft hy vertreen,
Ons overtredinghe ghedraghen,
Veel smerten met groote slaghen,
o
Onder Pomtio Pilato is hy ghedoot,
Ghecruyst, ghestorven met lijden groot,
p
Al in den grave is hy ghedaen,
q
Ten derden daghe wederopghestaen,
r
Om ons rechtveerdichmakingh wille.
5s Daerna vertoonde hy hem menichmael,
By sijnen vrienden principael
t
Die ginck hy daghelijcks verblyen,
u
Dat hy also moeste lyen,
Dit heeft hy haer uyt de Propheten verhaelt
Ende heeft haer met Schriftuere vertaelt,
Als dat sy noch nie ten verstone,
Dat verclaerdt sijnen Goddelijcken monde,
z
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x

Daerna saghen vele vroeders voorwaer
Dat hy op steech by den Enghelen schaer,
y
By sijnen Vader ter rechterhant,
+
Niemant en mach in comen te schant,
+
Al die op desen Soon betrouwen,
6a Wy ghelooven dat hy wedercomen sal
+
Om te rechten de levende ende dooden al,
+
Al die om sijnen naem lijden
b
Die sullen haer dan verblijden,
c
Dan sullen de Godloose droeffelijck staen,
d
Door den rechterstoel Christi seer belaen,
+
Als sijn uytvercoren verheven,
e
Sullen een oordeel helpen gheven,
f
Ghy ghebenedijde verblijt u ghelijck
Dan suldy besitten dat eeuwighe rijck,
g
Dan salder niet meer treuren zijn,
Alle vervolch ende sware pijn,
Sal dan in vreuchden verkeeren.
7h Wy gelooven oock inden heyligen geest,
i
Eenen vertrooster van Christus gemeente meest
k
Als een leermeester tot alle stonden
Is hy van Christo ghesonden,
l
Dese selfde met den vader een,
Ende met den Soon alle drie ghemeen,
m
Een vercondigher van alle saken,
+
Die ons salich moghen maken,
n
Wy bekennen ooc een heylige kercke groot
+
Beseghelt met Christus bloede root,
+
Dat welcke is Gods ghemeente claer,
o
De ghemeynschap der heyligen eenpaer,
+
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Dees hebben vergiffenis der sonden.
8p Wy verwachten oock een verrijsenis
Der dooden, over alle menschen ghewis,
Alle die oyt leven ontfinghen,
Sullen van den doot ontspringhen,
q
De basoenen sullen blasen met groot geschal
Dan sullen wy voort comen al,+
Onsterffelijck merckt op desen+
Want wy sullen verwandelt wesen,+
r
De gerechtige sullen blincken in claren schijn
Met sonderlinge claerheyt fijn,+
s
Dan sullen de Godloose treurich staen
t
Den uytcerciren met Christo gaen
Int eeuwighe leven, Amen.+
9u Een doopsel bekennen wy in desen tijt
In Christus naem ghebenedijt,+
Tot prijs des vaders alleyne,
Met den Heylighen gheest ghemeyne,
Den gheloovighen is dit toegheseyt,
x
Tot een bewijs van ghehoorsaemheyt,
y
Ende moeten de werelt verlaten,
z
Om een nieuwe leven te vaten,
a
Dat water en maeckt de mensch niet reyn
Het versekert die conscientie alleyn,
Ende treden also int vebront van God,
Gherechtelijcken na Gods ghebodt,
b
Sonder gheloove ist alleen sonde.
10c Den ouden Adam moet zijn ghedoot
Begraven met Christo in der noot,
Om weder te verrijsen
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Een nieuwe leven te bewijsen,
d
Dese penitentie ende ware boet
Die eerst voor allen wesen moet,
Want gheen mensche ten daghe,
e
Die sonder gheloove God behaghe,
f
So vele daer recht zijn ghedoopt bequaem,
+
Hebben Christum in den doop aenghedaen,
g
Ende hebben beloften van salicheyt,
Door t'gheloove so ist haer toegheseyt,
h
Merct hier de Christen ghemeente.
11 Tot een recht avontmael is ons begeert
i
So Christus selve heeft gheleert,
+
Als hy sijn lichaem ginck schincken,
+
Sijnen doot daer by te ghedincken,
k
Dat broot dat wy breken met een gemoet,
l
Is de gemeenschap des lichaems Christi goet
Wy vele sijn een broot crachtich,
Nademael wy een broot zijn deelachtich,
Den kelck des nieuwen Testament,
In Christus bloede wel bekent,
Wert sijn ghemeynte gheschoncken daer
Tot een ghedachtenisse waer,
+
Van Christus groote weldaden.
12 Hier mede is ons belijdinghe gheendet,
+
Van onsen gheloove int corte bekent,
Dit is de waerheyt puere,
Na uytwijsen der Schriftuere,
m
Elck beproeve hemselven ghewis,
n
Want daer maer een gheloove en is,
o
Een fondament van trouwen,
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d

Act. 2. 38.

e

Heb. 11. 6.
Rom. 6. 3.
+
Gal. 3. 27.
g
Mar. 16. 16.
f

h

Ep. 5. 27.

i

Mat. 26. 25.
Luc. 22. 19.
+
Marc. 14. 22.
k
1. Cor. 11. 22.
l
Mat. 26. 25.
+

+

Luc. 22. 10.

+

1. cor. 11. 2.

m

2. Cori. 13. 5.
Ep. 4. 5.
o
1. Cor. 3. 11.
n
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Daer alle Christen op bouwen,
Wy bidden alle broeders uyt liefden sterc,
Ende alle susters in den Heer,
Dat sy schouwen alle valschen schijn,
Verkeerde leeringhe ende dat boose fenijn,
Daer door de ziele wert vergheven.

Een nieu liedt:
Na de wijse: Gheeft my te drincken na mijnen dorst.
Singt met aendacht.
a

Eeuwich God van machte groot,+
Ghy zijt een Coninck wijs van rade,+
b
Ghy soudt verlossen uyt den noot,+
c
Onmetelijck is u ghenade,+
d
V goetheyt deurt vroech ende spade,+
Sy reyckt tot aen des Hemels eyndt,+
Wilt doch Zyon bevryen voor schade
Dat sy mach blijven onghescheyndt.
2 Door uwen gheest wilt doch bystaen,
V alderliefste bruyt vercoren,+
e
Want sy is met lijden bevaen,
Ghelijck een roos onder de dooren,
f
Want Satan comt met grooten tooren
Vwe vriendinne hy benijdt,
g
O Heere wilt mijn claghen hooren,
Helpt haer verwinnen in den strijdt.
Strijt vroom mijn alderliefste bruyt,
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a

Ex. 15. 16.
1. tim. 6. 15.
+
1. tim. 1. 17.
b
ps. 105. 23.
+
Ap. 19. 16.
c
ps.103. 11.
+
rom. 16. 26.
d
ps.107. 1.
+
Ps. 136. 24.
+
Ps. 108. 5.
+
Psa. 118. 1.
e
Can. 2. 2.
f
Ap. 12. 22.
+

g

Ap. 12. 16.
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Grijpt moet, en wilt u niet vertsaghen,
h
Ghy moet (tis waer) ter poorten uyt
+
Om mijn versmaetheyt te helpen draghen,
i
Wilt cloeckelijck u leven waghen,
+
Vreest niet de menschen diet lichaem doon
k
Loopt eenen loop sonder vertraghen,
4 Des levens croon in s'Hemels troon
l
Sal ick u schencken uyt liefden reyne,
m
En dienen aen mijn tafel schoon,
Mijn goeden werden u ghemeyne
O bruyt mijn jonst en is niet cleyne,
Die ick u draech int herte mijn,
n
Ghy sult drincken uyt s'levens fonteyne,
En wert bevrijt van sdoots ghepijn.
5 V beloften, bruydegom soet,
Sijn my een troost in druck en lijden,
Waer door ick my verblijden moet,
Bereyt zijnde met u te strijden,
o
Maer t'vleesch is kranck tot allen tijden,
Den gheest ghewillich om voort te gaen,
Weest my Heer ter rechter zijden,
Dat mijn leven noch doot mach schaen
6 T'leven in desen quaden tijt
Is vol verdriet, swack ende teere,
Hierom, o Heere ghebenedijt,
Sterckt ons in u oprechte leere,
Och en verlatet nemmermeere
p
V duynken reyn ghemaniert,
Gheeft dat haer stem u altijt eere,
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h

heb. 13. 13.
Esaie 51. 7.
i
Mat. 10. 28.
+
Luc. 12. 4.
k
heb. 12. 13.
+

l

Apo. 2. 10.
lu. 12. 37.

m

n

Ap. 21. 4.

o

Mat. 26. 40.

p

can. 2. 12.
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Ende noch dah noch nacht en viert.q
7 O Zyon teer vreest niet een hayr,+
r
Merckt wel op de tijden voorleden,
Waren sy oyt verlaten swaer,
Die betrouden en hielden mijn reden,
s
Met die hebb' ick altijt ghestreden,
t
End als mijn ooch appel bewaert,+
Den Duyvel wil ick onder u treden,v
En niet laten wesen beswaert.+
8 Mijn trouwe groot, o bruyt eersaem,
Sal ick houden sonder mincken
x
Voor God belijden uwen naem,
y
Dat eeuwich rijck sal ick u schincken,
z
Dan sult ghy als de Sonne blincken,
Int rijck mijns Vaders excellent,
a
En als de Sterren, wilt dit bedincken,
Blincken aen s'Hemels firmament.
9 Hoochweerdich bruydegom expeert.
b
Voor u moet buyghen hier beneven,
Alle knyen, in uwen name weert,
c
In u allen vinden wy t'leven,
d
D'enghelen staen voor u met beven,
e
Ghy zijt reyn, heylich onbevleckt,+
f
Maer wy hebben veel quaets bedreven,+
End zijn bevonden onperfeckt.+
10g Thienduysent pont is onse schult,
Wy en hebben niet om te betalen,
O Heere hebt doch met ons ghedult,
Met u ghenade wilt ons doorstralen,
h
Daerom met Hester wy neder dalen,
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q

Es. 41. 10.
Esa. 43. 1. ende 44. 5.
r
deu. 32. 7.
+

s

Esa. 43. 2.
Ps. 17. 8.
+
Sach. 2. 8.
v
Es. 54. 10.
+
Mic. 7. 20.
t

x

mat. 10. 32.
Lu. 12. 32.
z
Matt. 13. 43.
y

a

Da. 12. 13.

b

esa. 45. 23.

c

Ioa. 1. 4. ende 5. 26. ende
6. 51.
d
4. esdr. 8. 21.
e
1. pet. 1. 16.
+
Psa. 106. 6.
f
Dan. 9. 5.
+
tren. 3. 42.
+
Baru. 1. 5.
g
Mat. 18. 24.
h
Hester 4. 4.
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Voor uwe groote Majesteyt,
i
Neemt wech, o Heere, sonder falen,
Ons sonden door u ghenadicheyt.
11 Ist dat ghy my van herten vreest,
En lief hebt uyt alle u vermoghen,
k
Ick sal u sonden minst en meest,
Wech nemen ende doen verdrooghen,
+
En u aensien, met ghenadighe ooghen,
Al sijn u sonden bloet root onreyn,
l
Wt liefden wil ick u verhooghen,
+
Dat sy werden snee wit certeyn.
12 Zyon aenschout de ghenade bloot,
m
Die ick u doe, mijn vriendinne,
n
Om u verlossen van der doot,
+
Was ick ghedoot t'uwen ghewinne,
+
Want ick was cranck uyt reyner minne,
o
Vwe liefde heeft my doorstraelt,
+
Dat ghy nu zijt mijn Coninginne,
p
Daerom hebb' ick u schult betaelt.
+
12 Lof eer en danck, moet u gheschien,
Prijs weerdich Coninck vol ghenaden,
q
dat ghy my uyt s'duyvels bespien,
+
Hebt bevrijt van sonden ontladen,
+
der hellen poorten moghen niet schade,
r
duyvel noch doot, noch t'helsch tempeest
s
Sy zijn verwonnen door uwe daden,
dus com' ick tot u vreuchden feest.
14t Ter eeren van u Majesteyt,
Wil ick vertellen uwe deuchden,+
v
Want door uwe ghenadicheyt,
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i

Ps. 51. 1.

k

Esa. 44. 22.

+

Esa. 43. 25.

l

Esa. 1. 18.
Ephe. 5. 2.

+

m

can. 2. 10.
rom. 8. 3.
+
Tit. 2. 14.
+
Heb. 9. 14.
o
Psal. 69. 10.
+
Ioa. 2. 17.
p
Ps. 103. 1.
+
Apo. 4. 11. ende 5. 12.
n

q

Ep. 2. 13.
Coll. 1. 20.
+
1. par. 18. 9.
r
Mat. 16. 18.
s
Cal. 2. 15.
+

t

Esa. 40. 9.
1. Pet. 2. 9.
v
Ps. 103. 5.
+
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Zijn wy vervult met grooter vreuchden,
x
O bloeyende roede vol jeuchden,
Vruchtbaer vol barmherticheyt,
y
dien heylighen in u verheughden,
z
Als sy dijn lof hebben verbreyt,
15a So ghy altijt na t'goede staet,
Verciert met deuchden t'mijnder eeren,
b
So sal ick u bruyt delicaet,
Vercieren met blinckende cleeren,+
c
dan sult ghy eeuwich domineren,
d
En triumpheren op mijnen stoel,
Maer u vyanden sal ick verneeren,
e
En werpen in den vyerighen poel.
16f Dan sult ghy staen met grooter vreucht
Vrymoedich teghen u vyanden,
g
dewelcke dan om haer ondeucht,
Werden ghestraft met grooter schanden,+
h
Suchtende, wringende haer handen,
Knerssen der tanden, met grooter noot,
i
Want sy sullen dan eeuwich branden,
k
Haer quale wert de tweede doot.
17 O God u bruyt altijt bewaert
l
dats' onbeswaert, blijft in u sede,
Naemt op u hoopkne goet regaert,
m
Croontse met u ghenadichede,
Schenckt haer dat erfdeel in u stede,
die vol is van goeden playsant,n
o
Gheeft haer den rechten leyder mede,
Na het heerlijck beloofde landt.
18 O Prince God ons Hooftman vroom,
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x

Nu. 17. 8.

y

Ps. 149. 1.
ps. 104. 1. ende 105. 1. ende
106. 1.
a
1. pet. 3. 13.
b
Psal. 45. 14.
+
Apo. 19. 8.
c
Ap. 2. 26.
d
Mat. 19. 28.
z

e

Ap. 21. 8.
sapi. 5. 1.

f

g

Mat. 25. 47.
sapi. 4. 19.
h
Mat. 8. 12. en 13. 42. end
22. 13. end 25. 30.
i
Esai. 66. 24.
k
Ap. 21. 8.
+

l

Ps. 51. 20.

m

psal. 103. 4.

n

4. esd. 7. 6.
Heb. 3. 1.

o
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p

Wilt ughemeynte nu op bouwen,
Waeckt altijt voor u eyghendom,
+
Wilt daer met uwen gheest bedouwen,
r
Dat sy u love int benouwen,
s
Want ghy alleen lofweerdich zijt,
Looft God alle die op hem betrouwen,
t
Verbreyt sijn eere t'aller tijt.
q

p

Psal. 51. 20.
Ps. 121. 4.
+
Psa. 147. 2.
r
Psa. 148. 14. end 103. 21.
s
Apo. 4. 11. ende 5. 12.
q

t

Ps. 149. 1.

Een nieu liedt:
op de wijse: Ick roep u Hemelsche Vader aen.
Singt met aendacht.
Paulus doet ons een goet vermaen,
Tot Titum, daer wy mercken,
a
Dat alle die ghenomen aen,
Hebben t'gheloove saen,
Moeten neerstich voortgaen,
In alle goede wercken.
2b Al hadt ghy een gheloove so groot,
Dat ghy berghen versteldet,
End waert sonder de liefde bloot
Ten baet u niet ter noot,
c
T'gheloof is sonder wercken doot,
Hierom het niet en gheldet.
3d Maer dat daer ghelt in Christo claer,
Is t'gheloove gestadich,
D'welck niet en is verstorven swaer
Stil ende ledich, maer
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a

Tit. 3. 8.

b

1. cor. 13. 2.

c

jac. 2. 26.

d

Gal. 5. 6.
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Dat neerstich is eenpaer
Door de liefde weldadich.
4 Tgeloove, dadich dach ende nacht,
Door liefde in Gods geboden,
Hebt ghy dat vast in u ghedacht,
Ghy zijt van Gods geslacht,
Indien ghy zijt met cracht,
Des werelts lust ontvloden.
5 So ghy die lust der werelt blent
Ontvloden nu misprijset,
Door dat ghy Christum Iesum kent,e
Al u neersticheyt went,
Dat ghy deucht diligent
In u gheloof bewijset.
6 Bewijsen oock inder deucht men moet,
Wetenschap, end in desen
Soberheyt oft maticheyt vroet,
End in maticheyt goet,
Verduldicheyt soet,
Met een Godsalich wesen.
7 In der Godsalicheyt noch zyf
De broederlijcke liefde,
Daer toe ghemeene liefde vry,
Elck mach nu sien of hy
Al dit rijckelijck by
Heeft, ghelijck Petrus briefde.
8 Petrus briefde wien int ghetal
Dit rijckelijck is beneveng
In sHeeren kennisse niet smal
Hy vruchtbaer wesen sal,
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e
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f

2. Pet. 1. 7.

g

2. Pet. 1. 8.
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Maer die niet en heeft al
By hem, is blint beseven.
9 Blint is hy en tast met der hant,
h
Van sijn voorleden sonden
De reyninge schoon en playsant,
Gaet al uyt sijn verstant,
Hierom broeders vailiant,
Wilt neerstich zijn bevonden.
10 Weest neerstich dan om uwen wey soet,
i
Ende verkiesen blijde
Te bevestigen met wercken goet
Want als ghy dit al doet,
Niet sondighen onvroet
Sult ghy te ghenen tijde.
11 Dit doende mijn vrienden autentijck
k
So sal u lieden
Werden bereyt overvloedelijck
Den inganck in dat rijck
Des Heeren magnifijck
Amen, dat moet geschieden.

Den xcv. Psalm Davids:
Op de wijse vanden xxiiij. Psalm.
Singt met aendacht.
Comt laet ons blijd' zijn inden Heer,
End met sanc verbreyden sijn eer,
Hy is ons troost end heyl alleyne,
2 Laet ons met dancsegginge gaen,
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h

2. pet. 1. 9.

i

2. pet. 1. 10.

k

2. Petr. 1. 11.
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Voor sijn aengesicht, end voortaen,
Hem singhen met vreucht psalmen reyne.
3 Want hy een groot God is geacht,
Een Coninck van veel grooter macht,
Dan de Goden zijn: Want teertrijcke
4 Heeft hy in sijn hant, welcx vrucht al
Hem toe behoort, die berch end' dal,
Steets voortbringhen beyde ghelijcke.
5 De zee hem alleen toebehoort,
Hy heeft die gemaeckt door sijn woort,
End schiep oock taertrijcke bequame
6 Comt laet ons al tsaem met demoet,
Vallen voor onsen God te voet,
Hy heeft ons gheschapen al tsame.
7 Hy is een God die ons behoet,
Wy zijn t'volck end de schapen goet,
Die van hem wel geweydet werden.
8 Hoort ghy heden sijn stemme claer,
Wilt doch uwe herten so gaer,
Niet verstocken noch oock verherden.
9 So tot Massa ende Merida,
Vwe Vaders voor ende na
Inde woestijne te doen plaghen
Sy terchden my met herten quaet,
Ende beproefden vroech en spaet,
Al mijn wercken die sy daer saghen.
10 Daer ick veertich jaren eenpaer
Met hen veel arbeyts had voorwaer,
Dies claechd' ick aldus onversweghen
Dit volck is gantsch sonder verstant,
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Van herten gaer dwalende, want
Sy sullen mee leeren mijn weghen.
11 Dies als ick van hen wert versmaet,
Ick was toornich door sulck een daet
End heb in mijn gramschap gesworen,
Dat dit boos end verkeert geslacht,
Nemmermeer soude zijn ghebracht
Ter ruste mijner uytvercoren.

[Staet op mijn schoone vriendinne]
Na de wijse: Als de eyckelen rijden so mest den boer.
Singt met aendacht.
a

Staet op mijn schoone vriendinne
Aenhoort uwe bruydegoms stem
Ghy zijt die ick beminne
Deur my suldy inwinne
b
Dat Hemelsche Ierusalem.
c
2 Mijn kelck moet ghy hier smaken
V licht laet schijnen snel
d
Wilt den slaper wacker maken
En houdt hem altijts waken
e
Want ick ten oordeel comen fel,
3 Den winter is geweken
f
Den regen is wech ghegaen
Wilt nu de waerheyt preken
Het is nu tijt te spreken
g
Want siet hoe schoon die bloemkens staen.

a

2. Cant. 2. 10.

b

Apo. 21. 2.
mat. 20. 22.

c

d

Mat. 5. 16.

e

Hebr. 10. 37.

f

Can. 2. 11.

g

can. 2. 12.

Sommighe leerachtighe geestelijcke liedekens

309
4 Tghetal moet vervult werdenh
Van die liggen onder de Outaer
Die haer leven niet en spaerden
Want sy mijn woort verclaerden
En my beleden openbaer.i
5 Dus gaet uyt propheteren
Leert haer de waerheyt blootk
En wilt niet simuleeren+
Maer wilt haer te recht bekeeren
Op dat sy wijcken vanden doot.
6 Ick wil na Iohels leerenl
Op alle vleys storten mijn gheest+
Sy sullen propheteren
Ia droomen sullen de Heeren
Het sal vervult zijn, alsmen leest.
7 Segt dat sy my soecken clachtichm
Dewijl ick te vinden bin
Daer sy my bidden crachtich
Mijn woorden zijn ghedachtich,
En haer nu stellen na mijn sin.
8 Ghelijck regen en sneede
Niet weder tot my en keertn
So en sal mijn woort oock mede
Niet ledich van haer scheede
Maer tsal vrucht doen na mijn begeert.
9 Dus wilt mijn woort verbreden,o
Mijn lief, mijn soete bruyt
Deur landen en deur steden
Weest met mijn woort te vredenp
En haer de Schrift te recht ontsluyt
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h

Ap. 6. 10.

i

4. Esd. 2. 47.

k

Ier. 1. 21.
mat. 28. 19.

+

l

Ioel 2. 28.
Acto. 2. 17.

+

m

esa. 55. 6.

n

esa. 55. 10.

o

marc. 16. 16.

p

can. 4. 11.
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10 Want Amos doet oock weten,
Datter hongher en dorst sal zijn
Gheen hongher om broot te eten
Noch dorst na water reten
Maer slechs na twoort des levens fijn.
11 Comt hier mijn bruyt verheven
r
Toont my u ghedaente soet,
Al wort ghy hier verdreven
Wilt my altijt aencleven
Ick sal u gheven al mijn goet.
12 V stem, mijn bruyt vercoren
s
Comt in mijn ooren gaen
Ick wil u druck verhooren
Want sy willen verstooren
En achten niet op mijn vermaen.
t
13 Comt mijn vriendinne reyne
Ghy zijt so schoonen prieel
Ick bemin u lief alleyne,
Ghy zijt mijn bruyt certeyne
Ick hoor t'gheluyt van uwe keel.
14 Ghy hebt twee duyven oogen
v
V tanden sijn snee wit
x
Twee lippen ongeloogen
y
Met roosen verwe deurtoghen,
z
Vwenhals vol schilden, aenhoordt doch dit.
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q

Am. 8. 11.

r

Cant. 5. 1.

s

Can. 2. 14.

t

can. 4. 12.

v

Can. 4. 1.
Can. 6. 6.
y
Can. 4. 3.
z
Can. 4. 4.
x
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15 V Wangen als granaten
V borstkens die zijn seer soeta
V haeyr schoon uyter maten
Ghy gaet boven alle statenb
Comt en ontfangt u croone goet.
16 Gheen vervolch also wreden,c
Te ghelijcken by de glorye fijn
Al hebt ghy hier smaet geleden
Weest doch nu wel te vreden,
Eewich suldy in vreuchden zijn.
17 Comt princelijcke nacy
Comt, eet, ende wert versaet
Ghy staet wel in mijn gracy
Ghy zijt mijn generacy
d
Comt drinct nu droncken sonder maet.

a

can. 4. 3.

b

Can. 4. 1. ende 6. 5.

c

Ro. 8. 18.

d

can. 5. 1.

Den xcvij. Psalm Davids.
Singt met aendacht.
1 Een Coninc is Heer,
Dies moet verblijden seer,
In hem dat gantsch aertrijcke,
Heylanden desgelijcke.
2 Der wolcken duysterheyt,

Sommighe leerachtighe geestelijcke liedekens

312
Verbercht sijn majesteyt:
En sijn stoel met der daet
Seer vastelijck bestaet,
Door sijn gerechticheyt.
3 Een groot vyer voor hem gaet,
Twelck rontsomme verstaet,
End doet al sijn vyanden,
Gantsch tot asschen verbranden.
4 Den blixem fel hy schiet
Over teertrijck met vliet,Hy weerlicht hier end daer,
Teertrijck is vol van vaer,
End heeft alst dit aensiet.
5 De berghen niet bestaen,
Maer als dat was vergaen,
Voor God een heerscher machtich,
De aertbodems seer crachtich,
6 De Hemelen doen condt
End tfirmament vermont
Gods gerechticheyt goet,
End daertrijck bemerct vroet,
Sijn eer tot deser stont.
Pause.
7 Dat sy werden beschaemt,
Die daer (twelck niet betaemt)
Tot beelden zijn ghevloden,
End dienen den afgoden
Ghy enghelen al tsaem
Aenbidt den Heer bequaem
8 Zyon die Godes woort
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Met vreuchden heeft gehoort,
Verblijt in sijnen naem.
O Heer u regiment,
Den dochteren bekent,
Van Iuda uytgelesen,
Wert seer van haer ghepresen.
9 Want ghy nu verhoocht zijt
In allen landen wijt:
Meer zijt ghy door u cracht,
Dan de Godne gheacht,
Nu end tot aller tijt.
10 Ghy die den Heer bemint,
End hertelijck versint,
Wilt doch de boosheyt haten,
End gantschelijck verlaten.
Want God t'leven bewaert
Sijner knechten vermaert,
Die hy verlossen sal
Van den Godloosen al,
End makens onbeswaert.
11 Den vromen sal voortaen
Tlicht des troostes op gaen
Blijschap comt na veel smerten,
allen oprechten herten.
12 Comt dan ghy vrome reyn,
Verblijt u groot en cleyn,
In den Heer u verheucht,
End prijst (zijnde vol vreucht)
Sijn goetheyt in ghemeyn.
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Een nieu liedt, van de barmherticheyt ende mildicheyt,
op de wijse van den 23. Psalm. Mijn Godt hoedt my, als eeqq herder
gepresen.
Singt met aendacht.
Och wie sal my al met verstande leereqq,
Die rechte waerheyrt uyt dat woordt des Heeren,
a
Wat giericheyt is en wat zijn haer vruchten,
Die my so menichmale doet versuchten,
Want tis voor God een grouwelijc afgrijsen,
b
Daerom wil ick den barmhertigen prijsen,
2 Wel dien die den nootdruftigeqq versaden,
f
God sal hem verlossen alvanden quaden,
+
En behouden in den noot by den leven,
+
Noch niet in sijn vyanden handen geven,
d
Maer sal hem vertroosten in druck en lijdeqq,
g
Int bedde sijner cranckheden verblijden.
+
3 Barmherticheyt en liefde tallen stonden,
+
Bedeckt de menichte van smenschen sondeqq.
c
Wie zijn ghelt leent den vroomen armen teere
+
Die leent dat een so grooten rijcken Heere,
e
Maeckt vrienden dan sijnen Mammon op eerden,
+
Twort hem een schat ter noot van grooter waerden.
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4h Den vrecken haet sijn vrienden deur hoochmoeden,
Die daer arm zijn, ende cleene van goeden,i
Maer den vromen rijcken al heeft hy wilde,+
Den armen is hy barmhertich en milde,+
En maeckt vrienden van sijn goet en sijn daghen+
Gelt huys noch hof sal niemant mede drageqq.k
5 Een milden, staet na gheen huysen noch hoven,+
Maer hy vergadert sijn schatten hier boven,+
So Christus dat gheboden heeft met crachtenl
m
Maer veel op dat ghebodt seer weynich achtenp
Bedenckt toch eer wy lijden meer vervolgen+
Of God daerom op ons niet is verbolghen.+
6 So barmhertich was die Sareysche vrouwe,+
Al had sy maer een weynich meel behouwe,+
Helias noot, uyt liefden sy aenveerde,+
Bieck hem eerst broodt, soo veel als hy begheerde,+
Gods goetheyt groot, en heeft haer niet besweken,n
Tot in haer doot en leedt sy geen gebreken.o
7 Sachens door sijn hertelijck ontfermen,+
De helft van sijn goeden gaf hy den armen,+
Sochte een huys als die in liefde branden,q
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Dat niet en is ghemaeckt van smenschen handen,
r
na die huysinge heeft Gods volc verlangen,
+
Die giericheyt geensins sy aen en hanghen.
+
8 Een knecht Godts heeft een lust in caritaten,
+
denct niet om sijn kindren groot goet te laten,
s
Want deur rijcdom lustich eten end drincken,
t
Wortmen hooveerdich op God niet en dincken,
u
Wie sijn erfgh'naem vergadert groote sommen
x
Sijn dicmaels oorsake van haer verdommen.
y
9 Wie Godt lief heeft en vry wil zijn van smerten,
z
Valt u schat toe, set daer niet aen u herten,
+
Verstaet Davids, vlecht doch gheen vijghebladen,
+
die raept en schraept en zijn niet om versaden,
a
Dat's gheen toeval maer t'is een gierich wesen.
+
Die so rijck wort is arm voor God in desen.
+
10 Tis v geseyt o menschen al te samen,
+
Dat Godt u eyscht barmherticheyt by namen,
b
Ende liefde te oeffenen ootmoedich,
+
Godt salt u wel betalen overvloedich,
c
En vertroosten in noot als sijnen broeder,
+
Als een kint troost sijnder bedroefde moeder
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Een nieuw liedt van de Aelmoesen, hoe syhaer draghen sullen, de
ghene die 't vermoghen, hantreyckinghe den armen te doen, elc na
sijnen staet, ende hoe sy haer oov dragen sullen, die Aelmoessen oft
hantreyckinge behoeven. Ende oock wie de arme zijn, die men helpen
sal.
Na de wijse Ierusalem is verdorven, ende in draecken nesten verkeert.
Singt met aendacht.
Hebt doch wel acht op den armena
Na dat uwe hant dat vermach,+
Want God verhoort haer karmenb
Als su tot hem doen haer geclach+
De Schrift doet ons ghewach,c
Wie barmhertich is hier int leven,+
Die leent den Heere dat,+
Die sal hem eenen schat,+
Daer vooren dubbel weder geven.d
2 God wil sijn armen bewaren+
Want hy t'volck door Moysen geboote
Dat daer oock gheen bedelaren,+
Onder haer sonden gaen om broot,+
God hielp haer inder noot,f
daeromme schrijft David voordachtich
Noyt en sach ick Gods vrient,g
Verlaten, die hem dient,+
Noch sijn zaet om broot gaen waerachtich.+
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h

3 Dus moste Israel voeden,
Haer armen, want God so gebiedt,
+
Gheeft haer van uwen goeden,
i
Haer niet onvriendelijck aensiet,
k
Helpt haer, en laet dat niet,
+
Dies niet so hebt ghy groote sonden,
+
Ick sal de landen dijn,
+
Onvruchtbaer laten zijn,
Dat ongeluck sal u verslonden.l
+
4 So wie hier stoppen haer ooren,
m
Voor dat roepen der armen swaer,
God salse oock met verhooren.
+
Noch barmhertich zijn hier naer,
n
Als sy sullen roepen daer,
+
O berghen wilt ons bedecken,
+
De doot (na schrifts belien)
o
Sullen sy soecken tot dien,
+
Maer de doot sal van haer aftrecken.
p
5 Ten sal die oock niet gelucken,
+
Die haer huys vervullen met graen,
+
Ende laten niet bedrucken,
q
Weduwen ende Weesen gaen,
Naeckt hongerich belaen,
r
Vreest Gods oordeel in u affeeren,
En bedenckt doch vroech en lat,
Waert ghy in armen staet,
+
Ghy sout wel troost van herten begeeren,
+
6 Dit waren de misdaden,
s
Van de landen van Sodoma,
Hoochmoedich vol onghenaden,
+
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Vol herte spijse was haer schapra,
t
Tvleesch lust volchden sy na+
u
Maer op den armen sy niet en dachten,
x
Daeromme datse saen,
Metten vyere sijn vergaen,+
En in haer sonden versmachten.
7 Daerom liet Tobias weten,+
Sijn Sone des Heeren leer,y
Dat hy niet soude vergheten,+
Die rechte armen van den Heer,
z
Hebt ghy veel, gheeft dies te meer,a
Hebt ghy weynich, geeft sonder smerten+
V neerstich daer toe poocht,
b
In als wat ghy vermoocht
Dat doet doch met getrouwer herten.+
8 Maer laet gheen trompetten blasen
c
Als ghy uwe Aelmoessen gheeft,+
Ghelijck die sotte dwasen,d
e
Die menschen prijs geerne geeft,
Maer na Gods woorden leeft,f
Zijt barmhertich alle persoonen,+
Maer doet dat so secreet,
g
Dat u slinckerhant niet weet,+
h
God salt openbaer loonen.
9i Maer men moet ooc wel aenmercken
Op die Aelmoessen ontfaen,k
Die ledich zijn en niet wil wercken,l
Ende hebben hier gelt noch pant,
m
Steken licht uyt d'hant,
Paulus en heeft die niet vergeten,
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Van dien heeft hy gheseyt,
So wie niet en arbeyt,
der armen broot sal hy niet eten.
18 Die benout zijn in ellenden,
n
Verbrant, berooft ofte verjaecht,
+
Creupel, weesen, oude, blenden,
+
Dat zijn armen die God behaecht,
+
Daer die schrift al ghewaecht,
+
Wat ghy gedaen hebt aen dees cleenen
+
Dat hebt ghy my ghedaen,
o
Comt wilt in mijn ruste gaen,
Ick wil u mijn rijcke verleenen.
+
11 Oock die sitten int benouwen,
p
Door veel cranckheyt, of kinders last,
Ende haer matelijck houwen,
q
En niet overdadich en brast,
Oock op haer tijt wel past,
+
Lijdtsaem niet stout, noode beswaren
+
Bedenckende, beleeft,
Diet voor den armen geeft,
+
Wt haer nootdruft dicmaels versparen
r
12 Merckt hier van een exempel,
s
Een vrouwe ginck sonder twist,
t
Neerstich in des Heeren tempel.
+
Ende stack in Gods offerkist,
+
Twee myten sonder list,
u
Die sy van haer nootdruft verspaerde
Maer sy stack na Gods sin,
+
Meer van rijcken daer in,
+
Die haer overschot daer in vergaerde,
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13 Christus wil hier verclaren,
Hoe groot dat hy de gaven acht,
x
diet uyt haer lijf versparen,
En sijn barmhertich na haer macht,
Ghy armen neemt dit wacht,+
En wilt den ghever niet bedroeven,
dat aldus is verspaert,
dient wel nauwe vergaert,
Bedenckt dit recht die hulpe behoeven.
14 Maer wie daer heeft swerelts rijcdommen,
y
En sijn broeder in armoe weet,
En sluyt zijn herte sonder schrommen,
Ioannes schrijft van dien bescheet,+
In sulck een mensche wreet,+
En can de liefde Gods niet woonen,
Bemint ghy u broeder niet,
z
die ghy voor ooghen siet,
Hoe veel min God in den troonen.
15a Stelt u niet (Gods creatueren)
Ghelijck doet dese werelt groot,
Die haer broeders voor haer deuren,
Wel laten schreyen van hongher noot,b
Bidden maer om een stuck broot,
Maer selden mach haer dat ghebeuren,
c
Tis meest vrient, segghen sy,
God helpt u haet voor by,
En laeten haer in bitter treuren.
16d Ghy Heylighe huysfghenooten,
e
Wort niet moede te doene deucht,
En wilt u niet lichte stooten,+
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+

Als de arme hen wat verheucht,
Och selden hebben sy vreucht,
f
T'zijn oock leden van u lichame,
g
Dus als ghy vrolijck zijt,
+
Bedenckt ter selver tijt,
+
Den armen om des Heeren name.
+
Voor een slot houdt dit in weerden,
h
Weent ende huylt over u ellent,
i
Die in wellust leeft op eerden,
+
En sijn herte na rijckdom went,
k
V selven sal int ent,
+
V vlees als een wreet vyer noch quellen,
l
Als God sal segghen, gaet
+
Ghy vermaledijde zaet,
+
In de eewighe pijne der Hellen.
+

+

Den 100. Psalm Davids.
Singt met aendacht.
Ghy volckeren des aertrijcx al,
Singt den Heere met bly gheschal,
End dient hem met herten verheucht
Verschijnt voor sijn aenschijn met vreucht,
3 Bekent dat hy een Heere zy,
Die ons sonder ons toe doen vry,
Ghemaeckt heeft en verworden fijn,
Tot Schaepkens goet der weyden zijn,
4 Wilt tot sijnen tempel in gaen,
Doet van lof end danck oock vermaen,
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In sijn schoone voorhoven soet,
End prijst daer sijnen name goet,
5 Want vol van goetheyt is de Heer,
Sijn ghenade duert immermeer,
Sijn Godlijck woort en sijn waerheyt
Blijven tot in der eeuwicheyt.

Den 101. Psalm Davids.
Singt met aendacht.
Van Gods goetheyt end oordeel wil ick singhen,
Ick wil hem schoone lof Psalmen toebringhen,
Daer met dat ick God den Heer boven al
Groot maken sal.
2 Ick wil wand'len met oprechten ghemoede,
Wan sal ick heerschen met vreed' in voorspoede
Dan wil ick mijn volck trouwelijc voorstaen
End voren gaen.
3 Van der boosheyt heb ick, Heer, een afgrijsen,
End die anders met der daet niet bewijsen,
Van archeyt die sullen in dat huys mijn
Nemmermeer zijn.
4 Ooc de verkeerde menschen al te male
Moeten wijcken wt mijn hof en mijn sale,
Hy sal van my, die hem tot doofheyt went
Niet zijn ghekent.

Sommighe leerachtighe geestelijcke liedekens

324
5 Die met achterclap haren naesten schaden
Die met grootscheyt, end hoochmoet is beladen,
Die sal ick t'samen uytroyen met vliet,
End lijden niet.
6 Mijn oogen sullen sien na den oprechten,
Op dat sulcke moghen wesen mijn knechten,
My sullen dienen die vroom ende goet,
Sijn van ghemoet.
7 Die tot bedroch end list hem wil begeven,
Die sal dan my in dienst niet zijn verheven
Den leughenspreker en sal oock by my
Niet wesen vry.
8 Vroech met ernst sal ick drijven uyt den lande,
De boosen al, end tsaem brengen ter schande
Op dat Gods huys van boosheyt groot en cleyn,
Gantsch werde reyn.

[Ick sal u een liedt verbreyden]
Na de wijse: Nu looft mijn ziele den Heere.
Singt met aendacht.
Ick sla u een liedt verbreyden,
a
Twelck Mattheus int vijfste verclaert,
Van de acht Salicheden,
So Christus ons selve openbaert,
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Ghelooft sijn woort alleene,
Verblijdt dat herte dijn
b
Salich sijnse ghemeene
Die arme van gheeste zijn,
Hier naer sullen sy niet weenen,+
Dat Hemelrijck hoort haer fijn,
c
Salich sijn de bedroefde reene,
Sy sullen vertroostet zijn.
2 Christus sprack noch ter stede,
Dat oock salich zijn, hoort zijn belijdt,+
d
Al de sachtmoedighe mede,
Sy besitten d'aertrijck in vreden altijt,+
e
Salich zijnse die hongher lijden,
End dorsten na Godes woort,
God sal haer noch verblijden,+
f
End by false versaden hoort,
g
Salich zijnse in dese tijden,
De barmhertighe voort,+
Barmherticheyt comt haer bezijden,
Ten eeuwighen daghe aenhoort.
3 En bedroeft u niet te samen,
Ghy die daer houdt Gods eeuwich verbont,+
h
Christus heetse salich by namen,
Die suyver van herten zijn in den gront,
Sy sullen God aenschouwen,
Dit sijn Gods woorden claer,
Salich zijnse wilt dit onthouwen,
i
De vrede makers voorwaer,
Al die dees reden behouwen,
Ende volghense vromelijck naer,
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Dat sijn Gods kinders vol trouwen,
Spreeckt Christus int openbaer.
4 Salich zijn sy en uytvercoren,
Spreeckt Christus tot sijn Discipels fijn,
k
Die om de gherechticheyt wilt hooren,
Ghehaet, vervolcht en versmaet zijn,
+
Salich zijn uyt ghenaden,
+
Alle die doen rechte boet,
l
Als u die menschen versmaden,
Om Christus name goet,
+
Sijn beloften laet u versaden,
Dat Hemelrijck hoort u soet,
Ghy Christenen laet u raden,
Zijt dese reden wel vroet.
m
Te rechte mocht hy wel verheughen,
Daermen van is sprekende boosheyt,
+
Ende dat met valsche leughen,
T'gheschiet al tot der salicheyt,
Zijt in vreuchde gheseten,
Het wert wel gheloont,
God sal u sijn rijck uyt meten,
Schoonder dan hyt heeft vertoont,
n
Want alle Gods Propheten,
+
Zijn niet in lijden verschoont,
+
De werelt heeftse verbeten,
+
Daerom zijn sy ghecroont.
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Myn ziele wilt den Heer met lofsanc prijsen,
Al wat in my is, moet hem eer bewijsen
End sijnen heyl'ghen naem loven met vliet,
Wilt hem prijsen end roemen onbeladen,
2 O ghy mijn ziel looft des Heeren weldaden
Die ghy ontfanghen hebt, vergheet die niet.
3 Looft hem die door sijn goetheyt hooch verheven,
De sonden al, u gantschlijck heeft vergeven,
End u gheneest van u ghebreken groot,
4 Prijst hem die u heeft vry ghecocht u leven
Van der doot, de welcke u seer heeft doen beven
Die u nu omringt met ghenade bloot.
5 Die uwen mont volmaeckt, met goet en vreuchden
End u fonck maeckt, end daer toe oock vol jeuchden
Alsomen den Arme jonck werden siet,
6 Hy is de Heer, die ghedeucht t'allen tijden
Ghenadelijck hen die hier onrecht lijden,
Dat recht is te doen in al haer verdriet.
7 Hy heeft Mosi, dat wy niet souden dwalen
Sijn weghen verclaert end willen verhalen,
Israel heeft hy ghetoont zijn doen al,
8 Hy is een Heer barmhertich en seer goedich
Hy vergeeft haesrt en is tot toorn lancmoedich
Volmaect in goetheyt, twelck hy blijven sal.
9 Het is wel waer, dat als wy ongestadich
Hem vergrammen, so straft hy ons genadich
Nochtans blijft hy niet verstoort langen tijt,
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10 Hy handelt met ons niet na onse sonden,
Hy is vriendtlijc en straft tot genen stonden
ons na verdienst maer schelt ons alles quijt/
11 Soo hooch als den Hemel staet dan der Aerden.
So groot is sijn goetheyt, hen die aenvaerden
De heylighe vreese sijne woorts voortaen,
12 Veel wijder dant oosten claer is gestanden,
Van den westen, so heeft sonden end schanden,
Ons God van ons uyt ghenaden ghedaen.
Pause.
13 Gelijck een Vader hem pleecht te erbarmen
Over sijn kint, so wil hem God ontfarmen,
Over hen die hem vreesen int ghemeyn,
14 Wat de menschen sy dat bekent de Heere
Hy weet oock wel dat wy vol van oneere,
Niet anders zijn dan stof end stanck onreyn.
15 Als gras end hoy is hier des menschen leven,
Die heerlijck bloeyt, zijnd' een Mijle
Als een schoone bloeme staend' op dat velt,
Maer als de wint eenmael daer over drijvet
Sy vergaet haest so dat niet langher blijvet,
Haer plaetse daer sy voormaels was ghestelt.
17 Maer Gods barmherticheyt sal eewich dueren,
Aen die hem vreesen end tot elcker uren,
Over kints kint blijft sijn gherechticheyt,
18 Dien die sijn bont houden sonder afwijcken
Die sijnen wille steets doen desghelijcken,
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Wt sherten gront met aller vlijticheyt.
19 God heeft sijnen stoel vastelijc bereydet
In den Hemel end sijn rijck uytghebreydet,
Den welcken alles onderworpen is
20 Dies looft hem ghy engelen sterc in crachten,
Ghy die daer uytricht met vliet end met machten,
Sijn bevel, met haest end met vreucht ghewis.
21 Looft den Heer, alle ghy Hemelsche scharen
End maeckt hem groot ghy sijn trouwe dienaren,
Die sijnen wille tot aller tijt doet,
22 Wilt al sijn doen over al heerlijck loven,
End ghy mijn ziel, wilt den Heer van hier boven
Altijt grootmaken met hert end ghemoet.

[O Zyon wilt u vergaren]
Na de wijse: Ick sal u met vreuchden openbaren.
Singt met aendacht.
O Zyon wilt u vergaren,
a
Doet blinckende cleederen aen,
Verbeyt den Heer der Heyrscharen,+
b
Siet, hy sal comen saen,
c
Dat eynde van aller dinghen
Is nu ghecomen na by,+
d
Ontwaeckt, wilt uyt den slaep ontspringen+
So maeckt u Christus vry.e
2 Hoort ghy mijn stemme heden,+
En verhart u herte niet,+
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a

Ap. 19. 8.
Iaco. 5. 8.
b
Ap. 22. 7.
c
1. pe. 4. 7.
+
2. pet. 3. 14.
d
Rom. 13. 11.
+
Eph. 5. 14.
e
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+
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+
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f

So sy in de woestijne deden,
Waerom datse de Heere verliet,
g
Sy en quamen niet in der rusten,
Dits gheschreven tot onsen vermaen,
h
Op dat ons gheen quaet en soude lusten,
Alsoot Israel heeft ghedaen.
3i En wilt niet murmureren,
+
Teghen den Heere uwen God,
k
En wilt oock Christum niet temteren
Maer onderdanich wesen sijn ghebodt,
l
Wy zijn gheworden deelachtich
+
Christus in des vaders schoot,
+
Houden wy sijn wesen waerachtich,
m
Volstandich tot in den doot.
n
4 Weest danckbaer vroech end spade,
o
Doet den bant der liefden aen,
p
En versuymt niet de groote ghenade,
Die Christus ons heeft ghedaen,
q
De werelt sal haer verblijden,
Ghy sult treuren ende droevich zijn,
r
Sy moeten al vervolginghe lijden,
+
Die in Christum ghelooven fijn.
5s Broeders, wilt wesen lanckmoedich,
t
Staet int gheloove, bidt ende waeckt,
Al rasen u vyanden verwoedich,
u
De toecomste des Heeren naeckt,
x
Siet hy comt in de wolcken,
Alle ooghen sullen hem sien,
Dan sal daer onder alle volcken,
Groot weenen end huylen gheschien.
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f

Exo. 17. 2.

g

ps. 95. 11.

h

1. Cor. 10. 6.

i

1. Cor. 10. 10.
Exo. 16. 3. ende 17. 3.
k
Nume. 21. 6.
+

l

Heb. 3. 14.
Esde. 5. 2.
+
1. Pet. 4. 8.
m
Matth. 10. 22. ende 24. 13.
n
Ep. 5. 20.
o
Col. 3. 14.
p
2. Cor. 6. 1.
+

q

Ioan. 16. 20.

r

Esai. 59. 15.
2. tit. 3. 12.
s
Iac. 5. 8.
t
Mat. 26. 40.
+

u

Iac. 5. 8.
Apocal. 1. 7.

x
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Nu maeckt een bitter claghen,y
Ghy vervolghers over al,
Wat sult ghy doen in dese dagen,+
Als u God besoecken sal,+
Ghy meynt ons te beswaren,z
Maer u straffinghe naket schier,
Onsen God sal hem openbaren,
Voor hem gaet een verslindende vyer.+
7 Hy sal sijn vyanden legghen+
Tot sijner voeten banck,a
Dan sullen de gherechtighe segghen,+
Dit is de man diet al bedwanck,
Dan sullen de rechtveerdighe fijn,+
In grooter volstandicheyt staen,+
Teghen die daer ongherechtigh zijn,
End haer druck aen hebben ghedaen+
8 Dan sullen de quade suchten,b
Groot beclaghen sal daer gheschien,+
Dit zijnse die wy deden vluchten
Ende nu in glorien saen,
Och wy ontsinnighe dwasen,c
Hebben gemist den rechten padt,+
Wy seyden dese lieden rasen,d
Maer sy hebben t recht voor ghehadt.e
9 Dus sal haer den moet ontsincken,f
Als sy sullen sien der sonden loon,
Maer de gherechtighe die sullen blincken,
Ghelijck de Son in haere vaders troon,g
O ghy verstroyde Israelijten,
Weest vrymoedich tot in den endt,+

y

2. Thes. 1. 7.

+

mat. 16. 27.
Esai. 3. 13.
z
Deut. 4. 24. ende 9. 3.
+

+

Psal. 50. 5.
Heb. 12. 19.
a
Ps. 110. 1.
+
Matt. 22. 41.
+

+

Act. 2. 35.
1. Cor. 15. 25.

+

+

Hebr. 1. 13. ende 10. 13.
Sap. 5. 1.
+
Matt. 19. 28.
b

c

Sap. 5. 3.
Esaie. 13. 8.
d
Sap. 5. 4.
e
Sap. 5. 8.
f
Rom. 6. 23. ende 5. 12.
+

g

Mat. 13. 43.

+

Da. 12. 13.
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h

Al wil u dat beest verbijten,
Vwe God is een eeuwich regent,
10 Hy salse rechten alle gader,
i
Als Christus u bruydegom seyt,
k
Comt beminde van mijnen vader,
Dat rijcke dat is u bereyt.
Maer tot der slincker zijde
l
Sal hy spreken met wreeden moet,
Gaet van my ghy vermaledijde,
In de eeuwighe helsche gloet.
11 Siet, daer worden sy al verdreven,
Die ter werelt waren seer groot,
m
Maer d'oprechten sullen eeuwich leven,
n
Want sy lijden ter werelt noot,
Na der Goddelooser ghedachten
o
Sullen sy hare oordeel ontfaen,
+
Die den rechtveerdighen verachten,
End zijn van den Heere wech ghegaen,
12 O Heer wilt u niet van ons keeren,
Merckt ons lijden om uwen naem,
O Christe, weert al ons verseeren,
Maeckt ons door uwen wil bequaem,
O Vader God ende Heere,
O Princelijcke Majesteyt,
p
V zy alleen lof, prijs, end eere,
+
Van nu tot in der eeuwicheyt.

h

Ap. 12. 20.

i

Esai. 3. 3. ende 13. 8.
Mat. 25. 34.

k

l

Mat. 25. 42.

m

Psalm. 125. 1.
Sap. 3. 4.

n

o

sap. 3. 10.
Sap. 5. 16.

+

p

Iudas vers 25.
Apoc. 7. 12. ende 19. 1.

+

Den 105. Psalm Davids.
Singt met aendacht,
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Een yeder moet tot desen tijden,
De hoocheyt des Heeren belijden,
En prijsen sijnen name goet,
Elck vercondighe metter spoet,
Allen volckeren nu voortaen,
De wercken die hy heeft ghedaen.
2 Wilt hem loven end dan hem singhen
End sijn wonderwercken voort bringhen.
3 Roemt seer sijnen heylighen naem,
Ghy die hem soeckt van herten t'saem,
Wilt oock wesen tot deser tijt,
In hem verheucht end seer verblijdt.
4 Soeckt den Heer, end sijn wonderwercken
Soeckt sijn aenschijn, daer op wilt mercken,
5 Verghetet sijn groote daden niet,
Vertelt sijn wonderen met vliet,
Roemt sijn oordeelen end sijn woort.
Die de Heer seld ghebracht heeft voort,
6 Ghy dat zaet Abrahams al voren,
Twelcke hem God heeft uytvercoren,
End desghelijcks ghy Iacobs zaet,
Twelck God seer lief heeft metter daet,
7 God is ons God end blijven sal,
Hy Heerschet met cracht over al.
j. Pause.
8 Want God ghedenckt altijt ghenadich
Aen sijn verbont, twelck blijft ghestadich,
9 End aen dat woort dat hy heeft claer
Toegheseyt, en wilt houden waer
Int duysenste gheslacht dat leeft,
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So hy Abraham belooft heeft.
10 Dien eedt en sal niet sijn verloren,
Dien hy Isaac heeft ghesworen,
End oock Iacob maer hy sal fijn,
Eeuwichlijck vast end seker zijn,
In Israel sal dit verbont
Vast blijven staen tot aller stont.
11 Ick sal mijn volck sprack God verheven
Tschoone lant Canaan in gheven,
Dat sal ghewis end door een slot,
Vwes erfdeels wesen dat lot,
12 Al waren sy weynich end cleyn,
End vreemdelinghen int ghemeyn.
13 Van d'een rijcke tot d'ander crachtich,
Trocken sy, end tot volcken machtich,
14 Maer God wilde toelaten niet,
Datmen hen aen dede verdriet,
Ia selfs de Coninghen hy niet
Om haren wil onghestraft liet.
ij. Pause.
15 Mijn gesalfden (sprack hy) niet schadet
Mijn Propheten doch niet versmadet,
16 Hy liet hongher comen int lant,
Dat men schier daer gheen broot en vant,
17 Maer hy sant voor hen een man groot
Die zijn volck hielp uyt s'honghers noot.
Dat was Ioseph die daer behendich,
Vercocht was tot een knecht ellendich,
12 Die in stocken vast lach en stijf,
Met veel ysers rontsom aent lijf,
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19 Tot de tijt quam, was hy ghequelt
Die God daer toe hadde ghestelt.
Doe hem ghenoech hadde, ja seere,
Doorloutert end beproeft de Heere,
20 Doe sant de Coninck tot hem saen,
End liet Ioseph los end vry gaen,
Hy was een groot Heer, doch liet hy,
Ioseph halen, end maken vry.
21 Hy maeckte hem sijner dienaren,
Een meester, hoe hooch dat sy waren
22 Hy maeckte hem regeerder vroet,
Van al sijn rijckdom end sijn goet,
Om te gheven een recht verstant,
Den wijsen in Egypten lant.
iij. Pause.
23 Doen reysd' in Egypten lant spoedich,
Met sijn kinderen Iacob goedich
Als een vreemdelinck hy daer quam,
Int lant van den vervloeckten Cham,
24 Daer zijn vyanden seer vol pracht,
Ghestelt werden onder sijn macht.
25 God die daer in de hoochst' gheeerde,
Der vyanden herten verkeerde,
So dat sy gram werden end fel,
Onder Gods lieve knechten snel,
Sy versierden veel listen quaet,
Om die te verdrucken met smaet
26 Mosen end Aaron ghepresen,
Sant God die hy hadt uytghelesen,
27 Tot sijn knechten, die tsaem ghelijck
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Al sijn wonderwercken seer rijck
Souden doen, end laten geschien
Dat yeder man die conde sien.
28 Hy liet den duysterheyt toe commen,
End maectet gantsch doncker rontsomme
Dese twee waren oock voortaen,
Der stemmen Gods gantsch onderdaen,
29 Haer water wiert bloet over al,
dus sterf veel visch in groot getal.
iiij. Pause.
30 Hy maecte der vorschen seer vele,
dat de stanck quam tot inde kele,
Ia tot in sConincx camer reyn,
31 God sprack, end daer werden gemeyn,
Luysen ende wormen seer wreet
Over t'gansche lant wijt end breet.
32 Hy gaf haghel in steed' van reghen
Met vyer vlammen was t'lant geslegen:
33 Den vijchboom end den wijngaert teer,
Sloech God end oock veel boomen neer.
34 Hy sprac, end haest quamen daer bloot,
Kevers end veel sprinckhanen groot.
35 So wert dat gras alle vereten,
De vrucht des velts wert oock verbeten,
36 D'eerste geboren zijn vergaen,
De sterckste waren oock verdaen,
37 God voerd' uyt sijn volck menichfout,
Gheladen met silver end gout:
Daer was onder den hoop gemeyne,
gantsch geen crancheyt noch grote noch cleyne
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38 Egypten was tot deser tijt,
Door des volcx uyttrecken verblijt,
Want sy alle minst end meest,
Voor dit volck waren bevreest.
v. Pause.
39 Met een wolcke God sijn volck deckte
Om snachts te licht en hy verweckte
Een vyer, twelck brande met ghewelt,
En verlichte dat gantsche velt:
40 Sy baden God, die hen haest gaf
Veel quackelen van boven af.
Met Hemels broot spijsde hyse alleen,
End met dorst hart zijnd overvallen,
41 Gaf hy uyt den steen water soet,
Inde woestijn met overvloet:
Want hy heeft by hem overleyt,
Wat Abraham was toegheseyt.
43 Hy voerde sijn volck uyt met vreuchden
Sijn kindren op den wegh verheuchden,
End songen sijn daden seer schoon,
44 Tot dat hen God tot eenen loon
Der Heydenen erfgoet gaf in,
Ende met een al haer ghewin.
45 Op dats' als sijn trouwe dienaren,
Sijn gheboden souden bewaren,
End bereyt souden zijn eenpaer,
Om te houden Gods wet seer claer,
Dies moet sijn lof wesen verbreyt,
Met lofsanck inder eewicheyt.
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[O God, mijn Schipper jent]
Na de wijse: O Christen broeders jent.
Singt met aendacht.
O God, mijn Schipper jent,
a
V gheest doch in my sent,
Tot troost in dit ellent,
b
Mijn vleesch en mijn natuer,
Die maken, my so suer,
Mijn lusten menichfout.
Hebben mijn gheest benout,
O Heer, u gratie, op my dout.
2 O God gebenedijt,
c
My doch ghenadich zijt,
d
Van t'quade my doch bevrijdt,
e
Die nu hier om my gaen,
Om mijn siel doot te slaen,
f
O Heer, van crachten groot,
Helpt my nu strijden bloot,
g
Dat ick verwin in deser noot.
h
3 O Heer schept doch in my,
+
Een herte reyn ende vry,
Een vroome geest daer by,
i
Een sterck geloof bequaem,
Om belijden u naem,
+
Al voor de menschen quaet,
k
Daer ons tegen te strijden staet,
l
Weest, o Heer, ons Advocaet.
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b
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c
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e
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4 O Heer, wilt my bystaen,m
Dat ick al sonder waen,n
V paden na mach gaen,+
Daer ghy my hebt in gheleyt,o
Eens menschen voetstap breyt,p
O Heer, doet my bystant,q
En bewaert my van schant,
Gheleydt my mety u hant.r
5 O Heer, maeckt my bequaem,+
Een lidt aen v lichaem,+
Daer ghy thooft af zijt eersaem,s
Een steen uws tempels wijdt,t
Daer ghy de hoecksteen af zijt,u
Gheeft dat ick zy gheent,+
Aen uwen wijngaert jent,x
Daer ghy de stam af bent.y
6 O Hemelsche Medecijnz
Mijn ziel moet loven dijn,
De daghen des levens mijn,a
Syon sijn lof verbreet,
Die met schoonheyt cleet,+
Hy is alleen de Heer//+
Want sonder hem geen meerb
Hem alleen hoort lof en eer.
7 Wie soude sulck een Hert,+
Niet loven, prijsen seer,+
Die ons laet nemmermeer,c
Mach een moeder haer kintd
Vergheten, twelck sy mint:
Al waert dat sy't oock dee,e

m

Ps. 85. 8.
4. esd. 7. 8.
+
matt. 7. 14.
o
Ps. 70. 2.
p
ps. 119. 22.
q
Psa. 119. 174.
n

r

Ro. 12. 5.
1. cor. 12. 27.
+
Esd. 5. 30.
s
Col. 1. 18.
t
1. pet. 2. 6.
u
es. 28. 16.
+
Eph. 2. 19.
x
Ioa. 15. 1.
y
Ps. 103. 1.
z
Psa. 147. 12.
+

a

Psa. 132. 10.

+

Esa. 61. 10.
Eze. 16.10.
b
Deut. 32. 39.
+

+

2. par. 6. 14.
esa. 45. 22.
c
apo. 15. 4.
d
Ioan. 14. 18.
+

e

esa. 49. 15.
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So wil hy na sijn zee,
Ons gheven sijnen vree.
f
O Zyon weest verblijdt,
Dat ghy verheven zijt
g
Boven alle berghen wijt,
+
Boven alle boomen schoon,
Hebt ghy Syon de croon,
h
Daerom spreect de Coninc dijn,
i
Die u raeckt Syon fijn
Raect den ooch appel van mijn,
Siet welck een lieflijck Heer,
Hebt ghy, o Syon teer,
Die u gaf sulck een eer,
Doen ghy daer laecht versmacht
k
En niemant uws bedacht,
l
So is hy onsteken gheweest,
Met barmherticheyt meest,
En sandt u sijnen gheest.
Die dit liedt heeft ghestelt,
Wt liefden heeft hy't vertelt,
Met tvleesch was hy ghequelt,
O God zijn gheest doch stijft,
Dat hy volstandich blijft
Al tot den eynde fijn,
m
So mach hy salich zijn,
Dats sijn begeert, o Heer van dijn.

Den 107. Psalm Davids.
Singt met aendacht.
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l
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Wilt God lof end eer geven,
Groot is sijn vriendlijckheyt,
En sijn goetheyt verheven,
Blijft inder eewicheyt:
2 Sy die vry zijn ghecocht,
Sullen sijn naem verclaren,
End die God heeft gebrocht
Wt angst end groot beswaren.
3 Hy brengt dat volck te same
Wt oost end weste breet,
End uyt t'noort onbequame,
Ende oock uyt t'zuyden heet.
4 So sy dolen met een
In ongebaende wegen,
Ende doch vinden geen,
Plaetse hen wel gelegen.
So sy door s'hanghers crachten,
End met dorst zijn ghequelt,
End dat schier oock versmachten,
Siel end lijf op dat velt.
6 So sy dan God seer goet,
Bidden in haer ellenden,
Hy sal hem met der spoet
Haest tot haren troost wenden.
7 Hy brengtse dan seer goedich
Op eenen rechten padt,
Tot datse comen spoedich
In een bewoonde stadt.
8 Al dan singen sy reyn,
Gods goetheyt die prijsen,
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Van sijn wonden niet cleyn,
Tvolck sy fijn onderwijsen.
9 De Heer verquict dat herte
Dat van dorste vergaet
Dat oock lijdt shonghers smerte,
Van hem sijn spijs ontfaet.
10 Sy die gevangen zijn
In moortcuylen verstooten,
Vol van angst, vyers end pijn,
In ketenen geslooten.
j. Pause.
11 Om datse niet betrachten
Hadden des Heeren woort,
Maer hadden stout verachten
Gods gebodt voort end voort.
12 Doch als sy sijn in noot,
End ootmoedichlijc claghen
End in lijden seer groot
Benaut zijn en verslagen.
13 So sy bidden den Heer,
In alle haer lijden swaer
Haer cruys om sijns naems eer
Weert hy hen haest daer naer.
14 Wt den moortculen fel,
Wt angst end oock uyt schanden
Verlost hy die seer snel,
End uyt ijseren banden.
15 Gods goetheyt diese prijsen,
Als dan singen sy reyn,
Twelck sy sijn onderwijsen
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Van sijn wondren niet cleyn.
16 Om dat hy breect met een,
Al de metalen deuren,
End grendels slaet ontween,
Door sijn cracht tot dier uren.
17 Die met cruys zijn beladen
Om haer sonden stanck,
End zijn om harer misdaden,
Wtdroogende seer cranck.
18 Als sy in sulck geval
Niet eten tot dien stonden:
Maer werpent uyt met al
End zijn half doot bevonden.
19 So sy bidden den Heere
In alle haer lijden swaer,
Haer cruys om sijns naems eere
Weert hy hen haest daer naer.
20 Als hy spreect een woort goet,
Gesontheyt sy verwerven,
Daer door zijn sy behoedt
Vander doot end t'verderven.
21 Gods goetheyt die sy prijsen,
Als dan singhensy reyn,
Tvolck sy fijn onderwijsen
Van sijn wondren niet cleyn.
22 Sy doen God tsijner tijt,
Danckofferen bequame,
End melden seer verblijt
Met vreucht fijn doen al tsame.
ij. Pause.
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23 Die in galeyen blijven
Ter zee hier ende daer,
Ende te water drijven
Haer handel eenpaer:
24 Die sien altijt seer wel
Gods wonderlijcke wercken,
Int meyr vol baren fel,
Connense die bemercken:
25 Als God beveelt den winden,
Sy blasen met ghewelt,
So datmen haest can vinden,
T'meyr met baren ontstelt.
26 Sy varen hooch seer haest,
Dan vallense te gronden,
Dat het volc wert verbaest
End half doot schier ghevonden.
27 Sy suyselen end vallen,
Als dronckaerts int gemeen,
Sin end verstant met een,
28 So sy dan God seer goet
Bidden in haer ellenden,
Hy sal hem met der spoet,
Haest tot haren troost wenden,
29 Hy maeckt de winden stille,
De baren so men siet,
Moeten na sijnen wille,
Stil zijn end roeren niet.
30 De tempeesten stilt hy,
Dat sy met blijschap slaven,
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End brengtse daer na vry
In een gewisse haven.
31 Gods goetheyt diese prijsen,
Als dna singhen sy reyn,
Tvolck sy fijn onderwijsen,
Van sijn wondren niet cleyn.
32 By t'volck sonder verdrach,
Gods name sy beteren
En doen daer van ghewach,
By eersame raetsheeren.
iij. Pause.
33 Hem die de waterstroomen
Maeckt een drooghe woestijn,
End de beken alommen
Gantsch uytgedroocht doet zijn.
34 Die dat aertrijck vruchtbaer
Plaecht met onvruchtbaerheden,
Om den menschen die daer
In drijven haer boosheden.
35 Die den dorren aertrijcke
Gheeft water overvloet,
Op Heyden desghelijcke
De beken loopen doet:
36 En daer by een versaemt
Tvolck met honger beladen,
Die steden seer vernaemt,
Daer bouwen sonder schaden.
37 Die daer nae t'velt besaeyen
Planten oock wijngaert soet,
Daer van sy daer na maeyen
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Iaerlijcx de vruchten goet,
39 Daer werden sy versaet,
Sy nemen toe end bloeyen,
Men siet in sulcken staet
Daer vee wassen end groeyen.
31 Dan werden sy gemindert,
End seer cleyn int getal
Door tegenheyt ghehindert,
End door noot over al.
40 Rijck, edel seer vernaemt
Werden verstroyt te malen,
In onweghen beschaemt,
Achter lande sy dwalen.
41 Doch helpt God end bevrijdet,
D'armen uyt teghenspoet,
Sijn zaet gebenedijdet
God gelijck schaepkens goet.
42 De vrome die dit sien,
Verheughen onverdroten,
Maer de godloose vlien,
Met den mont toe gesloten.
43 Die wijs is sal sulcx achten,
End dit al gade slaen,
End Gods goetheyt betrachten,
So sal hy die verstaen.

[Staet op ende vraecht, na den wegh, sonder mincken]
Na de wijse, Geestkens onbevreest.
Singt met aendacht.
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Staet op ende vraecht, na den wegh, sonder mincken
Dat Godt best behaecht, t'selve alleene doet
a
Gheen sorge draecht//voor cleets eten noch drincken
In als onvertsaecht, weest oprechtich ghemoet+
Tzy ebbe ofte vloet//werpt sorge onder voet
b
En op svogels verfraeyen//siet
Die saeyen noch en maeyen//niet
Nochtans gevoedt, zijn sy met vol voorspoet.+
2c De lelien jent//hier oock wasdom ghewinnen
Onder tfirmament//op groeyende oorraet+
claerlic ist bekent//sy maeyen noch en spinnen
Nochtans excellent//elck verciertsel ontfaet
Sorcht God door sijn raet//voor dat te velde staet
Veel meer sijn uytvercoren//al
Hy besorgen al vooren//sal
Want tmenschelijc saet//sulcke te boven gaet
3d Die tsaet den saeyer geeft//sorchvuldich boven maten
Sal oock seer beleeft//geven t'sagelijcx broot
e
Want hy ghesproken heeft//ick sal u niet verlaten
Daerom die hem aencleeft//volstandich totter doot+
f

a

mat. 6. 25.
Luc. 12. 12.

+

b

Mat. 6. 26.

+

Luc. 12. 24.
mat. 6. 25.
+
Luc. 12. 27.
c

d

Esa. 55. 10.

e

Iosu. 1. 5.
Hebr. 13. 5.
f
Mat. 10. 22. ende 24. 13.
g
nu. 11. 23.
+
mar. 13. 13.
+
Esai. 50. 2. ende 59. 1.
+

g

De hant sijns bystants groot//is niet vercort ter noot
Is hy altijt sorchvuldelijck+
mits dien in wederstoot//werpt sorge in svaders schoot.+
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h

4 Niet is God te swaer//te doen alsoo wy weten
Als sijn oochappel claer//bewaert hy ons subijt,
k
Al mochte openbaer//een moeder tkint vergheven
+
Ghy sijn volck voorwaer//gheensins vergheten zijt
+
Giericheyts profijt//daerom ter neder singt
l
En sorcht ongherustelijck
+
Werpt op den Heere lustelijck.
+
Want door hem bevrijdt//wert ghy tot alder tijt.
5 Hoe sorcht ghy nacht en daqch//hier voor eenige saken.
Sorchvuldich geclach//maeckt niet dan discomfoorty
m
Oock met sorghen mach//hem niemant langer maken
+
In als godt verdrach//hebt na schriften rappoort,
Vriendekens van nu voort//gheloovich soot behoort
n
Beveelt den Heere, u meenen//snel
+
Nootdruft sal hy verleenen//wel
Boven dien met accoort//betrout op sHeeren woort.
o
6 Wie heeft op God betrout, en is van hem begeven:
p
Op Heliam aenschout van Iesabel verdreven
Wonderlijck onverflout//heeft hem God by gestaen
q
Voort nae Davids vermaen//het rechtveerdelijc graen,
Hoement hier oock versteken//siet
David segt noyt ghebreken yet
Noch eenichsins belaen//sijn kinders om broot ga?.
i
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h

job. 4. 2. 2.
Sac. 2. 8.
k
esa. 49. 15.
+
Sach. 8. 6.
+
mat. 19. 26.
l
Ps. 55. 23.
+
Luce 1. 33. ende 18. 27.
+
1. Pet. 5. 7.
i

m

Mat. 6. 27.
Luce 12. 25.

+

n

Ps. 37. 5.
Pro. 16. 3.

+

o

Syr. 2. 12.
3. Reg. 19. 5.

p

q

ps. 37. 25.
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7 Princelijck bassael//niet leeft de mensche alleener
by t'broot materiael//binnen taertsche foreest+
Gods woort is t'principael//d'welck siele en lijf ghemeene
Voetsel geeft liberael//inwendich aldermeest
Daniel onbevreest, onder s'leeuwen tempeest+
Want Gods sorge oprijsendes
Was hem nootdruftich spijsende
Elck recht geloovich geest, smaect hier af wel den keest.

r

Deu. 8. 3.
Mat. 4. 4.

+

+

Luce 4. 4.
Hist. van den draec vers 9.

s

[Sterckt my, o God mijn toeverlaet]
Na de wijse: De lustelijcke Mey, is nu inden tijt.
Singt met aendacht.
Sterckt my, o God mijn toeverlaet,
Een strijt heb ick van binnen,
De vyant my als een leeuw omgaeta
Soeckt mijn Siel te verslinnen,
Hy heeft sijn schut, op my gestelt,b
Om my te dooden met ghewelt,
O Heer, helpt my nu strijden
c
In dese quade tijden.
2 Mijn vleesch ghelust teghen den geest,+
O Heer, ick moet u claghen,d
Want het alletijt voor lijden vreest,e
En wil u cruys niet draghenf
Want het bemint den doot veel meer
Dan t'leven, by u, o Heer,
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a

tren. 1. 28.

b

1. pet. 5. 8.

c

eph. 5. 16.
2. tim. 3. 1.
d
Gal. 5. 17.
e
Mat. 16. 24.
f
Sap. 1. 16.
+
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Dat doet mijn hert door snijden
g
In dese quade tijden.
3 Och wie sal my ellendich mensch
+
Van desen vleesch ontladen:
h
Het wil altijt na sijn eughen wensch,
Met my in cromme paden,
i
O Heer wijst my u rechte baen,
Mijn vleesch wil ick te buyten gaen,
k
En stellen sijn raet bezijden
+
In dese quade tijden.
l
4 O vleesch//oft ick volchde uwen raet,
Mijn siel soude moeten sterven,
m
Veelliever kies ick te zijn versmaet,
En met God volck te swerven
n
Want haer droefheyt sal verandert zijn
+
In vreuchde maer dander in pijn,
o
Die haer met de werelt verblijden,
+
In dese quade tijden.
p
5 O vleesch oft ghy eens op Esau docht,
Die sijn eerste geboorte vercochte:
q
Hoewel hyse na met tranen socht
Geen plaets hy vinden en mochte.
+
O vleesch ghy en sult niet volghen hem,
r
Ick wil na t'nieuwe Ierusalem,
s
Al soudt ghy daerom lijden
+
In dese quade tijden.
t
6 O Heer wilt doch mijn leydtsman zijn
v
Na dese stadt van vrede,
De wegh is seer smal dat duncket mijn,
+
Ghelijck eens menschen trede,

g

Ephe. 5. 16.

+

2. tim. 3. 1.
Rom. 7. 24.

h

i

Ps. 25. 4.

k

eph. 5. 16.
2. tim. 3. 1.
l
Rom. 8. 13.
+

m

Heb. 11. 25.

n

luc. 6. 21.
Ioa. 16. 20.
o
eph. 5. 16.
+
2. tim. 3. 1.
p
Gen. 25. 33.
+

q

Gen. 27. 38.

+

Heb. 12. 17.
Apo. 21. 2.
s
Eph. 5. 16.
+
2. Tim. 3. 1.
t
Apo. 21. 2.
v
4. Esd. 7. 7.
r

+

Mat. 7. 23.
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Aen beyde zijde water end vyerx
Bewaert haer die hem wandelen hier,
Datse u voor de werelt belijdeny
In dese quade tijden.
7 O valsche werelt schoon in t'ooghz
Adieu ick wil u derven,+
O appel der weelden, verheven hoocha
Die van u eet moet sterven,
Hierom, o Eva wedergebaertb
Wacht u doch voor der Slangen aertc
Sy is bevaen met nijden,+
In dese quade tijden.d
8 T'serpent hem als een leeu nu spoeyte
O Heer om u tuyn te breken,f
Want hy so lieffelijck stont, ende bloeyt
Als aen de waterbeken,g
Maer de wilde verckens onvroet+
Die hebben hem ommeghewroeth
Dat hem sijn spruytkens omglijden,
In dese quade tijdeni
9 O Heer, ons claghen doch verhoot+
Na vrede wy seer verlanghenk
Tierusalem daer pleech te zijn u woortl
Daer woonen, nu draecken en slanghen
Daer zijn oock Heydens ingegaen+
Die uwen tempel in stucken slaenm
En sijn heylichdom ontwijden,n
In dese quade tijden.+
10 O Heer, seynt getrouwe arbeytslien,o
Die u tuyn recht weder bouwen,+
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x

Ioa. 17. 11.

y

matt. 10. 33.

z

eph. 5. 16.
2. tim. 3. 1.
a
1. Cor. 11. 5.
+

b

Ap. 12. 20.
eph. 5. 16.
+
2. tim. 3. 1.
d
1. Pe. 5. 8.
e
Psal. 1. 3.
f
Psal. 80. 14.
c

g

eph. 5. 16.
2. Tim. 3. 1.
h
Psa. 5. 2. ende 17. 6.
+

i

Esai. 2. 3.
mich. 4. 2.
k
Ier. 9. 13.
l
2. Par. 36. 18.
+

+

Psal. 79. 1.
So. 3. 4.
n
Ep. 5. 16.
+
2. tim. 3. 1.
o
mat. 9. 38.
+
Luc. 10. 2.
m
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p

Die hem bemueren met levende stien,
Die hem saeyen met Goddelijcke rouwe
r
En die de cleyne voskens vaen,
s
En t'knagende vee verslaen,
Die hem bijt aen alle sijden
In dese quade tijden.
t
11 O Prince God een rechte wijngaerdenier+ Wy bidden u ootmoedich
u
Plant doch uwen wijnberch aen een rivier
x
Dat sy vrucht brengt overvloedich
y
En maeckt daerom een stercke muer,
Ghetrouwe dienaers tot huer,
z
En geeft u sweert aen haer zijden,
a
In dese quade tijden.
b
Oorlof aen alle rancxkens teer
+
Ick groet u alle hier mede
c
Die staen op den gront des Apostels leer,
d
Vruchtbaer na Christus zede,
e
V handen tot den Heer oprecht,
f
En bidt voor uwen swacken knecht
g
Dat hy valsche leer mach mijden
+
In dese quade tijden.
q

p

1. Pet. 2. 5.
ps. 126. 5.
r
Can. 1. 15.
s
Ps. 80. 14.l
q

t

eph. 5. 16.
2. Tim. 3. 1.
u
Ioa. 15. 1.
x
Psa. 1. 3.
y
Ioa. 15. 2.
z
2 Luc. 10. 2.
a
eph. 6. 17.
b
eph. 5. 16.
+
2. Tim. 3. 1.
c
Ioa. 15. 2.
d
ro. 16. 21.
e
eph. 2. 19.
f
1. tim. 2. 8.
g
eph. 5. 16.
+
2. tim. 3. 1.
+

[Vader ons in Hemelrijck]
Na de wijse: Alst begint.
Singt met aendacht.
a

Vader ons in Hemelrijck,
Daer is geen Vader uws gelijck,
+
Men vint op aerden niet een man,
Die sulcke gaven geven can,
Als ghy u kinders geeft gewis,
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a

mat. 6. 9.

+

Luce 11. 2.
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Aldie op u betrouwen fris.
2 Wat meuchden dencken, Heer bemint,
Ick heet u vader als een kint,
En siet doch niet mijn stoutheyt in,
b
Want ick doch niet eens weerdich bin,
Te zijn u Soon oft kint bequaem
Oft te voeren een sulcken naem.
3 Lof noch kints eer en hoort my niet,c
Noch oock te heten u kint siet,
Want ick dus langh u goeden al
Hebbe verteert met Babel mal,
Dus ben ick niet meer u soon, och,
Maer kent my voor een huerlinck doch
4d End ick heb my met verckens draf
Langhe vervult, en met vuyl caf,
e
Met valsch suerdeech en Duyvels leer,
Dwelck my versade nemmermeer,+
End altoos seer mijns vaders faem+
Ghelastert, end sijn heylich naem.
5 Och weenen, huylen mach ick wel,
Dat ick gheweest heb dus rebel,
f
Vader ick heb ghesondicht swaer,
Voor u end in den Hemel claer,
Ick bidd' u vader t'allen tijen,
Wilt my doch voor u knecht aensien.
6 Wat danck sal ick dees vader doen,
Hy neemt my aen met een kints soen,
g
Met een trourinck hy my ontfangt,
Een bruylofts cleet hy my aenhangt,
Sijn Lam liet hy voor my doorstaen,
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b

Lu. 15. 21.

c

Lu. 15. 19.

d

Lu. 15. 16.

e

mat. 16. 6.
mar. 8. 15.
+
Luce 12. 1.
+

f

Lu. 15. 22.

g

Lu. 15. 22.
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End voor sijn kint neemt hy my aen.
7 Eer, lof en prijs soud' ick dan niet
V gheven, als een goet kint siet,
Want ghy my met kints goet vervult,
End hebt my vergheven mijn schult,
Soud' ick nu sulcks verswijghen plaen
h
De steenen mochten roepen gaen.
Mijne Vaders lof prijs ende eer
Wil ick verswijghen nemmermeer
i
Wat int hert is de mont uyt gheeft
Een vat gheeft uyt sulck alst in heeft,
+
Hoe can een vloet bedwinghen hem,
Als sy eerst loopt sonder ghetem.
9k Ick noem u vader als een kint,
+
Want ghy my een goet vader vint,
Al ben ick niet meer dan een knecht,
Ghy gheeft meer dan my toecomt recht,
Ghy vader gheeft my een kints loon,
Al ben ick sulcx niet weerdich schoon.
10 Ick dencke dickwils vader mijn
Op de groote ghenade dijn,
Dat ghy ons so lief hebt ghehadt,
l
En toont u verborghen schat,
D'welck de werelt verborghen is,
Dat gheeft ghy ons te kennen fris.
11 Ghegheven can ick nemmermeer
V prijs ghenoech, mijn God mijn Heer,
Ick lach dorstich end hongherich kranck,
Nu heb ick spijs ghenoech en dranck,
Ghy doet mijn ooghen op ghewis.
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h

Luc. 19. 4.

i

Mat. 12. 34.

+

Luc. 6. 34.

k

mat. 16. 9.
Luce. 11. 2.

+

l

Mat. 11. 25. ende 13. 11.
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Nu sie ick t'licht uyt duysternis.
12 Mijn God waert niet een leelijck dinck
Dat ick u daer verswijghen ginck,
De voghels end de dierkens kranck,
Loven u al met lof ghesanck,
Hoe soude u niet loven fris,
Die met verstant gheschapen is
13 Vader mijn hert dat leyt ghewont,
Om dat mijn mont niet can doen condt,
V goetheyt, die ghy in my prent,
Can ick voorwaer niet doen bekent,
V daer niet uyt te spreken is,
Met Engelsche tonghen ghewis.
14 Mijn mont en can niet doen al condt
Dat ghy mt gheeft ins herten gront
Ghy stort my dick sulck blijschap in,
Ick weet van vreucht niet waer ick bin,
V liefde heeft my heel door wont,
m
Mijn ziel dorst na u t'allen stont.
15 Heer Prins, God, Vader uwe eer,
Can ick volprijsen nemmermeer,
Och of de werelt ware condt,
Ons liefde, begheerte end gront
Ende smaeckten oock Gods gheest fijn,
Sy souden gheen vervolghers zijn.

Den 111. Psalm Davids.
Op de wijse van den 24. Psalm.
Singt met aendacht.
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m

Ps. 43. 3.
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Den lof end prijs gantsch over al,
Met herten vry ick roemen sal,
Mijne Heeren end Gods van hier boven
In sijn ghemeente seer bequaem,
Daer de crome comen te saem,
Sal ick den Heer dancken end loven.
2 Gods wercken zijn groot ende goet,
Wie die waerneemt met herten vroet,
Die heeft daer in een groot behaghen,
3 Wat hy maeckt, is heerlijck end soet,
Dies sijn gherechtheyt sal end moet
Vast blijven ten eeuwighen daghen.
4 God heeft door sijn daden niet slecht,
Een ghedachtenis opgherecht,
Sijner goedicheyt seer ghenadich,
5 Hy spijst die hem vreesen eerbaer,
End sijn verbont dat blijft hier naer,
Eeuwichlijck vast ende ghestadich.
Pause.
6 Den sijnen maeckt hy bekent hier,
Sijn daden, end gheeft goedertier,
Tot erfgoet der Heydenen landen.
7 De waerheyt end gherechticheyt,
Welcke blijven in eeuwicheyt,
Zijn t'saem de wercken sijner handen.
8 Sijn gheboden louter end claer,
Zijn oprecht, oock is sijn woort waer,
Die vast staen sullen end beclijven,
9 Hy heeft sijn volck verlost met cracht
End een bont te weghe ghebracht,
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Twelck bestendich en vast sal blijven.
10 Heylich end heerlijck is sijn naem,
Oock sal Godes vreese bequaem,
T'begin der rechter wijsheyt wesen,
Hy is wel cloeck ende wel vroet,
Die God vreest, end sijnen wil doet,
Die wert in eeuwicheyt ghepresen.

Een nieu liedt:
Op de wijse: Geeft my te drincken na mijnen dorst.
Singt met aendacht.
Al die om strijden hebben lust,
Spoet u en wilt den hoop vermeeren
Als fraey Soldaten u oprust,
a
Legt af alle dijn oude cleeren,+
b
Van u eyghen wercken omkeeren
Moet ghy, en leeren strijden int velt,+
c
Met den Coninck den Heer der Heeren,
Die over al heeft groot ghewelt.
2d Sijn baniere staet opgherecht,+
Onder den Heydenen verheven,
e
Comt sydy slaef, of eyghen knecht,
Maeckt dat ghy hier zijt opgheschreven,+
f
De vryheyt sal u zijn ghegheven,
Ia oock het leven al waert ghy doot,
g
Wilt ghy hem ghehoorsaem aencleven,
En ghelooven sijn woorden bloot,h
3 Sijn basuynen die sijn ghehoort,+
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a

Iudas 5. 27.
Col. 3. 8.
b
mat. 18. 3.
+
Apo. 17. 14. ende 19. 16.
c
1. Tim. 6. 15.
d
Esai. 21. 12.
+
Luce 2. 31.
e
matt. 11. 28.
+
esa. 45. 22.
f
heb. 12. 23.
+

g

Io. 3. 36. ende 6. 47.
Ps. 19. 5.
+
rom. 10. 18.
h

358
Over de werelt in alle hoecken,
i
Comt alle die wil, dus luyt sijn woort,
k
Hy en wil gheen persoon uytsoecken,
+
Maer al die willen sal hy vercloecken,
+
Also sijn boecken ghetuyghen claer,
l
Maer die hem dient en mach niet roecken
+
Hier op sijn leven tis openbaer.
m
4 Vader, moeder, wijf ende kint,
+
Suster en broeders moetmen haten,
+
Want wie yet boven hem bemint,
+
Is hem ontweerdich, wilt dit vaten,
n
Maer diet om sijnen wil al verlaten,
+
Het sal haer baten seer vele want
o
Tot Coninghen al sijn soldaten,
5p Elck krijsman moet besneden zijn,
q
Int verborghen wesen een Iode,
r
Niet vleeschelijck de wapen dijn,
En sy, maer na des schrifts ghebode,
Moet sy wesen machtich voor Gode
Datmen uytrode, ende treft,
Al wat hem hier in aller moede,
+
Teghen Gods kennisse verheft.
s
6 Wilt in de macht die God u gheeft,
t
V lenden met de waerheyt stijven,
Staet aenghetoghen met den kreeft,
+
Der gherechticheyt tot beclijven,
Om t'Euangelium te drijven,
Wilt altijts blijven, gheleerstm gheschoeyt,
Becleet inwendich uwe lijven,
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i

Ap. 22. 17.
Ac. 10. 34.
+
Rom. 2. 11.
+
Gala. 2. 6.
l
Matt. 10. 28
+
Luce 12. 4.
m
mat. 10. 27.
+
Ephe. 6. 9.
+
Coll. 3. 25.
+
Luc. 14. 26.
n
Mat. 19. 29.
+
Apoc. 1. 6. ende 5. 10.
o
1. Pet. 2. 9.
p
Ios. 5. 2.
q
Ro. 2. 29.
r
Eph. 6. 13.
k

+

1. The. 5. 8.
2. Cor. 10. 4.
t
Ep. 6. 14.
s

+

1. Thes. 5. 8.
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Met de liefde, die vyerich gloeyt.+
7u Die hope der salicheyt wilt,
V tot eenen helm op stellen,+
x
grijpt aen voor alle dinck den schilt,
Des gheloofs, als strijdtbaer ghesellen,
Die vyerighe pijlen der hellen,
Al sonder quellen, condt ghy subijt,
Daer med' uytblusschen, met versnellen,+
y
Loopt dus verduldich tot den strijt.+
z
Met tzweert des geests strijt onv'tsacht+
Gods woort en draecht in s'herten gronden,+
En siet dat ghy in als behaecht,+
Vwen hooftman tot allen stonden,
a
Die aertsche leden, t'lichaem der sonden,
e

Doot met veel wonden na den heesch,b
Wilt ghy een vroom helt sijn bevonden,+
Doot al de wercken van het vleesch.+
c
Wie dient, die neme sijn dienen waer,
e
Wie over den heyrlegher reene,
Ghestelt is tot een wachter daer,+
Dat hy waerschouwe groot en cleene,+
h
d

Weest nuchter waeckt al ghemeene,+
Want sterck te beene den vyant is,+
Wie buyten t'legher gaet alleene,+
Als Dina wandelt onghewis.
10 Princelijcke strijders vayliant,
Volhert in dat ghy hebt begonnen,
f
Tot dat tghy den laetsten vyant,
De doot sult hebben overwonnen,
g
Palmen en croon sal men u jonnen

+

Sap. 5. 19.
Ep. 6. 17.
+
Esa. 59. 17.
x
Ep. 6. 16.
u

+

Esa. 49. 2.
Heb. 12. 1.
+
Apo. 1. 16.
z
Ep. 6. 17.
+
Heb. 4. 12.
+
1. cor. 6. 10.
+
Gal. 5. 24.
a
Col. 3. 5.
e
Ge. 34. 1.
b
Ro. 12. 7.
+
1. Pet. 2. 11.
+
1. Pet. 4. 11.
c
ezec. 3. 8.
e
Ge. 34.1.
+
Ezec. 38. 7.
+
Luc. 22. 31.
h
Mat. 13. 43.
d
1. Pet. 5. 8.
+
Apoc. 7. 9.
+
1. cor. 15. 55.
+
2. tim. 4. 18.
y

f

1. Cor. 15. 26.

g

4. Esa. 2. 45.
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Men soude niet connen bedencken vroet,
h
Hoe ghy als de claerheyt der Sonnen,
Int rijcke Gods sult blincken soet.

h

matt. 13. 43.

[Broeders en Susters en vreest doch niet]
Na de wijse: Ick heb ghedraghen wel sveen Iaer.
Singt met aendacht.
a

Broeders en Susters en vreest doch niet
Al zijt ghy gier in dit verdriet+
+
Al om Gods woort,
b
Ghy moet doch met ghewelde, siet,
+
Door de enghe poort.
2c Het rijcke der Hemelen lijdt ghewelt,
d
Ghy zijt nu in de proeve ghestelt,
+
Als t'gout int vier,
+
+
+
+
e

De hayren uws hooft zijn al ghetelt,
Weest doch goedertier.
3 Al is het vleesch ghelijck een glas,
+
De Heere cannu stercken ras,
In uwen noot,
+
Blijft doch volstandich op dit pas
Tot in den doot.
4 En vreest doch niet ghy cleyne schaer,
+

a

esa. 7. 51.
ma. 10. 28.
+
Luc. 12. 4.
b
matt. 11. 12.
+
Luc. 16. 16.
c
matt. 11. 12.
d
Pat. 32. 31.
+
Iob 23. 10.
+
mala. 3. 3.
+
Sap. 3. 6.
+
syrac. 2. 5.
+
1. Pet. 1. 6.
e
Mat. 10. 30.
+
Ps. 66. 10.
+

+

Pro. 17. 3.

+

sach. 13. 9.

f
h

Het is de rechte waerheyt claer,
g
Zijt dies wel vroet,
Al vallet hier den vleesche swaer,
i
Hebt doch goeden moet.
5 So wie vast op den Heere betrout
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f

Mat. 10. 22. end 24. 13.
1. pet. 5. 12.
g
Lu. 12. 32.
h

i

Ps. 125. 1.
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k

Hy troost haer dick end menichfout
Och vrienden, al is die vleesch benout+
Door sijnen gheest,
l
Zijt doch onbevreest,
6m Laet u lichten schijnen claer,
Al voor de werelt openbaer,+
Als ghy sult staen,
Al voor de wreede Tyrannen daer,+
V oordeel omfaen.+
7 De groote stadt is u bereyt,
Die seer vol alder goede leyt,
Treet vromelijck aen,
Sijn armen zijn wijt open ghespreyt
Om u te ontfaen.n
8o Blijft tot den eynde volstandich fijn
p
So sal t'gheloove behouden zijn
q
Bidt ende waeckt,
r
God en vergheet tot gheenen termijn,
Die hem so ghenaeckt.+
6 Al zijn sy rasende, ende verwoet,+
Al om te storten u lieder bloet,+
Ia t'lichaem schent,
Ghedenckt dat d'een vleesch d'ander doet,
Dat neemt een endt.
10 Ick hebt u geschoncken uyt liefden stout+
s
En begheer dat ghyt ten besten hout,
Dit cleyn vermaen,
t
Gods liefde die nemmermeer vercout
Sal blijven staen.
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k

jo. 14. 26.
Matt. 10. 28.

+

l

Esa. 51. 7.
Matth. 5. 16.
+
Luce 12. 4.
m

+

mar. 4. 20.
Luc. 8. 16. ende 11. 33.

+

n

4. esd. 7. 6.
Matth. 10. 22. ende 24. 13.
p
2. Timo. 4. 7.
q
Matth. 26. 40.
r
Syr. 2. 12.
+
Matt. 13. 13.
+
Matt. 13. 33.
+
Luc. 10. 40. ende 21. 33.
o

+

Iaco. 4. 8.
Hebr. 13. 22.

s

t

1. Cor. 13. 8.
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Den 113. Psalm Davids.
Singt met aendacht.
Ghy kinderen die den Heer dient vry,
Looft end prijst sijnen naem bly
Laet de hoocheyt Gods zijn ghepresen
2 Laet seer heerlijck nu zijn verclaert,
Des Heeren naem seer wijt vermaert,
End eewichlijck voort verhoocht wesen.
3 Van der Sonnen opganck seer claer,
Tot den onderganck moet eenpaer
Ghelooft wesen uwen naem Heere,
4 Die over alle volcken wreet
Heerschen, end so wijt end so breet
Als den Hemel is, streckt sijn eere.
5 Wie is onsen Heere ghelijck,
Die in sijn Hemelsch Coninckrijck
So verheven is met eerweerde,
6 End van daer sijn ooghen af slaet,
Siende doet allesins toe gaet
In den Hemel end oock op d'eerde.
7 Hy heft seer fijn op uyt den stof,
De cleyne tot zijn eer end lof,
Wt den dreck verhoocht hy den armen,
8 Dat hy hem by den vorsten groot,
Ia by den vorsten sijns volcx bloot,
Verheffe na sijn groot ontfarmen.
9 T'huys des wijfs twelck was ondanckbaer
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Gheeft hy vol kinderen eerbaer,
Die int huys spelen end op straten,
So dat d'onvruchtbare veracht,
Kindren ghewint met grooter macht
Dies sy verblijt wert boven maten.

[Gods salichmakende ghenade groot]
Na de wijse: Den lustelijcken Mey is nu in sijnen tijt.
Singt met aendacht.
a

Gods salichmakende ghenade groot
De liefde Christi overvloedich
Mitsgaders de vertroostinge minioot+
Des heylichs gheests voorspoedich
In Christo o Iesu reyn//zy u lieden gemeyn,
Broeders en Susters eendrachtich,
S'vaders gheheylichede waerachtich.
2 Hertgrondighe broeders en susters net
c
Laet u wandelinghe nu wesen,
Na t'Euvangelio Christo onbesmet,+
d
So uwen roep betaemt in desen,
Want Christus minnaer goet//met sijn precieuse bloet
Heeft ons door sgeests vereente
e
Ghewijt tot een heyligd' ghemeente
3 Want also is Gods wil end raet,
f
Ghelijck hy heylich is t'allen stonden
Dat wy oock heylich in alle onse daet+
Voor hem sullen werden bevonden,
So hy selve belijdt//zijt heylich t'aller tijt,
Want ick ben heylich beseven,
b
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a

Tit. 2. 11.
Io. 3. 16.
+
Ephe. 5. 2.
b

c

Phi. 1. 29.
Coll. 1. 10.
d
Eph. 4. 1.
+

e

eph. 5. 27.

f

Lev. 10.
1. Pet. 1. 16.

+
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g

Dus volcht hem, wegh, waerheyt en leven.
4 Volcht nu in heylicheyt den vrede naer,
Met een jeur sonder verflouwen
h
Sonder welcke heylicheyt ghesticht claer,
Niemant God eeuwich sal aenschouwen,
dus also de Schrift verhaelt//wien dees heylicheyt faelt
Is wijt van Christo verscheyden
Elck sie wel toe van duyster verleyden.
i
5 Die meynt dat hy ghemeynschap heeft met God,
Ende wandelt in duysternisse,
die liecht doende met des waerheyt ghebodt,
So Ioannes segt by expresse,
Aldus begeeren wy//Christum te blijven by,
k
So hy wandelde voor elcx ooghen,
Moeten wy oock te doene pooghen.
6 l Niet sondicht hy, die blijft in God gheprent
Maer die sondige boosheyt bedrijven,
die hebben God noyt ghesien noch ghekent,
Maer het zijn al fugitijven
m
Want die niet blijven recht//in den wijnstoc gehecht
Comen na Gods behaghen,
Gheen goede vruchten draghen.
7n Mijn kinderens seyt Ioannes ghewis
En laet u van niemant bedrijghen,
Wie gherechticheyt doet, gherechtich is,
Maer wie sonde doet met dit lieghen,
o
die is uyt s'duyvels sin//want hy van den begin
+
Sondicht als leughenare,
dus goet end quaet, slaet niet te gare,
8 Geen van Adams aengheboren oncruyt,
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g

Io. 14. 6.

h

He. 12. 14.

i

1. Io. 1. 6.

k

1. Io. 2. 6.

l

1. Io. 3. 6.

m

Io. 15. 4.

n

Io. 3. 7.

o

Ge. 3. 4.
Ioa. 8. 44.

+
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En laet u vrieden in u rusten,+
p
Treckt heel d'onreynen rock der sonden uyt,
q
doot svleeschs begheerte met sijn lusten,
r
Ende van nu voortaen//houdt Christum Iesum
Als oock der wedergheboorte,+
s
Gaet dus henen door de enghe poorte.+
9 Princelijcke leden Christi vermaert,+
Treckt u bruydegom te ghemoete,+
Neemt oyt cruys last, want so Christus verclaert,+
Sijn last is licht end sijn jock soete,+
x
dus als verstorven graen//in den geest opgestaenv
Verblijt wilt gaen ter offerhandey
z
O slachtschaepkens en vreest geen schande.+

+

Eph. 4. 22.
Iu 1. 23.
q
Col. 3. 5.
r
Rom. 13. 14.
+
1. Pet. 2. 1.
s
4. esd. 7. 7.
+
mat. 25. 6.
+
eph. 4. 14.
+
Coll. 3. 10.
+
matt. 7. 13.
+
Luce 13. 22.
x
joa. 12. 14.
v
Mat. 11. 29.
y
Coll. 3. 1.
z
ro. 8. 36.
+
Rom. 6. 5.
p

[Hoort vriendekens ghepresen]
Na de wijse: Daer ick gisteravont quam, daer scheen de Maen soo claer.
Singt met aendacht.
Hoort vriendekens ghepresen,
Ick schenck u een nieu liet,
Ghy die daer zijt ghenesen
Van dat eeuwich verdriet
Leeft doch in sonden niet,
a
Want sy worden begraven
In de doot Christi siet,
door d'oopsel, alst gheschiet,
So ons Paulus bediedt.
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a

Ro. 6. 4.
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2 Ghelijck als hem sijn vader
Heeft vander doot verweckt,
So moeten wy alle gader
Verrijsen oock correckt,
So de Apostel spreeckt,
b
In een nieuw leven wandelen,
+
Het vleesch aent cruys gesteeckt
+
Een yegelijck hem breect
Van t'quaet dat in hem steect.
3 Laet ons strijden als cloken
Tot allen tijden snel,
De mont Gods heeft gesproken
c
Dat des menschen opstel
Sijns hertsen, vaert wel,
Boos is, van sijn joncheyt op,
Och vrienden, hoe rebel
Is ons natuers ghequel,
Och siet op Gods bevel.
4 Daer moeten wy na leven
Elck neme hemselven waer,
Wy die ons hebben begeven
d
Te volgen Christum naer,
Hy was sijnen Hemelschen vaer
e
Gehoorsaem, tot der doot des cruys,
+
Dat blijckt int openbaer,
+
Dus laet ons allegaer,
Sien op de schrift eenpaer.
5 Sy en sal ons niet bedriegen,
Daer is wel op te staen,
Ons eygen vernuft mach liegen,
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b

Ro. 6. 4.
Eph. 4. 23.
+
Coll. 3. 10.
+

c

Gen. 6. 5. ende 8. 21.

d

Mat. 16. 24.

e

Phi. 2. 8.
mat. 8. 34.
+
Luc. 9. 23.
+
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Wy en hebben so veele niet aen
Wt ons selven wilt dit verstaen,
Als yet watgoets te dencken,f
Na Paulus vermaen,
De Geest Gods moet ons raen,
Oft wy missen de baen.
6 Dus laet ons wel usereng
De schrift, op dit termijn
Ende niet disputeren
h
Maer Gods navolgers zijn,
Als lieve kinderen fijn,
i
Weest oprecht in der liefden
Doorsoeckt dat herte dijn,
Daer gelt geen schoonen schijn,
Alst binnen is fenijn.
7 God die heeft ons geroepen
In vreden al ghemeynk
l
Eenen camp te loopen,
Door gehoorsaemheyt pleyn,
Siet doch op Christum reyn,
m
Desen herder wil na volgen,
Sijn stemme hoort alleyn,
Sijn schaepkens kennen geyn
Vreemde stemmen certeyn.
8 Sijn schaepkens uytvercoren,
Die hebben sulcken aert,
Sijn stem altijt te hooren,n
Hoort wat de Schrift verclaert
God heeft een volck vergaert+
Dat moet zijn inde werelt een licht+

f

2. cor. 3. 51.

g

Io. 5. 39.

h

Eph. 5. 1.

i

Ep. 4. 15.

k

1. Cor. 7. 15.
Heb. 12. 1.

l

m

Ioan. 10. 4.

n

Matt. 5. 16.

+

Phil. 2. 15.
1. Pet. 2. 12.

+
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Daertoe heeft hyse gebaert,
Souden die dan eenpaer
Lichtveerdich zijn, wat waert?
Oorlof mijn lieve vrienden,
Ick groet u, waer ghy zijt,
Laet ons doch de sienden
o
Schouwen, met groot vlijt,
Of de Heere quaem subijt,
Blijft in de vryheyt staende,
p
Daer u mede heeft bevrijt
Christus gebenedijt.
q
Sijn stemme hoort altijt.

o

syr. 18. 30. ende 21. 2.

p

Gal. 5. 1.

q

Ioa. 10. 3.

Den 116. Psalm Davids.
Op de wijse vanden 74. Psalm Davids.
Singt met aendacht.
Ic heb den Heer lief, want hy heeft verhoort
Mijn stem ende bidden in mijn zwaer clagen,
2 Ic sal hem bidden in mijn quade dagen,
om dat hy hem tot my neycht na sijn woort.
3 De stricken des doots hadden my ontvaen,
Ic was beladen met angsten der hellen,
Ick was in noot, in suchten end in quellen
4 Doch ic riep des Heeren naem also aen.
O Heer, verlost mijn siel uyt desen noot.
End ick bevont dat hy was seer weldadich,
5 Seer vriendelijc, end ooc seere genadich,
6 die wel behout d'eenvoudige seer bloot,
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Want als ick ter neder lach onder voet,
Geholpen heeft my onsen God almachtich,
7 dies weest te vreden, o mijn siele clachtich,
Na dien dat de Heer u dees weldaet doet.
8 Ghy hebt Heer, mijn siel bevrijt vanden doot,
mijn oogen van tranen, mijn voet voor vallen:
6 Dies wil ick wandelen mijn dagen allen,
Vromelijck voor u, o mijn God seer groot.
Pause.
10 Ick geloove dies spreeck ick int gemeen,
doch wert mijn siel seer jammerlijc geplaget:
11 dies sprac ic met een gemoet gaet vertsaget,
alle menschen sijn leugenaers met een.
12 Hoe sal ick doch God sijn weldaden al
13 verghelden: Ick sal den beker heylsame
Nemen inder hant, end des Heeren name
Met dancbaerheyt ick vercondigen sal.
14 Ick wil mijn beloften int openbaer,
Betalen in Gods gemeynte gepresen,
15 De doot der Heyligen voor God sal wesen,
Een dinck dat coastelijck is end dierbaer.
16 Heer, ic ben u knecht, ja ick ben u knecht,
End een sone van uwer dienstmaecht cleyne:
Mijn banden hebt ghy gebroken alleyne,
17 Dies wil ick u danckofferen oprecht.
Day is: Ick wil uwen naem maken condt,
Die heerlijck is, end seer hooghe verheven:
18 Ick wil den Heere mijn beloften geven,
Midden onder sijn volck tot deser stont.
19 Inden voorhoven des Heeren seer reyn,
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Wil ick van herten hem lofsangen singen,
Ick wil tot Ierusalem hem toebringhen,
Sijnen prijs, looft hem met my int gemeyn.

[Kinders bequame//des rijcx Gods erfgename]
Na de wijse, Schoon lief loyale.
Singt met aendacht.
Kinders bequame//des rijcx Gods erfgename,
a
Gedoopt zijnde al te same//in een lichame,
b
Ghelijc uwen roep toebehoort,
c
Wandelt onstraffelijc nu voort
Na der schriften rappoort,
d
Vreedsaem in wercken en woort,
e
Houdt broederlijck accoort.
+
2 Ghy die eendrachtich, d'Hemelschen roep waerachtich
Zijt geworden deelachtich//in Christo crachtich
f
Vernedert geestich u ghelaet
+
Onder de hant Gods delicaet,
+
V heel te buyten gaet,
+
Mint God ende tnaeste zaedt,
g
Als u selven by staet.
3 Als s'Heeren slaven//wilt sGeests ontfangen gaven
h
In d'aerde niet begraven//maer om elcken slaven
i
Laet tlicht werden geopenbaert,
k
Woeckert met t'pont so Schrift verclaert,
+
Dijn schat boven vergaert,
Daert van der motten aert
En bieden wert bewaert.
4 Wilt u lien wachten//van des roovers vercrachten,
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a

1. Cor. 12. 13.
Eph. 4. 1.
c
1. co. 7. 15.
b

d

Heb. 3. 1.
1. pet. 5. 6.
+
Iac. 4. 10.
e

f

Deut. 6. 5.
mat. 22. 36.
+
mar. 12. 30.
+
Luc. 10. 27.
g
mat. 25. 28.
+

h

mat. 5. 16.
matt. 25. 14.
k
matt. 6. 20.
+
Luc. 12. 33.
i
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Dat int herte vernachten//geene gedachten
l
Dan die cuysch, heylich zijn alleyn,
m
Gesint na Christus, tsuyver greyn,
Gesticht voor groot en cleyn,
Sulcke van herten reyn
n
Die zijn salich certeyn.
5 Salich beseven//zijn sy, die in dit leven
Elck goet exempel geven//dus vrienden verheven
doet alle dinck na Gods woort correct,
o
Op dat den lasteraer deurtreckt
V niet straffe, als bevleckt,
In simpelheyt perfeckt,
Twoort voorsienich ontdeckt.
5 Voorsienich wesem//vrienden uytgelesen,
p
Daer in u werck geresen//God zy gepresen
q
V mont en tonge dwingt eenpaer
Siet toe, hoe ghy spreect, wat oft waer,
r
dat niemant gae te naer,
s'Besprengt u woordne claer,+
Met geestich fout eerbaer.s
7 Met eerbaer zeden//ghy Christelijcke leden,
Laet reysen dijn gebeden//in alle steden,
Voor Keyser, Coninck, Heeren vroet,
Dat God haer lieder herte en gemoett
Ten besten keeen doet,
Om met twoort zijn ghevoedt
Ist so Gods wille goet.
8 Na Gods behagen//obedieert sonder clagen
Die sorge voor u dragene//tallen dagen
Oock menschen ordineren jent,v

l

Eph. 5. 2.
Phi. 2. 5.

m

n

mat. 5. 8

o

eph. 4. 27
1 pet. 2. 12.
ende 3. 16.
Tit. 2. 5.
ende 8.
p
mat. 5. 16
q
ps. 34. 15
1. pet. 3. 14.
r
Iac. 4. 11
+
Psa. 15. 2.
s
Col. 4. 5.

t

1. tim. 2. 1.

v

Pet. 2. 13.
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Niet zijnde teghen Gods mandament,
Wilt sijn obedient
x
Elck tsijne reverent
Gheeft ghehoorsaem bekent,
y
9 Beken de sinnen//gesalft geestich van binnen,
Wilt quaet met t'goed' verwinnen//alleen uytminnen,
z
End binnen, dit aertsche foreest,
a
Lijdtsamich zijt in sdrucx tempeest,
Gheen doot van menschen vreest
b
Tvleeschs lust cruyst aldermeest,
En wandelt na den gheest.
c
10 In den geest vyerich, zijt vriendekens manierich,
wakende goedertierich, geensins goetgierich,
d
Maer tot u lieder zielen profijt,
God in allen ghebenedijt,
Door wien ghy zijt bevrijt
Dus in vervolch oft strijdt
In hem altijt verblijdt.
e
11 In God laet blijven//alle dijn raets bevrijden
Met d'Apostels beschrijven//wilt u verstijven,
f
Verwint werelt vleesch, duyvel, doot
Door t'heylich geloove devoot,
g
Werckende uyt liefden groot,
Voor t'slot, beveelt ter noot
h
Dijn geest in svaders schoot.

x

rom. 13. 7.

y

1. Ioa. 2 27

z

ro. 12. 21.
Luc. 21. 17
Ro. 12. 12.
b
Mat. 10 28.
Luce 12. 4.
c
gal. 5. 24
a

d

mat. 25. 13.

e

Phil. 4. 4

f

eph. 6. 11.

g

Gal. 5. 6.

h

Act. 7. 59.

[Och vrienden al te samen]
Na de wijse: Haer borstkens in haren bosem.
Singt met aendacht.
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Och vrienden al te samen,
Ghy die daer vreest den Heera
laet ons doch Christum niet schamen,+
Oft hy soude ons schamen weer
2 En laet ons doch niet vreesen,
Die tlichaem dooden hierb
Maer hem, die Siele gepresen
Mach worpen int eeuwige vyer.+
3 Smenschen handen mogen wy ontvlien
Maer Gods hant niet ontgaenc
Dus laet ons hem alleen ontsien,+
En doen dat hy wil hebben ghedaen.d
4 Al die Godsalich willen leven,e
In Christo Iesu, het is waer,
Die moeten worden verdreven
Vervolcht, seyt Paulus openbaer.
5 Esaias seyt daer en boven
Wie van sijn quade wegen afkeertf
Die moeten zijn alle mans rooven,
Gods volck moet hier zijn gepersequeert.
6 Die rechtveerdige moet veel lijdeng
So die Schriftuere vermelt,
Het comt van alle sijden
Dat die Christenen worden gequelt
7 Verbeyt met lijdtsaemhedenh
Des Heeren dach comt aen
Dan sullen de rechtveerdige, hoort reden
In grooter volstandicheyt staen.i
8 Laet ons doch daer op hopen
En verwachten met lijdtsaemheyt
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a

mar. 8. 38.
Luc. 9. 26.

+

b

mat. 10. 28.

+

Luc. 12. 4.

c

Ps. 139. 8.
Sap. 16. 15.
d
Luc. 12. 4.
e
2. timo. 3. 12.
+

f

esa. 59. 15.

g

ps. 34. 20.

h

Iac. 5. 7.

i

Sap. 5. 1.
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k

Den camp volherdich loopen
Die ons is voorgeleyt.
9 Och vrienden, liefste gepresen
l
De vrede Gods moet ons blijven by
My dunckt het moet gescheyden wesen
Och lieve bidt doch hertelijc voor my.

k

Heb. 12. 1.

l

Phi. 4. 7.

Een ander.
Singt met aendacht.
a

O Heer staet doch altijt in mijne sinne
Mijn ziele verlanget om by u te zijn,
mijn hert is om broken door u minne
b
och wanneer sal ick comen voor u aenschijn.
c
2 Ghy cleyne vergadering' wil niet vreesen
d
Wie verwint sal de croone ontfaen
e
Ick com tot u ick en laet u geen weesen,
Mijn uytvercoren en wilt u niet verslaen.
f
3 Ghy schoonste onder de kinderen der menschen,
g
mijn ziele verlanget om by u te zijn,
Na u salicheyt moet ick altijt wenschen,
h
och wanneer sal ic comen voor u aenschijn:
i
4 Staet op mijn vriendinne, want nader comt
k
Wie verwint sal de croone ontfaen
l
,mijn bruyt, ghy hebt my dat hert ontnomen
O mijn uytvercoren, en wilt u niet verstaan
5 O Heere, comt doch tot mijner baten
m
Mijn ziele belanget om by u te zijn
n
ghy zijt mijn stercheyt en wilt my niet verlaten

a

Ps. 84. 3.

b

Ps. 42. 3.
Lu. 12. 32.
d
Ap. 2. 10.
e
joa. 14. 18.
c

f

Ps. 45. 3.
Ps. 84. 3.

g

h

Ps. 42. 3.
Can. 2. 13.
k
apo. 2. 10.
l
cant. 4. 9.
i

m

ps. 84. 3.
Ps. 18. 2.

n
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Och wanneer sal ic comen voor u aenschijn.o
6 Ic ben uwen trooster wilt u niet vervaren,p
Wie verwint, sal de croone ontfaenq
Ick sal u int vyer en water bewaren,r
O mijn uytvercoren en wilt u niet verslaen
7 O Heer, hoe sal ick u te vollen gedanckens
Mijn siels verlangt om by u te zijn,t
O edel wijnstock lavet doch u ranckenv
Och wanneer sal ick comen voor u aenschijn.

o

Ps. 42. 3.
Es. 51. 12.
q
Ap. 2. 10.
r
esa. 43. 2.
p

s

Ps. 84. 3.
Ioa. 15. 1.
v
Ps. 42. 3.
t

[Lof heylich schepper, van alle datmen siet]
Op de wijse: Van den 129. Psalm. Van der jeucht aen, etc.
Singt met aendacht.
Lof heylich schepper, van allen datmen sieta
uwe handen werc is niet om doorgrondenb
Hemel en aerde hebt ghy gemaecktt uyt niet+
Noyt en was sulcx eenen God gevonden.c
2 Ghy hebt geseyt het worde hemel fijn,d
Gelijc dat ons Esdras dat gaet betoogen
Doen is u woort een volcomen werc gezijn
So dat wyt aenschouwen met onsen oogen.+
3 De aerd' hebt ghy op t'water uytgebreyt
Door uwe cracht dat sy niet en can sincken
Sulck een vast fondament hebt ghy geleyt
Twelc onbegrijplijc is om ons te dinckene
4 Sulc eenen God en vintmen niet int lant
Die ons can geven vruchtbarige tijden,f
Coudt, hette, wint en regen abundantg

a

col. 1. 16.
Gen. 1. 1.
+
Psal. 33. 6.
c
4. esdr. 7. 38.
d
Ioa. 1. 3.
b

+

Rom. 1. 30.

e

4. esdr. 6. 48.

f

Ps. 18. 32.
Ge. 8. 22.

g
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h

End spijs om onse herten te verblijden.
5 Ghy spijset al Heer met uwen overvloet,
i
Allerley vleesch, het zy van wat nature,
k
Alle oogen sien op u, o Heere goet,
l
Dat ghy haer spijse geeft tot elcker ure.
9 Ghy hebt, o Heer, den dach verordineert
Dat hem den mensch daer in soude geneeren,
In sijnen arbeyt, elck een practiseert
Dat hy genoech crijght om te verteeren.
m
7 Dan comt de nacht, op dat den mensche rust,
Dan gaen hen roeren alle wilde dieren,
Om hare spijs//op dat worde geblust
Haren honger, die sy des daechs logieren,
8 De visschen, Heer, ghy ooc niet en vergeet
Die daer by duysenden int water swerven,
Ghy geeft haer spijs, op dat een yeder eet,
Dat sy van honger niet en moeten sterven.
n
9 O wijse God hoe hebt ghyt't onderscheyt,
Dat alle dinck dus heeft sijn ganc end wesen
+
Dat uwen naem, end hooge majesteyt,
o
Moet door u wonderwercken zijn gepresen.
+
10 Tis recht datmen u groote eer' toeschrijft
Ghy zijt een God geene by u geleken
p
ghy zijt een God, die daer ooc eewich leeft,
q
Vwe jaren en sullen niet ontbreken.
+
11 De menschen leven hier een cleen termijn
r
Dan moeten sy weder tot stof der eerden,
Want ghy zijt aerde, sprac oock God devijn
s
En moet hier naer weder tot aerde worden.
+
12 Ghy sult, o Heer, door u cracht en gewelt,

h

Ps. 104. 14.

i

ps. 136. 25.
ps. 145. 15.
l
ps. 104. 23.
k

m

Ps. 104. 20.

n

Psa. 104. 27.

+

Ps. 136. 25.
ro. 16. 26.
+
Iu. vers 25.
o

p

Ps. 35. 10.
ps. 102. 28.
+
Hebr. 1. 12.
r
Syr. 40. 26.
q

s

Gen. 3. 19.
Syra. 17. 8.

+
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All' menschen hier naer weder doen verrijsent
Sy sullen al voor u worden gestelt
Om loon t'ontfaen, na dat sy hier beiwjsen.v
13 Gelijc ghy, Heer, die werelt hebt verdaen+
Met den Sundtvloet, om al des menschen sonden,x
Also salt ooc ten jongsten dage gaen+
Die niet recht voor u en worden bevonden.+
14 De Aerde sal branden met fel tempeest
Dan sult ghy der boosheyt een eynde makeny
End al die u niet en hebben ghevreest
Die sullen dan moeten tverderven smaken.z

t

Ioa. 5. 29.

v

2. co. 5. 10.
Sy. 17. 22.
x
Ge. 6. 5.
+
mat. 24. 36.
+
Luc. 17. 26.
+

y

2. Pet. 3. 10.

z

2. tess. 1. 8.

[Met menschelijcke tongen niet]
Na de wijse: Nun ferwt ench lieven Christen ghemeyn.
Singt met aendacht.
Met menschelijcke tongen nieta
En canmen dat uyt spreken,+
Die blijschap die daer na geschiet
Van die u niet vergeten,
Die u hier voor de menschen bekent,b
End van u geboden niet en wendt,
Die wert bevrijt van sneven.+
2 Al die in sijn geboden staen,c
Die en sal hy niet begeven
Hy spreeckt comt al die zijt belaen,d
Ick heb u sonden uytgewreven,
Als ghy op mijnen wegen gaet,e
End in mijn wet altijt bestaet,f

a

esa. 64. 17.
1. Cor. 2. 9.

+

b

matt. 10. 32.

+

Luc. 12. 8.
joa. 15. 14.

c

d

matt. 11. 28.

e

Ps. 119. 3.
Psa. 1. 2.

f
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So en sult ghy niet beven.
g
3 Recht ende slecht nae sijn woort,
+
Dat is al sijn behagen,
O Heere geeft ons goet confoort,
Om na u woort te jagen,
Na dijne wet, alsoot behoort,
End gaen na dijn geboden voort
Also daer staet geschreven.
h
4 Reynicht u te rechte, hoort,
+
End wilt u mede wassen,
Wilt doch hooren na Christus woort,
End wilt daer doch op passen
i
Is dat ghy doet naer mijn begeer,
Ghy zijt mijn vrienden seyt de Heer,
Dus wandelt nu ter deghen.
k
5 Iesus die is ons voor gegaen,
Den wegh heeft hy getreden,
Als wy in sijn geboden staen,
So wandelen wy in sijn seden,
Recht als ons is voor gegaen,
End wy altijt hem volgen saen,
So sullen wy eewich leven.
l
6 Tegens de vorsten end gewelt,
m
Die in de lucht regieren
So moeten wy strijden als een helt,
Te rechte in Christus manieren,
Daerom so wilt nu nemen fris
n
Dat rechte sweert des geestes gewis
+
Om daer me oprecht te strijden.
o
7 Ivert al na de schoone Stadt,
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g

Iob. 1. 8.
Psa. 25. 21.

+

h

Esa. 1. 16.
Iere. 4. 14.

+

i

psa. 15. 14.

k

1. Pet. 2. 21.

l

eph. 6. 12.
eph. 2. 2.

m

n

eph. 6. 17.
Heb. 4. 12.
o
Apo. 21. 2.
+
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p

Met cracht dringt daer op inne,
End tredet door den enghen padt,
Wilt u also versinne,+
r
Die gewelt doen, alsoot behoort,
Die sullen innemen met accoort
Dat rijck der Hemelen gepresen.+
s
Eendracht ende liefde soet
Daer mede wilt beginnen,+
Haest u dan al met der spoet,+
Gaet mee den bruydegom binnen,+
Wilt oly in u lampen ontfaen,
End met de wijsen te bruyloft gaen,
Dus wilt u altijt bereyden.
Niemant en wort gecroont, aenhoort,t
Ten zy dat hy so strijde,u
End (so ons leert des Heeren woort)
Verwint tot alle tijde,
Eewich verwint, recht zijn ghesint,
Recht oock sijn geboden bemint,
Die sal recht triumpheren.
Eewige prince jent, eersaem
Gheeft ons altijt ontrent, bequaem,
Wilt ons bewaren mede,
x
Recht en slecht, als een trou knecht,
Teghen al swerelts gevecht+
Sterckt ons in der eewichede.
q

Den 122. Psalm Davids.
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p

luc. 13. 22.
4. esd. 7. 7.
+
mat. 7. 13.
r
matt. 11. 12.
q

+

Luc. 16. 16.
Ro. 12. 16. ende 15. 5.
+
1. cor. 1. 9.
+
Phil. 2. 2. ende 3. 16.
+
1. Pet. 3. 8.
s

t

mat. 25. 10.
2. tim. 24.

u

x

Iob 1. 8.
Ps. 25. 21.

+

380

Singt met aendacht.
So haest als ick hoore spreken
Wel an laet ons alle seer saen,
In dat huys onses Heeren gaen,
Met vreucht is mijn hert ontsteken,
2 Dat ons voeten sullen hier naer,
Staen binnen, de poorten eerbaer,
Van Ierusalem wel gestichtet.
3 Ierusalem is gebout vast,
En door vrede tsamen gepast,
End tot een stadt Gods sijn gerichtet.
4 Daer sal dat volck comen te saem,
De stammen Israels met een,
Om God te prijsen int ghemeen
Na sijn lieflijck gebodt bequaem.
5 Dit is de plaetse die God goet
David geeft end wilt datmen doet
Recht end gerechticheyt daer binnen,
Laet ons wenschen Ierusalem
Geluck, het moet ooc wel gaen hem
Die onses Gods stadt sal beminnen.
7 Binnen u mueren woonen sal,
Liefde, vrede, met eenicheyt,
De huysen end paleysen breyt
Zijn vol van Gods segening' al,
8 Om den wil der broederen mijn,
En der vrienden die binnen zijn
Wensch ick u vreed' in allen hoecken.
9 Om dat ooc Gods tempel seer reyn
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Staet binnen u mueren niet cleyn,
Wil ick steedts uwen voorspoet soecken.

Een nieu liedt
op de wijse, Weest al gegroet, prijs Heeren van der stede men singet met
partyen.
Singt met aendacht.
Hoort en verstaet,a
Hoe dat het woort des Heeren,+
Is comen voort,+
Door Gods wille van boven,+
Gaf Moysen raet,b
Om de menschen te leeren,c
Sijn heylich woortd
Al watmen moet gelooven,
Te schrijven hoort+
In een boeck bequame,+
Dat elck hem spoort,+
Na Gods regel al tsame,f
Dat sijn name,+
De menschen souden weten,g
Op dat sijn woort, niet soude zijn vergeten.
2 God heeft alleen+
Met sijn vinger geschreven,
Twee tafels net,+
Al in Hebreesche spraken,+
In herden steen,k
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a

deu. 33. 2.
ro. 16. 25.
+
2. Pe. 1. 2.
+
2. tim. 3. 16.
b
exo. 17. 14.
c
ps. 119. 15.
d
deut. 17. 23. ende 31. 9.
+

+

Esai. 30. 8.
Iere. 30. 2.
+
Ioa. 5. 39.
f
josu. 1. 8.
+
deut. 9. 10.
g
exo. 24. 12. ende 31. 18.
+

+

deut. 5. 22. ende 10. 4.

+

exo. 34. 27.
exo. 32. 16.
k
deu. 4. 12.
+
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En Moyses die gegeven
Dat hy de wet
Sijn volck soude wijs maken,
i
Maer tort belet,
+
Deur t'volck sondige schanden
k
Moyses ontset,
+
Brack die, worpt uyt sijn handen,
Met verstanden,
Op dat twoort soude blijven
l
Gedood God hem, ander tafelen te schrijven.
+
3 God die geboodt,
m
Beschrijven claerIn eenen boeck getrouwe,
Op dat devoot//
+
De Coningen Gods knechten
+
Trecht volghen daer,
n
En sijn geboden houwe,
Moyses gaf daer,+
+
T'wet boeck na Gods behagen,
o
Den Priesters waer,
Om t'boeck vooren te dragen,
p
Tallen daghen,
Moesten twetboec tot desen,
Op den Sabbath, den volck vooren lesen.
4+ Ieremias,
q
En Esaias mede,
Seer excellent,
Vele so propheteren,
+
Want in haer was,
+
Gods Geest ende waerhede,

i

exo. 32. 6.
deut. 9. 16.
k
exo. 32. 19.
+
deut. 9. 17.
+

l

Ex. 34. 1.
deut. 10. 1. ende 31. 19.
m
deut. 17. 24.
+

+

Iere. 36. 2.
deutr. 31. 9.
n
Esa. 2. 3.
+
Iosu. 1. 8.
+
Iere. 36. 3.
o
deu. 31. 9.
+

p

Ier. 7. 24. ende 25. 3.l ende
35. 15. ende 44. 4.
+

Esa. 1. 1. ende 62. 1.
dan. 9. 10.

q

+

Sat. 7. 12.
2. Pet. 1. 21.

+
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In haer gesent,+
Deur haer neerstich studeren,
Hebben ghekent,r
s
Vele verborgen saken,
Beschreven geënt,
Om God bekent, te maken,+
En te smaken,u
Sijn wonderlijcke daden,
Geboot God haer te schrijven zijn genaden.+
5 Gheen Prophecien,x
En zijn uyt menschen wijse,
Ons voortgebracht+
Maer deur des Heeren crachten
y
God dreef toe dien,+
Mannen tot sijn selfs prijse,+
En gaf haer macht,+
Wijsheyt in haer gedachten+
Nament in acht,+
Soot den geest haer verclaerde,
z
Dat bewaerde
Sy, en schrevent in boecken,+
Dat men, daer in dat leven mochte soecken.+
6 De schrift is recht,a
b
Geschreven om den mensche+
Op dat hy troost,+
c
Soude hebben int lijden,
Diet over legt:d
Die sal oock na sijn wensche,+
West ende oost,
Int lijden hem verblijden,
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+

1. Esai. 34. 16.

r

1. cor. 2. 7.
Deu. 28. 10.

s

+

Esa. 41. 8.
Deu. 31. 19.

u

+

Iere. 30. 2.
2. Petr. 1. 26.

x

+

Apoc. 1. 1.

y

Ier. 1. 9.
Esai. 6. 7.
+
tim. 7. 14.
+
Act. 3. 20.
+
rom. 15. 4.
+
2. Tim. 3. 16.
z
esa. 30. 8.
+
Ier. 36. 2.
+
Ioa. 5. 39.
a
esa. 34. 16.
b
rom. 15. 4.
+
Act. 17. 11.
+
Apoc. 1. 3.
c
4. Reg. 23.
d
Luc. 6. 6.
+
Rom. 8. 18.
+
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e

Met goet propoost,
Dat cruys geerne aenveerden,
Diet wel beklooft,
f
Wat vreucht is doch op eerden,
+
God van weerden,
g
Vergheten niet door eten ende drincken
Laet ons altijts gedincken.
+

e

mat. 5. 10.
Iob 5. 17.

+

f

joa. 16. 33.
mat. 13. 22.
g
luc. 21. 31.
+

[Ioannes sprack met woorden soet]
Op de wijse: Geeft my te drincken na mijnen dorst.
a

Ioannes sprack met woorden soet,
So in Mattheo drie staet geschreven:
+
Gaet doet oprechte vruchten der boet,
b
Die tot sijn doopsel quamen gedreven,
+
Ia Christus selve dat hooft verheven,
Sprack hier beneven, verstaet wel my,
Doet boet en betering in u leven,
c
Want t'rijcke Gods is seer na by.
+
2 En vertreckt met te worden vroom,
d
Stellet niet uyt van jare te jaren,
e
Maer siet hoe Christus den vijgheboom,
Die schoone stont verciert met blaren,
+
Om datter gheen vruchten op en waren,
f
Na Schrifts verclaren, heeft hem vervloect,
+
Siet toe, end wacht u voor sulck beswaren,
Dat hy ter ontijt u niet besoeckt.
3 Den bijl is aenden boom gestelt,
+
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a

mat. 3. 2.
mat. 1. 4.
+
Luc. 3. 8.
b
eph. 1. 22. ende 4. 15. ende
5. 23.
+
Col. 1. 18.
+

c

mat. 4. 17.
Mar. 1. 15.
d
syr. 18. 25.
e
matt. 21. 19.
+

+

Luce 13. 6.
matt. 24.
+
1. tess. 5. 2. 41.
f
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g

Gaet ons Ioannes oock ghewaghen,+
h
end wort ter schanden neder ghevelt,
Die in goet doen altijts vertraghen,
i
Sy sullen t'noch jammerlijck verlaghen
t'Eewighen daghen in swaer dangier,
k
Boomen, die geen goe vruchten en dragen,
Die zijn ghecondemneert int vyer.
4l Daer den boom valt, t'zy suyt oft noort
Waer hy valt daer sal hy ligghen moeten,
m
End als hy light, na des Heeren woort,
En is daer gheenen tijt meer der voeten,
n
Doet eenen rechten loop met uwen voeten,
T'sal u versoeten voor God hier na,
En laet de werelt in haer sonden vroeten,
o
En treckt met Loth uyt Sodoma.
5 Wilt ghy met Iosua en Caleb fijn,
p
Verlaten al Pharaos tresooren,
q
So moet ghy staen in de woestijn,
Teghen u vyanden achter en vooren,+
r
V eygen vleeschs lust moet ghy versmooren,
Gods stemme hooren, seer vaylliant,s
End als een kint dan nieus herbooren,t
Om comen int beloofde lant.
6v Wilt ghy den engen wegh treden schoon,
x
Om in de nieuwe stadt te gheraken,
y
Ghy moet u aertsche leden doon,
z
Wilt ghy u wooninghe daer in maken,
a
De vrucht des Geests moet ghy oock smaken,
In goede saken ghewillich zijn,
b
V eyghen leven moet ghy versaecken,

g

mat. 3. 10.
Luc. 3. 9.
h
Mat. 29. 26.
i
Sapi. 5. 6.
+

k

mat. 3. 10.

l

Pred. 11. 3.

m

Sap. 2. 6.

n

Hebr. 12. 13.

o

2. Cor. 6. 17.

p

Exo. 12. 37.
1. Pet. 5. 8.
+
Iaco. 4. 7.
r
Col. 3. 5.
s
Psa. 95. 7.
t
Mat. 18. 9.
q

v

Mat. 7. 14.
Ap. 21. 2.
y
Col. 3. 5.
z
Syr. 2. 1.
a
Ge. 5. 22.
x

b

Mat. 10. 38.
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c

Voor God en baet gheen heylich schijn.
7 En bedriecht doch u selven niet,
e
Wilt alle heylighe schijnen mijden,
f
Neemt exempel aen Sichem, siet,
Die hem om Dina liet besnijden,
g
Maer t'smerte hem in corten tijden.
h
Hy quam in lijden, en doots tempeest,
De Heere sal u wel bevrijden:
i
Indien ghy hem van herten vreest.
8 Meenet van herten, end met der daet,
k
Of ghy soudt u selven onteeren,
Want wat hevet dien vrient ghebaet,
+
Die daer in quam sonder Bruylofts cleeren,
l
Hier meuchdy goet exempel leeren,
m
In swaer verseeren, is hy ghedaelt,
Die onboetveerdich int huys des Heeren
n
Comen, die worden also betaelt.
+
9 Maer af te laten van sonden quaet,
Dat is voor God schoon offerhandt,
o
Doet neersticheyt, na Paulus can,
Recht op u knijen end u traghe handen,
Dat ghy met t'oncruyt tot uwer schanden
Niet en moet branden, dus wilt toesien,
Een eeuwich weenen, knerssen der tanden,
+
Dat sal den quaden hier naer gheschien.
10p Prince, u niet als de werelt stelt
q
Verandert u door nieuwe sinnen,
r
Al wort ghy hier int vleesch ghequelt,
Met eenen slegde gheduerich van binnen,
Om wel voleynden des loops beginnen,
d
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c

Ga. 6. 14.
Gal. 6. 5.
e
2. tim. 3. 5.
f
Ge. 34. 3. ende 34. 35.
d

g

Sy. 1. 19.
Mat. 22. 32.

h

i

Mat. 22. 23.

k

Matt. 3. 11.

+

Luc. 3. 17.
Sy. 35. 12.
m
Hebr. 12. 23.
l

n

Mat. 13. 40.
Luc. 13. 2.

+

o

Mat. 8. 12. ende 13. 42.
ende 22. 13. end 24. 51. ende
25. 30.

+

Luc.13. 26.
Ro. 12. 2.
q
Psal. 34. 20.
r
Iob. 7. 1.
p

387
s

Moetmen uyt minnen, Christum gaen
Die werelt, vleesch, duyvel, verwinnen,
u
Sullen die eewighe croon ontfaen.
t

s

Ioa. 10. 4.
1. Cor. 15. 55.
u
4. Esd. 2. 43.
t

[Vader God van grooter waert]
Na de wijse: Vader ons in hemelrijc
Singt met aendacht.
Vader God van grootert waert,
a
Ghy die den Hemel ende aert
Door uwe machte hebt ghewracht
Een wonderlijcke stercke cracht,
b
Een vaste fondament gheleyt,
Op den water wijt uyt ghespreyt.+
+

a

Gen. 1. 1.

b

Psal. 102. 20.
Iob. 38. 6.
+
Psal. 24. 2. ende 130. 6.
c
Mic. 5. 8.
+
Psalm 9. 1.
d
Hebr.
e
Psal. 8. 2.
f
Esa. 44. 6.
+
Ioan. 1. 1.
+
Apo. 1. 18.
g
Gen. 2. 7.
+
Hebr. 7. 3.
h
Psalm 90. 5. ende 103. 15.
+

2c Ghy die waert van eeuwigher tijt,
In den begin ghy gheweest zijt,+
d
End blijvende tot eeuwicheyt,
e
Vwen naem is wijt uytghebreyt,
f
Sonder eynd, jae sonder begin,
Zijt ghy gheweest, so ick bevin.+
3 Daer toe zijn wy gheworden siet,+
g
Door uwe handt ghemaeckt van niet,
Van der aerde mede van slijck+
h
Gras en groen cruyt zijn wy ghelijck
Als een bloeme des velts nu bloeyt,
En door den wint werde verstroeyt.
4 Ghy weet o Heer, hoe cleyn wy zijn+
i
Van crachte voor u aenschijn,+
k
Ons vlees dat is gheneghen boos+
Tot quaetheyt willich en seer loos,+
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+

Syr. 10. 11.
Apo. 3. 8.
+
Esai. 40. 6.
k
Ge. 6. 5. ende 8. 21.
+
1. Pe. 1. 24.
+
Iaco. 1. 10.
i
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+

Ende en hebben van ons niet
Goet te doen, Ia te dincken, siet.
5m Dus vlied' ick tot u Heere soet
n
Ghy die zijt wesentlijcke goet,
o
Gheneghen om te vergheven.
p
Een Vader des lichts verheven,
q
Sonder u is gheen salicheyt
r
Want ghy zijt wegh, leven, waerheyt.
6 Ick bidde u met Salomon
s
Om gheen lanck leven noch rijckdom
Niet om mijnder vyanden doot,
Maer dat ick door u ghenaed bloot,
Mach bekennen wat u wil zy,
t
End een ghehoorsaem hert daer by.
7u Want ick bemin u wecg met vliet
Door u ghenade op ons siet,
x
O Heere my uwe wet verclaert,
Ons doch in u leere bewaert,
y
So dat ick uyt u woort mach saen
Meer vrucht als uyt de werelt ontfaen.
8z Dat ick u lof Heer mach condt doen
a
End oock uwe woorden behoen,
Die nemmermeer vergheten sijn,
b
Want het woorden des levens zijn,
c
Waer door de ziele wert ghevoet,
d
Heere op u padt bewaert mijn voet.
e
9 Neycht my o Heere tot u ghebodt,
f
Ghy die zijt een levendich God,
g
My levendich maeckt op u padt,
h
Toont my doch u verborghen schadt,
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+

2. Cor. 3. 5.

m

Psalm 143. 9.
Psalm 118. 1.
o
Esai. 55. 7.
p
Da. 2. 22.
q
Act. 4. 12.
r
Ioa. 14. 6.
n

s

3. Reg. 3. 10.

t

3. Re. 3. 9.
Psa. 119. 35.

u

x

Psa. 119. 94.

y

Psa. 119. 111.

z

Psa. 119. 175.
Psa. 119. 38.

a

b

Io. 6. 68.
Deu. 8. 3.
d
ps. 119. 35.
e
ps. 110. 36.
f
Apo. 1. 18.
g
Ep. 2. 4.
h
Mat. 13.
c

389
i

Want uwen wegh behaghet my
Maeckt my doch los van sonden vry,
10l O Heer van wiens ghenade goet
Alle het aertrijck overvloet,
m
Leert my nu doen dat u behaecht,
n
Stelt doch u woort den onvertsaecht
Dat sy my uwer vreesen, Heer,
Vermanen om te houden seer.
11 V woort is een keers mijner treen,
Een licht van mijne paden reen,o
p
Leert my onderhouden u woort,
Dat ick door u cracht met accoort,+
Sonder ontsien haeste my snel,
12 Op dat ick by den goeden fijn
Door uwe cracht mach staende zijn,
q
Want ghy zijt Heere mijn erfdeel
r
Ick hebbe voorghenomen heel+
Van herten om te wandelen hier
Na u woort end na u manier.
k

i

ps. 119. 57.
psa. 51. 3.
l
ps. 119. 64.
k

m

Psalm. 119. 66.
Ps. 119. 38.

n

o

Psal. 119. 105.
Psa. 25. 4.
+
Nu. 18. 20.
p

q

ps. 119. 57.
ps. 119. 30.
+
Psal. 16. 6. end 93. 26.
r

Den 125, Psalm.
Na de wijse: In mijnen noot roep ick tot u, o Heere.
Singt met aendacht.
Alle die daer, op den Heere ghepresen,a
Hopen eenpaer, die en sullen mits desen
Niet vallen, maer blijven eeuwich saysoen,
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a

Pro. 16. 30.
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Onwanckelbaer, gelijc als den berch Zyon,
2 Int pleyne velt, Ierusalem herleven,
Staet al om stelt, met die berghen verheven,
b
Den Heer in't crijdt, rontom sijn volck oock is.
Van nu ter tijt tot in eeuwicheyt ghewis.
3c Want niet en sal t'Godlooser scepter blijven,
Om over t'smal, rechtveerdich hooyken drijven
Op dat yemant van die vroom sijn bekent,
Doch niet de hant, tot ongerechticheyt went
4d Heere doet wel de goede herten vrome,
e
Maer die rebel, wijcken op wegen cromme
+
De Heer sal haer, met de quaet doenders fel,
f
Wech drijven, maer, vrede zy over Israel.

b

Psa. 34. 8.

c

Esa. 1. 28.

d

Esai. 28.
Ier. 17. 13.
+
Syr. 2. 16.
f
Ge. 6. 16.
e

[Ick roep u o Hemelsche Vader aen]
Na de wijse: Het licht der werelt is opghestaen.
Singt met aendacht.
Ick roep u o Hemelsche Vader aen
a
Wilt mijn gheloove stercken
Op dat ick mach vromelijck blijven staen
b
Met u waerheyt aenghedaen,
Al sonder af te gaen, och Godt wilt in my wercken
2c O Heer in den noot doet my bystant,
d
Gheeft my mont om te spreken,
Ick ben hier in mijn vyanden hant,
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a

Luc. 17. 5.

b

Ep. 6. 14.

c

Ps. 12. 1.
Lu. 21. 14.

d
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In der wreeden leeuwen tandt,
V heylich woort playsant, doet my uytbreken
3e Mijn cracht is seer kleyn,u Heer bekent
Wilt my doch aenveerden,
Vwen gheest der waerheyt in my sendt,
f
Ghy zijt mijn fondament,
Weest my altijt ontrent, dat ick mach volheerden
4g De Heer spreeckt tot my, en weest niet bevreest
En wilt oock niet beven,
Al vindt ghy u hier in een wilt foreest,
By den draeck en oock dat beest,

e

Apo. 3. 8.

f

1. cor. 3. 11.

g

Esa. 51. 7.

+
+

+

h

+

Ick sal u mijnen gheest, tot trooste geven.
i
5 Hoe comt dat ghy u voor menschen vervaert,
die doch moeten sterven,
Ick hebbe u uyt verre landen vergaert,+
k
Als mijn ooch-appel bewaert,
l
Ghy zijt van mijnen aert, ghy en sult niet bederven
6m Keert u tot my, mijn leden teer,
So meucht ghy salich wesen,+
En vreest noch en beeft voortaen niet meer,+
n
Ick ben alleen u Heer,
En wijckt niet van mijn leer, mijn volck gepreesen
7 Comt al tot my die hier arbeyt,
Belast zijt en beladen,o
p
Een eeuwighe vreucht is u bereyt,
Al door ghenadicheyt,+
Ick sal u met claer bescheyt, uyt liefden versaden.+
8q Ghy zijt mijn vrienden, ist dat ghy doet
Al dat ick u ghebiede,+
r
Ick late voor u mijn leven goet,
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Matt. 10. 28.
Luc. 12. 4.
h
Ioan. 14. 16. ende 26.
i
Esai. 51. 12.
+

Ier. 15. 19.
Sac. 2. 8.
l
Act. 17. 28.
m
Esa. 45. 22.
+
Sach. 1. 3.
+
Mal. 3. 7.
n
Esa. 45. 19.
k

o

Mat. 11. 28.
Mat. 25. 21. ende 34.
+
Mar. 3. 35.
+
Luce. 8. 21.
q
Mat. 12. 50.
+
Ioa. 15. 14.
r
joa. 19. 11.
p
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Och mijn uytvercooren vroet,
Wt grooter liefden soet, dat dit gheschiede./
O Zoon om uwe wille, hoort,
s
Heb ick so veel gheleden,
t
Ick heb u gegeven mijn Goddelijck woort
Om te brenghen in accoort,
v
als ghy daer laecht v'smoort in u boosheden.
10 O Zyon mijn alderliefste schoon,
x
En wilt u niet vreesen
+
Voor die t'lichaem persequeren oft doon,
y
Ick sal u in mijn throon
+
Geven des levens croon en vreucht vermeert
+
11 O Zyon mijn alderliefste bruyt
+
Boven alle vrouwen,
z
Mijn Goddelijck woort in u herte sluyt,
+
En laet het van u niet uyt,
+
Mijn alderliefste spruyt, ic sal u my trouwen,
a
Weent en schreyt eenen weynigen zijn,
b
Ghy sult haest verblijden,
Een eewighe vreucht noyt sulcken jolijt
Is voor hem die my belijt,
Voor de menschen vol van spijt tot eeuwigen tijden
13c Blinckende als der sonnen schijn
+
Boven alle claerheyt,
d
En cleederen wit van zijde fijn,
Sullen d'uytvercooren mijn
Aendoen, en blijde zijn, en custen van swaerheyt
14 Een troostelijck woort elck hooren sal
Die hier nu treuren,
Als de basuyne sal gheven gheschal,
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s

Esa. 53. 6.
Io. 17. 14.

t

v

Eph. 2. 1.

x

Mat. 10. 28.
Luc. 12. 4.
y
4. Esdr. 2. 43.
+
2. tim. 4. 8.
+
Apo. 2. 10.
+
Iaco. 1. 12.
z
Ps. 40. 9.
+
Esai. 51. 7.
+
Ier. 31. 33.
a
Io. 16. 20.
b
Matth. 25. 34. ende 25. 21.
+

c

Sap. 3. 7.
mat. 13. 43.
d
Ap. 19. 8.
+
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e

Comt hier mijn lief ghetal
Ick sal u gheven al mijn rijck te veuren.
15f Gedenckt den gevangen, als mede gedaen
Ghy uytvercoren,
En bidt den Heere dat hy my saen,
In rusten wilt ontfaen,
g
En afwasschen al mijn traen, hy sal u verhooren,
16 Oorlof aen broeders en susters gemeen+
Wy moeten nu scheyden,
Tot dat wy comen by Christum alleen
Ons Hooftman, en anders gheen,
Wilt u daer toe herten, daer wil ic u verbeyden.

Den 117. Psalm Davids.
Op de wijse van den 117. Psalm.
Singt met aendacht.
So God niet self dat huys oprecht,
Te vergheefs is den arbeyt al
Des ghenes die dat bouwen sal
Dat waken is gaet niet end slecht:
So God na sijn vaderlijck aert,
De stadt niet self hoet en bewaert.
2 Het is vergheefs so vroech op staen,
End te waecken tot snacht seer spaet,
End spaerlijck t'eten in dien staet,
Sijn broot met sorghen swaer belaen,
Want God schier al slapende gheeft,
Sulcx den gheenen die hy lief heeft.
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e

Mat. 25. 34.

f

Hebr. 13. 1.

g

Esa. 25. 8.
Apo. 7. 17. ende 21. 4.

+

394
3 Als de mensch becomt een kint cleyn,
Om te erven sijn goet al tsaem,
Sulcx is Gods gave seer bequaem:
De vrucht des lichaems is alleyn,
Een vry gheschenck des Heeren goet,
Twelck hy sijnen kinderen doet.
4 Ghelijck als een Reuse met cracht
Na sijnen wille van hem schiet,
De pijlen snel daer men op siet,
So werden ons kindren gheacht
Als sy jonghe ghesellen sijn,
End sterck end groot gheworden zijn.
5 Wel hem die sijnen Koker groot,
Vol heeft van de pijlen vernaemt,
Die sal nemmermeer zijn beschaemt,
In teghenheyt noch in der noot:
Maer sijne vyanden hy sal
Ter schanden brenghen end ten val.

Den 138. Psalm Davids.
Singt met aendacht.
Salich is hy bevonden,
Die God vreest end dient recht,
Die oock gaet tallen stonden,
In sijnen weghen slecht,
2 Door t'werck t'welck ghy sult drijven
Weet ghy hier wel ghevoet,
V doen sal wel beclijven,

Sommighe leerachtighe geestelijcke liedekens

395
Spoedich met overvloet.
3 V wijf sal ghelijck wesen
In u huys seer verblint,
Den wijnstock uytghelesen,
Die vrucht drinckt tzijner tijt:
Aen den disch in een croone
Sullen u kinders staen,
Als Olijf spruyt en schoone,
Na malcanderen voortaen.
4 Dese schoone weldaden,
Omfangt hy int ghemeyn,
Die met quaet niet beladen
Is, maer vreest God alleyn.
5 God uyt Zyon ghepresen
V dees ghenade doet,
Dat ghy sult sien na desen
Ierusalems voorspoet.
6 Ghy sult uyt uwen zade
Kints kindren sien seer wel,
Ende door Gods ghenade
Veel vreeds in Israel.

[Al die daer sijn beladen]
Op de wijse: Orpheus droef van sinne: oft, Het Nachtegaelken cleyne, etc.
Singt met aendacht.
Al die daer sijn beladena
Met hare sonden swaer,+

a

matt. 11. 28.
Psa. 38. 5.

+
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b

Door leetwesens ghepijn
Te gaen wort haer gheraden,
+
Tot Christum, want hy haer
d
Roept, als goet medecijn,
c

+
e

Comt in mijn jock end lijn,

+
f

End mijn schoole leeren,
Sachtmoet ende ootmoet,
h
So sal dan t'uwaert keeren
+
Der Sielen ruste soet.
2 Neemt op sHeeren gheboden
Tgoet jock door onderscheyt
+
Der kennissen, als die
k
Nu ter recht zijt ontvloden,
S'werelts onsuyverheyt,
l
Der sond en slavernye,
m
Laet die gheen heerschappije
+
Meer over t'lichaem drijven,
n
Verwinnet quaet met t'goet,
o
So sal in u beclijven,
i
Der zielen ruste soet,
3 Niet en hebben sy vrede
p
Die daer woest ende wilt,
Godloos leven rebel,
q
Ghelijck de zee sy mede
Niet connen zijn ghestilt,
r
Maer die God vreesen wel,
End houden sijn bevel,
s
Vrede comt haer beneven,
Als eenen watervloet,
t
So dat haer owrt ghegheven,
g

b

Ps. 31. 11.
Esa. 55. 1.
+
Psa. 58. 19.
d
Ier. 8. 18.
+
matt. 9. 12.
e
Sy. 6. 25.
+
mat. 11. 29.
f
Heb. 5. 15.
g
Mat. 11. 29.
h
Ier. 6. 16.
+
Ioa. 6. 35. ende 7. 37.
c

+

mat. 11. 19.
2. Pet. 2. 20.

k

l

Geb. 4. 7.
Tob. 4. 4.
+
mat. 11. 30.
n
Rom. 12. 21.
o
Ier. 6. 16.
i
1. Io. 5. 3.
m

p

esa. 48. 22.

q

esa. 57. 18.

r

Psal. 119. 165.

s

esa. 48. 15.

t

Ier. 6. 16.
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Der zielen ruste soet.
4 Als t'herte gantsch is veylich
u
Van boosheyt int ghemeyn,
x
En daer in is gheplant
Gods woort suyver end heylich.
y
So wort dat herte reyn,
Ia ghemoet end verstant,+
z
Door het gheloove want,
Die twoort oprecht bewaren,+
a
Worden daer door ghevoet,
Gods gheest sal in haer baren+
b
Der zielen ruste soet.+
Vwen lust zy o menschen, 5c
Aen den Heere minjoot,
Die u dan gheven sal
Wat u heere mach wenschen,
d
Dus uwe weghen bloot
Wilt hem bedelen al,+
e
End sonder veel gheschal,
Zijt stille ende wacker
Op hem was dat ghy doet,
Op dat ghy so betrachten
f
Der zielen ruste soet.
6g Als door een Suydich waayen,
Van dat nieuwe testament,+
h
T'herte scheurt ende beeft,
Met een vyerich door laeyen,+
i
S'Heeren gheest daer ontrent+
Gheerne sijn plaetse heeft,+
Dan comt de Heere end gheestk
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u

Rom. 13. 12.
Iac. 1. 21.

x

y

Io. 1. 51.
Ps. 18. 31. ende 19. 8. end
119. 10.
z
Act. 15. 9.
+
sap. 16. 26.
a
Ier. 15. 16.
+
matt. 4. 4.
b
Ier. 6. 16.
+
Matt. 11. 29.
c
Ps. 37. 4.
+

d

Ps. 37. 5.
Syr. 6. 18.
e
Exo. 14. 13.
+

f

Ier. 6. 16.
Can. 4. 16.
+
2. Par. 20. 17.
h
Ioa. 2. 13.
+
Psal. 37. 7.
i
Io. 14. 23.
+
Esa. 30. 15.
+
Matt. 11. 29.
k
3. re. 19. 12.
g

398
Een stille sachte suyghen,
l
Daer sietmen den gheest vroet,
Met sijn vruchten betuyghen
m
Der zielen ruste soet.
n
Niet meer leeren oorlooghen
+
En sal het volck nu voort,
o
Maer vry en onvervaert
Sal een yeghelijck moghen
p
Woonen met goet accoort
+
Onder sijnen wijngaert,
+
End vijgheboom vermaert,
Die soecken moghen vinden
q
Vrucht, end schaduw' behoet,
Onder Zyons beminden,
r
Der zielen ruste soet.
8s Ghy dochteren ydoone,
Van Ierusalem siet,
+
Den bruydegom die seyt,
+
En weckt niet mijn schoone
t
Bruyt, noch en roertse niet,
+
Die in mijn armen leyt,
u
En in roosen weyt,
x
Gheduerende de quale
+
Van tribulacy gloet,
y
Op datse niet en fale,
+
Der zielen ruste soet,
z
9 Haghel wert in den wonde,
+
So spreeckt de Heere, maer
a
Mijn volck sal woonen vry
In des vreeds huysen vonde,
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l

Gal. 5. 22.

m

mat. 11. 29.
Esa. 2. 4.
+
mich. 4. 3.
o
1. Ioa. 4. 18.
n

p

mic. 4. 4.
Ioa. 15. 1.
+
3. Reg. 4. 24.
+

q

Can. 2. 3.

r

matt. 11. 29.
Cant. 2. 7.

s

+

Cant. 3. 5.
Cant. 8. 4.
t
Can. 2. 6.
+
Cant. 8. 3.
u
Can. 2. 16.
x
mat. 13. 6.
+
Luc. 12. 49.
y
matt. 11. 29.
+
1. Pet. 4. 12.
z
Esai. 32. 19.
+
Exo. 9. 19.
a
Esai. 32. 18.
+
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In stoute rust, al waer
b
Eeuwighe stilte zy,
c
Onse vrede is hy,
Die vrede heeft vercreghen,
Aen t'cruyce met sijn bloet,+
d
In hem is gansch gheleghen
Der zielen ruste soet.+
10e Eenen gheest stil end sachtich,
Daer mede moet zijn verciert,
Na sHeeren wil end lust,
De mensche, die endrachtich,
Onsienelijck logiert,
Int herte wel gherust,f
g
Daer gherechticheyt kust
Den vrede en daer trouwe
Goetheyt comt te ghemoet,
h
Daer spruyt in die landouwe
Der zielen ruste soet.
11 Noch een ruste bequame
Is voor Gods volck present,
Beter als in Canaan,
Maer in des Heeren name
k
So wie hem recht bekent,
Sonder wijcken daer van+
l
Sijn hope worden can
Levendich ende crachtichi
Met s'Heeren vrede goet,+
m
Namaels te zijn deelachtich
Der zielen ruste soet.+
13n Tis recht, by onsen Prince
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b

Esai. 32. 17.
Ep. 2. 13.

c

+

Col. 1. 20.
Ioan. 16. 33.
+
Matth. 11. 20.
e
Pet. 3. 4.
d

f

1. Cor. 4. 15.
Psal. 85. 11.

g

h

Heb. 4. 9.

k

1. Io. 2. 3.
mat. 11. 29.
l
Ep. 3. 12.
i
Heb. 4. 9.
+
1. Io. 4. 17.
m
1. Ioan. 3. 2.
+
1. Pet. 1. 3.
n
2. tes. 1. 6.
+
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Druck te verghelden fel,
o
Die u bedroeven saen
Hier in swerelts province
p
Maer ghy die lijdt ghequel
+
Hoort Paulus soet vermaen,
Ghy sult (seyt hy) ontfaen,
Met ons ruste ghepresen
In Gods rijcke met spoet,
q
Dits in volcomen wesen
+
Der zielen ruste soet.

o

sach. 2. 8.

p

2. tes. 1. 7.
Apo. 14. 13.

+

q

1. Cor. 13. 10.
Matth. 11. 29.

+

Den 130. Psalm Davids.
Singt met aendacht.
Vt de diepten, o Heere,
Mijner benautheyt groot,
Roep ick tot u gaet seere,
In mijnen angst end noot,
2 Heer wilt mijn stem verhooren,
Want het nu tijt zijn sal,
Laet comen tot u ooren,
Mijn clachtich bidden al.
3 Wilt ghy met ernst de sonden,
Toerekenen voortaen,
Wie can t'eenighen stonden
In u oordeel bestaen:
4 Maer ghy wilt Heer vergheven,
De sonden minst en meest,
Dies zijt ghy in dit leven,
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Seer bemint end ghevreest.
5 De Heer wil ick verwachten,
Mijn siel staet altijt voort
Op hem, met ganscher crachten
Hoop ick vast op sijn woort.
6 Mijn siel verwacht lanckmoedich
Van d'een nacht wake swaer,
Tot dat d'ander comt spoedich,
End de dach op staet claer.
7 Dat Israel vast bouwe
Op God de hope fijn:
Want vol ghenaed end trouwe
Is de Heer end God mijn.
8 Hy ist die onbesweken
Israel gantsch bevrijt,
Van sonden end ghebreken,
Die hy met een schelt quijt

Een nieu liedt,
Na de wijse: Venus ick moet u clagen, fortuyn is my geschiet, etc.
Singt met aendacht.
a

O Bruydegom verheven
Aen svaders rechterhant,
Mijn welvaert troost en leven,
V moet ick loven, want+
Had ghy my gheen bystant
In mijnen noot ghedaen
b
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a

Ioa. 3. 29.
Heb. 12. 2.

b

+

Collo. 3. 1.
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c

Als cranck ghebou op t'zant
Waer ick langhe vergaen.
2d Ick lach in swaer gebreken,
e
In sdoots banden verstrickt,
En van Belials beken
Benout en seer verschrickt,
Maer ghy hebt my verquickt.
f
En levende ghemaeckt,
Schoon cleyders aen beschickt,
Daer ick lach doot en naeckt.
3 Ghy hebt my laten smaken
g
V vriendelijckheyt soet:
+
Hierom sonder versaken
h
Ick vercondigen moet
Al uwe deuchden goet,
En belijden u woort,
Voor de werelt onvroet,
+
Die op my is verstoort.
+
4 Ick Syon u vriendinne,
k
Ben in s'werelts verwaet,
+
Om dat ick u beminne,
+
Draecht sy my grooten haet:
l
Een spijtich spreeckwoort quaet,
i
Ben ick in haren mont,
+

+
m

Maer ghy mijn toeverlaet,
Zijt mijnen vasten gront.
5n Al ist dat ick uytwendich,
+
Al swerelts vreucht aensie,
+
Mijn herte sucht ellendich,
o
Als van haer creucht partye.
+
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c

mat. 7. 27.
Luc. 6. 49.
d
Eph. 2. 1.
e
Psa. 18. 5.
+

f

Eze. 16. 10.

g

Ps. 24. 9.
1. Pet. 2. 3.
h
esa. 40. 9.
+

+

1. Pet. 2. 9.
Luce 12. 8.
k
mat. 10. 22. ende 24. 9.
+
mar. 13. 13.
+
Luc. 21. 16.
l
Sap. 5. 3.
i
matt. 10. 32.
+
1. Ioa. 3. 13.
m
Syr. 34. 17.
+
Psa. 46. 2.
n
joa. 17. 20.
+
1. cor. 3. 11.
+
Iere. 8. 1.
o
Pro. 2. 14.
+
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p

Maer daer ick in verblye
Dat dunckt haer groot abuys,
Want sy een sotternye+
Acht te wesen u cruys.+
6q Sy houdt my voor een seckte,
Al of mijn wesen, haer
Tot een verderven streckte,+
r
Nochtans en ga ick maer,
Sonder eenich misbaer,
Payselijck uwen ganck,
Om eens te comen daer,
By u is mijn verlanck.+
7s By u te zijn in vreden,
Dat wensch ick boven al,
Wat maeck ick hier beneden,
In dit ellendich dal,
Vol druck en ongeval,
Och my verlang wanneert
Dat ick eens moghen sal,u
V aenschijn sien, o Heer.+
8 V toecomste voorsproken,+
x
Die sal my wesen lief,+
Maer ick houde beloken,+
Vast in mijne herten brief,+
y
Hoe dat ghelijck een dief,
Sal comen uwen dach,+
En om ontvlieden grief+
Waerlijck sonder verdrach+
9 Prince van grooter weerde,+
z
Ghy hebt my toe gheseyt

Sommighe leerachtighe geestelijcke liedekens

p

Gal. 6. 16.

+

Rom. 5. 3.
1. cor. 1. 16.
q
Act. 24. 5. ende 28. 22.
+

+

1. cor. 4. 12.
Num. 20. 17. ende 21. 22.

r

+

matt. 5. 48.
joa. 12. 26. ende 14. 3. ende
17. 24.
s

t

rom. 8. 19.
Ps. 42. 2.
+
2. Cor. 5. 4.
+
Psal. 63. 2.
x
mat. 24. 43.
+
2. Cor. 5. 8.
+
Phil. 1. 23.
+
1. Ioa. 3. 2.
y
1. tes.s 5. 2.
+
Luc. 12. 39.
+
Apo. 3. 3. ende 16. 15.
+
2. petr. 3. 10.
+
Apo. 21. 1.
z
esa. 65. 16.
u
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Nieuwen Hemel end aerde,
Een schoone majesteyt,
a
Daerom ick neersticheyt,
Moet doen in t'aertsche pleyn,
Dat ghy my vint bereyt,
b
Onstraffelijck en reyn.

a

2. pet. 1. 5.

b

2. pe. 3. 14.

Een nieu liedeken
Na de wijse: Van den 130. Psalm, Oft Wilhelmus van Nassouwen, etc.
Singt met aendacht.
Als men aent reyn eersame,
a
Lichame, Christi net,
Wil wesen ten betame,
Een aenghename ledt,
Het is al eerst van noode,
b
Van doode wercken men moet
Doen boet, dan van den broode
Crijcht men, en smake goet.
2 Gods woort seer goet van smaken

a

eph. 5. 27.

b

Heb. 6. 2.

c
d

c

+

d

Can maken fraey ghesont,
De ziel in alle saken
e
De spraken uyt Gods mont
+
En condt ghy niet verwerven,
+
Sterven, de sonde vry,
f
Moet ghy u lusten derven,
+
Doen dat Gods wille zy.
g
3 God wil dat elck hem wende
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deut. 2. 3.
sap. 16. 26.
+
Mat. 4. 4.
e
Luc. 4. 4.
+
Ioa. 7. 17.
+
1. tim. 2. 4.
f
Coll. 3. 5.
+
2. Pet. 3. 9.
g
eze. 18. 23.

405
Wt blende wegen glat,
Op dat elck met amende
Kende de waerheyt plat,
En dat elck generalich
Salich soude zijn, want
Hy sandt ons principalich
h
Daerom sijn liefste pant.
i
4 Tlief pant sijnen Soon eenich
In t'weenich dal hier quam,
k
Als een dienstknecht vercleenich
l
Dit reenich suyver lam
m
Dat nam swerelts misdaden,
Geladen op hem getast:+
Gheen last en mach ons schaden+
Ghelooven wy hem vast.
5 Int gheloove verstijven
Beclijven moetmen eest+
n
Christi woorden blijven
o
Drijven sal dan Gods geest
Maer waermen vreest t'berenschen
p
Der menschen wanckelbaer
Volcomen nae Gods wenschen+
En is gheen liefde daer.
6 Maer daer die liefd opspruyten
Met haer virtuyten, sal,
q
Daer moet die vreese buyten
Besluyten wat God beval
r
Can liefde al, te gader
Den Vader, die liefde is,
s
Door Christum ons ontlader

h

joa. 2. 16.
Ioa. 3. 17.

i

k

Mat. 20. 28.
Ioa. 1. 20.
m
esa. 53. 17.
+
Apoc. 5. 12.
+
Phil. 2. 7.
l

+

1. pet. 2. 24.
Ioa. 8. 31.
o
Ro. 8. 14.
n

p

1. Ioa. 4. 18.
1. Ioa. 3. 5.

+

q

1. joa. 4. 18.

r

Ro. 13. 10.

s

1. joa. 4. 9.
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Gheopenbaert ghewis.
7 Die liefde is wel te prijsen,
Bewijsen moetmen haer
t
Met werck in verjolijsen
Doen rijsen vyerich claer
Maer die de liefde falen
Die dwalen ongestilt
v
God wilt, dat wy betalen.
Sijn groote liefde milt.
8 Liefde moetmen besteden
In vrede soot behoort
x
In Gods gehoorsaem leden
Die treden na sijn woort
En voort aen yeghelijcken
Dat blijcken mach daer by
y
Dat wy, sonder afwijcken
Zijn broederen Christi.
9 Christen broeders wilt bouwen
Door sGeests bedouwen schoon
z
Werpt niet wech u betrouwen,
Aenschouwen wilt den loon,
a
Die croon, wert u ghegheven
Becleven, sal Gods knecht
+
Den rechtveerdigen leven
+
Sijns gheloofs so schrift seght.
10 Die schrift segt goederhandich,
b
So wie vailiandich, hier,
+
Blijft tot den endt volstandich,
+
Brandich, in liefden vier,
c
Sal schier ghegheven wesen,
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t

1. Io. 3. 17.

v

1. Ioa. 4. 19

x

Gal. 6. 12.

y

joa. 13. 35.

z

heb. 10. 35.

a

Apo. 3. 10.

+

4. esd. 2. 43.
2. tim. 4. 8.

+

b

Heb. 2. 4.
heb. 10. 38.
+
Rom. 1. 17.
c
Matt. 10. 22.
+
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Tghepresen, salich lot,
Voort slot, vrienden mits desen
Blijft al bevolen God.

Den 133. Psalm.
Na de wijse, Hy mach wel vrolijck wesen.
Singt met aendacht.
Siet hoe fijn en hoe lieflijck mede
Ende hoe genoechlijck ist,
Dat broederen in vrede
Woonen met eendrachtichede
By malcanderen sonder twist
2 T'is gelijck als de vermaerde
Balsem, costelijck en goet,
Die bloeyt als d'ongespaerde
Van den hoofde in den baerde
Ia den baert van Aaron soet.
3 Die daer van boven verheven,
Tot in sijn cleet af vloeyt
Ghelijck den dauw becleven
Die van Hermon daelt gedreven
Ende de berghen Syon besproeyt.
4 Want die Heere onversweghen
Die belooft te geven aldaer
Sijnen troostelijcken seghen
End het leven al te deghen
In der eewicheyt eenpaer
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[Al die belast zijn, en beladen swaer]
Na de wijse ontspringt ghy geestkens amoreus.
Singt met aendacht.
a

Al die belast zijn, en beladen swaer
comt tot my, spreect Christus openbaer
Ick vertrooste alle crancke vaten
b
Ick ben de wegh, waerheyt en tleven,
Alle die my nu willen volgen naer,
Moeten dees werelt heel verlaten,
c
Want wat soudt hem moghen baten,
Die hadde al dees werelts rijckdommen
En dat hy schier//int eewich vyer,
Soud moeten commen.
2 Wie t'goet des wercks heeft ten tijts saysoen,
d
Ende met een verhert opinioen
+
Gheen liefde toont aen d'arme leden,
e
Ghelijck den rijcken vrecken Baroen,
Die Lasarum liet sonder bystant doen,
Sijn deel wert oock in d'helsche steden,
Dit exempel inder waerheden,
dient wel aenmerct van elck persone,
f
Want loon na daet//goet ofte quaet
+
Ontfangt elck ten loone.
g
3 Wat houden wy van ons selven eylaes,
h
die niet en werden dan der wormen aes,
+
Goe, schat, moeten wy hier al laten,
+
dus en acht niet op tijdelijck solaes,
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a

matt. 11. 28.

b

Joa. 14. 6.

c

matt. 16. 26.

d

1. joa. 3. 17.
Iaco. 2. 15.
e
luc. 16. 19.
+

f

Mat. 16. 27.
Rom. 2. 6.
g
syr. 10. 13.
h
ps. 49. 18.
+
Syr. 11. 10.
+
1. ioa. 6. 7.
+
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i

Dat ghy niet en slacht de maechden dwaes
Die gheen olye hadden in haer vaten,
Dat is liefde vol caritaten,
s'Bruygoms ontfanc mochten sy niet winnen
Al stonden sy//en clopten vry
Men lietse niet binnen.
4 Dus waect en bidt, o menschen wel beraen
Eertijt, ontglijt, wilt ghy ter bruyloft gaen,k
l
Bereyt u lampen, als wijse genoten
m
Want als den duysweert, sal op sijn gestaen.
En sijn deure sal toe hebben gedaen,
En ghy u daer buyten vint gesloten,
V cloppen, arbeyden ende trooten
Noch voys, en salmen dan niet hooren
n
Al roept ghy seer//tot hem, o Heer,
Tis al verlooren.
5 Als God sal seggen, uyt d'Hemelsche stee
o
Wijckt van my ghy boose puer quaet van zee,
Dlijden wert van niet om sommen,+
p
Als ghy Abraham, Isaack en Iacob mee
En de Porpheten siet trecken in vree,
En ghy daer niet sult mogen commen
Maer als de Heere u sal verdommen
Hoe sult ghy meynen sijnen toorne t'ontvlieden
En staetter niet//van dit bediet,
Tsal so geschieden.
6 Dus ghy generael menschelijc getal,
Tot God bekeert, rijst uyt der sonden val,
Met ‘sGeests habijt wilt u becleden,
q
Salich zijnse, spreeckt Christus over al

i

mat. 25. 8.

k

matt. 24. 42. ende 25. 15.
mat. 25. 4.
m
luc. 13. 23.
l

n

mat. 7. 20. ende 25. 11.

o

mat. 7. 23. ende 25. 42.
Luc. 13. 25.
p
luc. 13. 27.
+

q

matt. 24. 46.
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die hy vint doende als hy comen sal,
r
Hy salse in sijn rijcke leden,
En haer een maeltijt daer bereden,
Ende henlien dienstbaer aencleven,
Voor dat sy jent//tot in den endt
Hem by sijn gebleven.

r

luc. 12. 37.

Een nieu liedt tot troost der vromen om voor tsterven niet te
schromen
wijse alst begint.
Een eewighe vreucht na dit verdriet,
a
Gods kinders al verwachten
dus lieve broeders en truert doch niet
Met wanckelbaer gedachten
Al straft de Heer het lant
Hy toont sijn goetheyt want
b
Hy wil niemant zy dwalich
Maer dat yegelijck mensch,
+
Bekeer, is sijnen wensch,
+
Op dat elck een mocht wesen salich.
2 Sijn weldaden, en slagen swaer,
Tot eenen eyndt al strecken,
Want dit is sijn behagen maer,
Ons al tot hem te trecken:
Hy heeft wel reden goet,
Te slaen meer dan hy doet,
De werelt om haer quaden,
die sy bedrijft eenpaer
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a

1. Cor. 15. 23.

b

Ezec. 18. 23.

+

1. tim. 2. 4.
2. Pet. 3. 9.

+
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Indien hy niet en waer
c
So seer lancmoedich, vol genaden.
d
3 Maer hy heeft eenen dach gestelt,
Om alle quaet te wreken,
Dan sal den Heer als eenen helt
Roepen seer luyde en spreken
Al swijcht hy lange hy sal
Dan crijsschen met geschal
Gelijck een vrouwe int baren,
Sijn vyanden onvroet,
Moeten dan onder voet,
Want dan en sal sijn hant niet sparen,
4 Dus dient elck vrient te zijn met hem,
dits raet voor alle smerten,
e
Het is noch heden, hoort sijn stem
En verhart met u herten,+
Te doen wort elck geraen,
f
Gelijck den publicaen,
Die ginck t'huys gerechtveerdichtg
Om dat hy vyerich badt,
Laet ons so doen, op dat
God tot sijn rijck ons allen weerdicht
5 Hiskia ons exempel mocht
Oock wel zijn int benouwen,
Die inden noot den Heere socht,
En bad met vast betrouwen,
Hy was getroost eer lanck
Maer in sijn voeten cranck,
h
Assa zijnde vol pijnen,
Socht niet den Heere, maer
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c

2. pet. 3. 9.
Act. 17. 31.

d

e

psa. 95. 7.
Heb. 3. 7. ende 4. 7.

+

f

Luc. 18. 1.
2. can. 20. 7.

g

h

1. pet. 16. 12.
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Sijn toevlucht hier en daer,
Aen meesters in der medecijnen.
6 Boven al moeten wy ter noot
Den Heer te soecken trachten,
i
Der medecijnen deuchden groot
Daer neffens niet verachten:
Want God vol liefs en jonst
k
Geeft menschen sulcke konst,
Om van sieckten tontladen,
Dat sijnen name zy
Daer door ghepresen vry
Van al sijn groote wonderdaden.
6l Ons leven is hier eenen strijdt,
End een swaer pelgrimagie,
Daer ons den Heer van maeckt quijt
Met sdoots corte passagie:
En dan sijn wy verlost,
Van T'vleesch dat ons hier cost
So menich swaer versuchten,
m
Om dat het aldermeest
Wederstaet onsen geest,
En soeckt t'verderf van al sijn vruchten.
8 T'wijl wy hier gaen met dit lichaem
Beswaert, mach ons wel seere
n
Verlangen, om voor God bequaem
+
Te zijn thuys by den Heere:
Want in dees woeste zee,
Ghelijcken wy het vee,
Al onderwerpen t'sterven,
Maer in ons vaders rijck
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i

Syr. 38. 8.

k

syr. 38. 10.

l

Iob. 7. 1.

m

gal. 5. 17.

n

2. cor. 5. 4.
Phil. 1. 23.

+
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Hopen wy t'zijn ghelijck
D'Engelen God vry van verderven.
9 Wandelen wy na sHeeren sin
Wy zijn vry van 't verdomen,
o
Het sterven is ons een gewin,
Om by Christum te comen
Niet schromen laet ons dan,
Om eens te wesen van
p
T'lichaem des doots onbonden,
Want of wy leven snel,
q
Offerden evenwel
Zijn wy des Heeren eygen bevonden.
10 Laet ons in sHeeren wille bloot
Verduldich ons genoegen,
Het zy wanneer, oft welcke doot
Alsoo 't den Heer wil voeghen
r
Christus den Heere siet,
Hem wel ghenoeghen liet
Sijns Vaders wil in desen,+
En dranck voor ons den kelck+
Aen't cruyce, dat voor elck
So schandich was, en seer mispresen.
11 Geen vreucht en mach beclijven saen,
Oft u gram en sterf te vooren,
s
Al moet dit lichaem hier vergaen,
Die Christo toebehooren
Sullen verrijsen u soet,
Den Heere te gemoett
Gaen inde locht verheven,
En sullen sonder pijn+

o

phil. 1. 25.

p

Ro. 7. 24.

q

Ro. 14. 8.

r

1. matt. 26. 41.

+

mar. 14. 39.
Luc. 22. 42.

+

s

1. Cor. 15. 36.

t

1. Cor. 15. 23.

+

1. tess. 4. 16.
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By den Heer altijt zijn,
En eeuwich daer in vreuchden leven.
Dees Princelijcke woorden schoon
Moeten ons so verblijden
u
Dat wy meer achten s'levens croon,
Dan wat hier is te lijden,
Nu d'wijl ons veel behoeft
En haest worden bedroeft,
Laet ons bidden eendrachtich,
Om blijven op den steen,
Der salicheyt ghemeen,
In t'noodich een, volstandich crachtich/

u

Ro. 8. 18.

[O broeders laet ons met vrolijckheyt]
Na de wijse des 43. Psalm: Als ons de winter gaet van heen.
Singt met aendacht.
O Broeders laet ons met vrolijckheyt
Verheughen en zijn verblijt,
a
Laet ons tot strijden wesen bereyt
In deser werelt wijt,
b
Niet alleen teghen vleesch ende bloet,
Maer teghen des werelts reghenten,
Hierom Gods Harnas aendoet.
2 Als vrome Christene knechten,
c
Stelt u hier in den strijt,
Ghewapent als de oprechten,
Wilt nemen waer u tijt,
d
Neemt dat gheloof tot eenen schilt,

a

4. Esd. 16. 41.

b

Ep. 6. 12.

c

2. Timo. 2. 3.

d

Ephe. 6. 16.
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Gods woort tot eenen sweerde,
Teghens den vyant wilt.
3 Die hen aldus set in de weer
Die sal verwinnen seer wel,
Al quamen sijn vyanden noch so seer,
e
Ia de poorten al vander hel,
f
Wy sullen verslinden ghelijck als broot
g
Dat volck van dese landen,
h
Vreest niet al zijnse groot
4 Schickt u schickt u, ende maeckt u voort
Te gaen na t'beloofde landt,+
i
Wilt dringhen door d'enghe poort,
k
Den strijdt comt u te handt,
l
Vyer ende water, is u voorghestelt,
m
maer de stadt die is seer schoone,
n
Die neemt in met ghewelt.
5o En waert ons niet te voren gheseyt,
Wy mochten verwondert zijn,
Hoe God door sijne ghenadicheyt,
Sijnen uytvercoren sijn
p
Beproeft als gout in een forneys,
Hierom so laet ons aflegghen+
En haten den rock des vleys.+
+
q

6r Ghedenckt o broeders allegaer
Op uwe beloften seer schoon
s
En laet u hert niet zijn so swaer
t
Verliest niet uwe croon,
u
Blijft in de wegh des Heeren vast
x
V Coninck sal haest verschijnen,
Siet dat ghy daer op past,
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e

mat. 16. 18.
nu. 14. 9.
g
deu. 20. 3.
h
1. mar. 4. 8.
f

+

Luc. 13. 22.
4. esd. 7. 7.
k
4. esd. 16. 41.
l
syr. 15. 21.
m
4. esd. 7. 6.
n
matt. 11. 12.
o
Psa. 64.
i

p

Iob 23. 10.
prov. 17. 3. ende 27. 25.
+
Zac. 13. 9.
+
Sapi. 3. 6.
q
Iud. vers 23.
r
2. pet. 3. 2.
+

s

Lu. 21. 31.
2. Io. vers 8.
u
Syr. 2. 2.
x
matt. 24. 30.
t
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7y Des Heeren dach sal comen aen
z
Als een dief inder nacht
a
In welcken de Hemelen sullen vergaen
+
met geluyt, ende grooter cracht,
+
De elementen sullen versmelten siet,
+
De aerde en al haer wercken
b
Vergaen sal met den vyer.
8c Als nu den dach snel als een strick
Sal comen op heel Aertrijck,
d
Seer snel op eenen oogenblick,
Siet broeders alle ghelijck,
e
Hoe moesten wy alsdan voor alle ding
Gheschict zijn na Petrus woorden,
Met een goede wandeling.
9 Hy sal sijn uytvercoren gheslacht

y

1. tess. 5. 2.
matt. 24. 43.
a
ps. 102. 25.
+
Esa.51. 6.
+
2. pet. 3. 10.
+
Hebr. 1. 11.
b
mal. 4. 1.
c
luc. 21. 32.
z

d

1. rhe. 5. 2.

e

2. Pet. 3. 11.

f
g

Verstroyt hier ende daer
By een vergaren, hier wel op acht,

f

1. pet. 2. 9.
1. pet. 1. 1.

g

h
i

Al met der basuynen voorwaer,
Och welcken vreucht is haer ontrent
k
Ia wat een croone der eeren,
l
Die Christum hier bekent.
10m Ghy Heyligen singt lof den Heer,
Ende sijnen naem hier prijst,
n
Comt laet ons bidden ende vallen neer,
Hem alle deucht bewijst,
o
Zijt ghetroost ende onvertsaecht,
Ghedenckt der grooter liefden
Die Christus tot u draecht
11 O Prince God aller Princen goet
O God getrouwe Heylant
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h

matt. 24. 31.
1. thess. 4. 16.

i

k

Ap. 2. 10.
Luc. 12. 8.
m
Ps. 30. 5.
l

n

Ps. 95. 6.

o

ps. 31. 25. ende 27. 14.
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p

V arme Schaepkens doch wel behoet,
Bewaert ons in uwer handt,
O God ghy zijt alleen ons toeversicht+
Gheeft ons een gheest seer vyerich
q
Want ghy zijt ons eeuwich licht.

p

Ioan. 10. 28.

+

Sap. 3. 1.

q

Ioa. 1. 9.

Den 137. Psalm.
Singt met aendacht.
Als wy aen het water tot Babel clachtich,
Saten en weenden, wesende gedachtich
Vwes o Zyon huys des Heeren reyn
2 Daer hebben wy met veel clagens gemeyn
Onse harpen benaut met herten banghen,
Aen den groenen wilgenboomen gehangen.
3 Daer hebben sy die ons hielden gevangen
In spot begheert te hooren ons Lofsanghen,
End spraken, Singt ons van Zyon een liet.
4 Wy seyden: hoe souden wy met verdriet,
Beladen zijnd', ende met smaet en schanden
Gods lof connen singhen in vreemde landen
5 Doch so ick u Ierusalem ghepresen,
Verghete, so moet mijn rechterhant wesen,
Onwetende des Harpen spels hier naer.
6 Mijn tonge cleeft aen mijnen mont eenpaer
So ick u vergheet, end my can verblijden,
Anders dan in u welvaert t'allen tijden.
7 Wilt, Heer, den Edomiten sijn gedachtich
Die over Ierusalem riepen prachtich,
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Als sy de stadt te niet deden seer fel,
Ghedenckt dat sommighe riepen snel,
Reyn af, reyn af, datse gantsch verbrant weerde
Ende met een uytgeroyt tot der eerde.
8 Maer men sal u Babel noch so verbrande.
Geluckich sullen ooc wesen de handen,
Die t'quaet sullen wreken van u ghedaen.
9 Wel hem die u kindren sal grijpen aen
End trecken van uwen borsten onreyne,
Om die te verpletteren aen den steyne.

[Al schijnt menich verlaten]
Na de wijse: Wilhelmus van Nassouwen: Oft, Salich is hy bedeghen. Oft
den 128. Psalm. Salich is hy bevonden.
Singt met aendacht.
Al schijnt menich verlaten
Van den Heere te zijn
Langhe tijt boven maten,
In noot, druck, oft ghepijn,
a
God can so fijn, vertroosten,
Noyt beter toeverlaet,
Al gaet het schier ten boosten,
Hy gheeft uytcomst en raet.
2 Raet Abraham heeft vonden
By den Heere, doen hy,

Sommighe leerachtighe geestelijcke liedekens

a

1. Ba. 2. 3.
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b

In Canaan was ghesonden
Wt Mesopotanij,
Hy was oock vry, wel seere,
Beproeft in sijn gemoet,
c
Hy gheloofde den Heere,
Int eynde wast al goet.+
3 Int eynd' ist wel ghevaren+
Met Iacob die onsacht+
By laban twintich jaren,
d
Diende dach ende nacht
Versmacht, schier van der hitten
En van de vorst subijt,
e
In lijdtsaemheyt besitten
Moetmen sijn ziel altijt.+
4f Altijt Ioseph betroude
Op den Heere ghewis,+
Die sijn verdriet aenschoude
In die ghevanckenis,
Hy is om sijn verblijden
Een groot Heere ghenoemt,
g
Men moet al vele lijden,
Eermen ter eeren comt,
5 Eere, gheluck en vrede
Is int eynde gheschiet,
h
Caleb, Iosua mede,
Al door volherden siet,+
i
Verdriet, lijden en smerte,
Leedt Iob met groot ghedult,+
Met troost en vreucht sijn herte+
Heeft God namaels vervult.+
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b

Gen. 12. 1.

c

Gen. 15. 6.
Rom. 4. 3.
+
Gala. 3. 0.
+
Iaco. 2. 23.
+

d

ge. 31. 40.

e

heb. 10. 36.
Iaco. 1. 4.
f
Gene. 40.
+
Genes. 41.
+

g

pro 18. 10.

h

Num. 14.
Ios. 14. 8.
i
Iob 2. 11.
+
Syr. 46. 11.
+
Iaco. 5. 11.
+
Iob 42. 12.
+
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k

Naemaels vervult met vreuchden,
Wert David openbaer,
Die den tijt sijner jeuchden
l
Was een schaepherder, maer
Wert daer naer, eenen Coningh
Maer hy hadde veel strijdt,
m
Eer hy ghecreech de wooningh,
Tot Zyon met jolijt.
7 Tot Zyon op dat schoone
Hooghe verheven slot
n
Davids rijck ende croone
Bevesticht wert van Godt,
o
Dus wie hier tot den ende
Blijft in s'Heeren bevel,
+
Die wort met s'Heeren bende,
+
Salich na dit ghequel.
8p Ghequel heeft oock geleden,
Hanna in s'herten gront,
Sy heeft stille ghebeden,
Ely sach haren mont
Terstont, hy dese vrouwe
Heeft ghehouden voor dronck,
God ghenas hare rouwe
q
Met eenen Sone jonck.
9 Ionck ende out veel zielen
r
Treurden met groot gheclach,
Die Haman te vernielen
Al meend' op eenen dach,
Men sach hoe hy noch moste
s
Sterven schandighe doot,

k

Sam. 5.

l

sam. 16.

m

2. sa. 5. 9.

n

2. sa. 5. 11.

o

Mar. 10. 22.

+

Matt. 24. 13.
Marc. 13. 13.
p
1. sa. 1. 10.
+

q

1. sa. 1. 20.

r

Este. 3. 3.

s

Este. 7. 10.
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Maer de Heere verloste
t
Sijn volck uyt alle noot.
10v Noot van hongher was binnen
In Samaria, so dat
w
Een Moeder wreet van sinnen
Haer kint doode ende at
Maer de stadt creech by hoopen,
x
Spiese met haesticheyt
De Syriers ginghen loopen
Die haer hadden beleyt.
11 Beleyt was oock seer crachtichy
Ierusalem ontstelt
Hondert vijf ende tachtich
Duysent mannen ghetelt,
z
Int velt worden verslaghen
Van den Enghel, maer cranckst
Vloot om sijn lijf t'ontdraghen,
Senacharib met anckst.
12 Ancxst, noot, droefheyt, en treuren
a
Was in Bethulia,
Maer God liet haer ghebeuren
b
Sijnen troost uyt ghena,
c
Sara, ende den ouden
Tobias vry van scha,
d
Sijn vertroost, en behoudens
Ghelijck oock Susanna.e
13 Susanna van de boeven
Beloghen zijnde swaer
Quam in een groot bedroeven
Haer suyver herte claer,
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t

Este. 8. 16.
2. Re. 6. 25.

v

w

2. Re. 6. 29.

x

2. Reg. 7. 16.

y

Esa. 36. 2.

z

rsa. 37. 36.

a

Iu. 4. 1. 7.

b

Iudi. 13. 10.
Tob. 8. 16.

c

d

to. 11. 13.
Su. 1. 36.

e
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Maer om haer te bevrijden,
God Daniel verkoos,
f
Hy can sijn volck verblijden,
Alst meest schijnt troosteloos.
14g Troosteloos aes der dieren
Scheen dat Daniel was,
h
Maer uyt des kuyls duwieren,
Quam hy seer wel te pas,
Ionas, oock Gods vermoghen,
i
En goetheyt wel bevant,
Zijnd uyt den visch ghespoghen,
En in behouder hant.
15 In behouder hant quamen
k
De jonghelingen drie
Wt den oven te samen
En uyt de tyranny,
Oock die van alle canten
Waren in groot ghetal,
l
Om van de Elephanten,
Te zijn vertreden al.
16 Al schijnen hier vertredden,
De vrome onder den voet,
m
Haer zielen ende leden,
Zijn in Gods handen soet,
Den moet sy niet verlooren
Gheven, maer spreken danck
Gode, die int becoren
Haer gheeft eenen uytganck.
16 Eenen uytganck verleende
In Asia de Heer,
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f

Su. 1. 45.

g

van den draeck. 12.

h

van den draeck. 20.

i

Ion. 2. 10.

k

Da. 3. 28.

l

2. Mach. 20. 7.

m

Sa. 3. 1.
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Als Paulus niet en meende,
n
Langher te leven meer,
So seer boven sijn crachten,
Beswaert zijnd' in verdriet,
o
Dus die den Heer verwachten,
Te schand' en comen niet.
18 Niet en quamen tot schanden,
De Apostelen vroet,
p
In kerckers en in banden,
Hadden blijde ghemoet,
q
Want goet, haer consciency.
En wandel was voor God,
Vrienden laet ons intency+
Hier toe strecken voort slot.
19r Slot is dat God ten fijne
Die quade menschen wreedt,
Tot de eeuwighe pijne
Wel te bewaren weet,
Maer van leet en ghequelle,
Sijn volck sal maecken vry,
Tzy men, wijf, jonck gheselle,
Dochter wie dat het zy.

Den 139. Psalm Davids.
Op de wijse van den 30. Psalm.
Singt met aendacht.
Ghy hebt my, Heer, gantschlijc doorgront
Ghy weet mijn cracht voor deser stont
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n

2. cor. 1. 8.

o

Esa. 40. 31.

p

Act. 12. 7.

q

2. Cor. 1. 12.

+

Phi. 3. 17.

r

2. pet. 2. 9.
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Het zy dat ick sit ofte stae,
Heere ghy slaet sulckes gae
Ghy verstaet, Heer, door uwe crachten,
Van verren al mijn ghedachten.
2 Tzy dat ick wil rusten oft gaen,
Ghy comt my metter haesten aen,
End doorsiet scherp in desen val
Mijn doen end oock mijn weghen al
Daer is gheen woort aen mijnen monde,
Of ghy en siet dat in den gronde.
3 Voren ende achter zijt ghy, Heer,
V handt houdt ghy over my seer,
Sulcx te verstaen is my voorwaer,
Al veel te hooch end oock te swaer
Ick can uwe heerlijcke wercken
Niet verstaen noch ghenoech bemercken.
4 Waer sal ick Heer voor uwen gheest
Vlieden, om te zijn onbevreest,
Waer sal ick gaen voor u aenschijn:
Waer ick ten Hemel ghy sult zijn
Aldaer: Ia dael ick in der Hellen
Daer conde ghy my vinden end quellen.
5 Al nam ick haestlijck met der daet
De vleughelen van den daechraet,
Om te vlieghen tot deser tijt,
Over de zee breet ende wijt,
Daer end over al t'allen stonden,
Werd ick van u handen ghebonden.
6 Spreeck ick de duysterheyt met cracht
My decken sal, doch we[r]t de nacht
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So claer dat my een yeder siet
Want de duysternis voor u niet
Can berghen, maer de nacht sal wesen,
So claer als den middach ghepresen,
7 Ghy hebt, o Heer, in u ghewelt,
Mijn nieren oock ben ick ghestelt
Van mijner moeders lichaem aen,
Onder u bewaringhe saen
Die voor al sulcke wonder dinghen,
Wil ick u Heer lof end danck singhen.
Pause.
8 Wonderbaer zijn u wercken, Heer,
Twelck mijn ziel bekent lancx so meer
End neemt daer op vlijtelijck acht
Voor u en was oock niet, mijn cracht
Verborghen als ick was te same,
Ghebeeldet in smoeders lichame.
9 Ghy hebt my oock, Heer, voortghebracht
Wt der eerden door uwe macht,
Ghy saecht my aen seer goedertier
Doe ick noch onvolmaeckt was schier
De tijt van mijn volghende leven,
Was schoon in uwen boeck gheschreven.
10 Hoe costlijck is my uwen raet,
T'ghetal my gantsch te boven gaet,
Vwes raets, die beroemt is wijt,
Wil ick die tellen nu ter tijt,
Hy gaet in veelheyt dat sant cleyne
Verre te boven int ghemeyne.
11 Ick ghedencke heer aen eenpaer,
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Als ick wacker ben smorghens claer,
O God, woudt ghy verdecken snel
Alle de Godloosen seer fel:
De bloethonden sonder beswijcken
Souden met schanden van my wijcken,
12 Want sy spreken, Heer mer hoochmoet,
Van u lasterlijck seer onvroet,
Sy verheffen hen op onreyn,
Dies haet ick alle die ghemeyn,
Die u haten, oock de ghesellen
Die den Heere teghen u stellen.
13 Met rechten ernst uyt s'herten gront
Haet ick, o Heer, die t'aller stont,
Sy zijn mijn vyanden niet cleyn,
Maer ghy, die t'herte kent alleyn,
Doorsoeckt mijn hert, ghy wert gheware,
Dat ick recht meyn int openbare.
14 Mijn hert end ghemoet, wel voorsiet
Doorgront my gantschelijck met vliet,
Siet of ick in den weghen quaet
Wandele, die ghy Heere haet,
End zijt my, altijt wel gheneghen,
Gheleyt my oock in uwen weghen.

Een nieu liedeken,
Na de wijse: Ierusalem hoort uws Conincks woort.
Singt met aendacht.
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Fonteyne soet//alleyne goeta
Om ons te wasschen schoone
b
Is Christus bloet//waer door men moet
Worden volmaeckt ydoone,+
Al die sondich belaen+
Haer in dit water baen,+
Sullen reyn worden saen,+
Dus tonen wy ghestadich+
Tot u, wilt ons omfaen,
c
Want ghy zijt seer ghenadich,
Een claer fonteyn//zijt ghy alleyn,+
d
Levendich water fijn//als wijn,
Die t'herte reyn//verheucht certeyn,+
End oprecht Medecijn.+
2 Dit water claer//is openbaer,
e
Ghepresenteert te drincken,
Al die daer naer//dorsten voorwaer,+
Om niet wil hy dat schincken,+
Al die comen tot hem,
Int nieuw Ierusalem,
f
Hoorende na sijn stem,
g
End haer selven versaken,
Sullen als schaepkens tem
Van dien goeden dranck smaken,+
h
In eeuwicheyt//wert haer bereyt,+
i
Te zijn in groote vreucht//verheucht,
Dit al voorseyt//met goet bescheyt,
Doet ons dit water deucht,
3k Maer Israel//verliet rebel,
Die goede water ader,
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a

Esa. 12. 3.

b

Apo. 5. 9.
Hebr. 9. 14.
+
Act. 20. 28.
+
1. Pet. 1. 19.
+
Eph. 1. 7.
+
Col. 1. 14.
+

c

Ps. 103. 8.
Exo. 34. 6.
d
esa. 55. 1.
+
Apo. 22.
+
Ioa. 7. 37.
+

e

esa. 55. 1.
Ioa. 7. 37.
+
Apo. 22. 17.
+

f

Ioa.10. 5.
Mat. 16. 24.

g

+

mar.8. 34.
esa. 51. 11.
+
Luc. 9. 24. ende 14. 26.
i
1. pet. 1. 8.
h

k

Ier. 2. 10. ende 17. 13.
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En graefden snel//vuyl putten fel,
Waterloos alle gader,
Veel vreemde vonden zijn
Ghebruyckt op dit termijn,
Buyten Christum divijn
Om salicheyt verwerven,
Maer eylaes Gods aenschijn
Sullen sy moeten derven,
l
Want alle die, afgoderye
+
End sulcke sonden doen, seer coen,
Gods heerschappie, sal straffen wie
Sy zijn naer dit saysoen.
4m Gods straffe sal//die sonden al
+
Treffen, end niemant sparen,
+

l

Gal. 5. 20.
Apoc. 21. 8. ende 22. 15.

+

m

Deu. 10. 17.
2. Par. 19. 7.
+
2. Thes. 1. 9.
n
Mat. 7. 19.
+
Iob 34. 19.
o
Syr. 15. 8.
+
Sapi. 6. 8.
p
Io. 15. 6.
+
Rom. 2. 8.
+
Ioa. 4. 14.
q
sac. 7. 2. 9.
+

n

Op den wegh smal//sonder afval,
Wilt ons o Heer bewaren,
19o Laeft ons met des gheests vranck,
+
Moeten ons leven lanck
p
V hulpe zijn deelachtich,
+
Om gaen den rechten ganck,
+
Anders sijn wy niet machtich,
q
Wat ons gheschiet//verlaet ons niet,
Hier na noch nemmermeer, o Heer,
Als ghy ons siet//in swaer verdriet,
r
Draecht onse swackheyt teer.
5s Prince ghy zijt tot aller tijt,
+
Die ons helpt t'velt behouden,
Ghy voor ons strijt//als wy met vlijt
Vierich sonder vercouden,
+
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r

Ro. 8. 26.
1. Cor. 15. 57.
+
Psal. 17. 8.
s
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t

Vrymoedich blijven staen,
Sonder u af te gaen,
u
Met t'harnasch aenghedaen
w
Bereyt om cloeck te vechten,
Doende na u vermaen
x
Als goe ghetrouwe knechten:
O Prince God, ick bidt int slot,
y
Mijn ghebedt doch verhoort, en voort
Na u ghebodt//leyt ons recht toe
z
S'levens fonteyn accoort.

t

sapie. 5. 1.

u

Eph. 6. 11.
1. Cor. 9. 25.

w

x

Mat. 24. 25.

y

Psal. 5. 1. ende 143.

z

Apo. 21. 6.

Een nieu liedeken,
op de wijse: Looft en verblijdt in s'Heeren werck.
Singt met aendacht.
Gods kinderen ghy meucht wel sijn verheucht,a
Als ghy Gods beloften te recht insiet,+
V is bereyt een eeuwighe vreucht,+
Al die met Christus lijden druck en verdriet,+
O vrienden en verachtet niet,
b
Alst u gheschiet, om Christus leere
Ghy sult verblijden seere,
Van den Heer, ontfanghen een heerlijc rijck+
c
End hem worden ghelijck,
d
Ist dat ghy tot den eynde, blijft sonder afwijck.
2 Die getrouwe blijven totter doot,
e
Die sullen al besitten, so de Schriftuer ontvint,
f
En eten verborghen Hemels broot,

a

1. Pet. 1. 8.
sapien. 3. 5.
+
4. Esd. 16. 74.
+
Osea. 66. 10.
+

b

Mat. 16. 27.

+

sapie. 5. 16.
1. Ioan. 3. 3.
d
Mat. 24. 13.l
c

e

Matth. 24. 45.
Apo. 2. 19.

f
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Och willet wel bedincken vrienden bemint
Want wie dat altemale verwint,
Als liefde kint sal wesen,
Van God hooghe ghepresen,
By desen, gedect hoe ghy sult wesen geloont
Also Esoras was ghetoont
g
Op den berch van Zyon daer sult ghy zijn gecroont.
3 Groot is den loon diet overdinckt,
Die God sijn volck sal geven in eeuwigheyt
En sullen als de sonne blinckt
h
Blincken also ons de schriftuere seyt,
In het rijcke twelck haer is bereyt,
i
En zijn ghecleyt met witte zijde,
En sullen wesen blijde
k
T'allen tijde blincken als vonckskens int riet
En verlost sijn van verdriet,
l
En met vreuchden singhen dat soete nieu liet.
4m Dan sal vol lachens, sijn haren mont,
Als sy sullen aenschouwen haer blijschap schoon
En sullen wesen ter selver stont,
n
Ghelijck Gods Enghels puer in s'Hemels throon
Och denckt altijt op desen loon,
Als sy u d'oon, seer schandich,
Maer strijdt altijt vayliandich
Die volstandich, blijven tot den endt
Die sullen blincken jent,
o
Gelijck die sterren claer in des Hemels firmament
5 Dan sullen sy wesen ten dien saysoon
p
Gelijck de Cederboomen die lustich staen,
En maken des Heeren voorhof graen,
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g

4. Esd. 2. 43.

h

Mat. 13. 43.

i

Apo. 19. 8.

k

Sap. 3. 7.

l

Apo. 5. 9. ende 14. 3. ende
15. 3.
m
Psalm 126. 2.
n

Matth. 22. 30.

o

Dan. 12. 13.

p

Nu. 24.
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q

Als mestcalveren sult ghy wesen en nemen
Ghy sult uyt en inne gaen,
Niet en mach u schaen, des doots verseren,
r
Ghy sult eeuwich triumpheren
Regeeren, met Christo op sijnen stoel,+
Die sal u na mijn ghevoel, (van haren boel.
s
Ontfangen, als een boerinne ontfangen wort
6 Hoe souden wy moghen zijn bevreest,
Als wy overdencken ons bruydegoms deucht
t
Hoe hy tot sijnen Bruylofts feest,
Sal dienen al sijn vrienden met grooter vreucht
Och lief hoe sult ghy zijn verheucht,
Als ghy meucht ionstich hooren
u
Comt hier mijn uytvercooren,
Mijn tresooren, besie die door u zijn bereyt
Al van der eeuwicheyt,
w
Dan suldy vrolijc lachen al ist dat ghy nu schreyt
7 T'lam sal afwasschen u tranen soet,
En lieflijck leyden aen die fonteyn,
Om dat ghy u cleederkens al in sijn bloet,
Ghewassen hebt uyt grooter liefden reyn,x
y
Dan sullen de gheteeckende ghemeyn,
Groot en cleyn, veel vruecht oorbooren,
Gheenen druck en comt daer te vooren,+
z
Noyt oore en hoorde, noyt ooghe en sach
Noch in noyt herte en lach+
De vreucht die God sal geven in desen blijden dach.
8 Desen vlijden dach vrienden die naeckt,
a
Voor die recht leeren treden den engen padt+
Voor welcken padt datmen gheraeckt,+

q

mal. 4. 2.

r

Psa. 149.
Apoc. 5

+

s

Esa. 62. 5.

t

Lu. 12. 37.

u

Mat. 25. 34.

w

Ps. 126. 2.

x

Apo. 1. 6.
Est. 9. 8.

y

+

4. esd. 2. 38.
1. cor. 2. 9.
+
1. Pet. 1. 8.
z

a

Matt. 7. 14.
4. Esd. 7. 7.
+
Luc. 13. 22.
+
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b

In die autentijcke schoone vercierde stadt,
Die den Enghel metter maten mat
d
Costelijcke schat, is de muragie,
+
Sy is schoon van cieragie,
e
Met coragie, over de meurem springt,
+
Op des lams goeden dinckt,
Die ghy sult ghenieten, als God u daer inne bringt,
9 Oorlof notabel compagnie
f
Volcht t'geloofs hertoge als trouwen helt,
En dincket op de schoone melodie,
Als ghy moet lijden druck en ghewelt,
g
Die hayren uws hoofts zijn al ghetelt,
Wordy ghequelt, t'sal omme draeyen,
h
Al sietmen u schandelijck saeyen,
Int maeyen//sal datmen schandelijck sien,
Heerlijck zijn, ende nieu
+
Oorlof reyn uytvercooren, hiermede seg ick adieu.
c

b

4. esd. 7. 6.
Ezec. 40. 5.
d
Apoc. 21. 18.
+
Sach. 2. 2.
e
Ps. 18. 30.
+
Apo. 21. 15.
c

f

Heb. 12. 2.

g

Matth. 10. 30.

h

Psalm 126. 5.

+

1. Cori. 15. 42.

Den 141. Psalm.
Singt met aendacht.
Ick roep u Heer, aen, in noot niet cleyn
Haest u ghenadelijck tot my,
Opent my nu u ooren vry,
Dewijl ick roepe tot u alleyn
Tot u climme mijn ghebedt ghemeyn,
Even als een reuckwerck seer soet,
Mijn handen ghestreckt in ootmoet
Ontfanckt als een spaedoffer seer reyn.
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Komt altijt, o Heer, toe mijnen mont,
Regeert oock mijn lippen nu meer
Dat niet quaets tot uwer oneer
Daer uyt comt tot eeniger stont
Neycht mijn herte niet tot stucken loos,
Dat ick niet en hebbe te doen
Met den menschen in boosheyt coen,
End niet en smake haren roos boos
Dat my de vrome vermaen eenpaer,
Ick wilt vrindelijck dulden fijn.
Sulcx sal my op mijn hooft oock zijn,
Als een balsem lieflijck end claer.
Pause.
Maer seer haest sal ick sien onverwacht
De Godloosen in sulck ellent
Dat ick voor hen noch inden endt
Sal God moeten bidden met aendacht
Als haer overheeren boos end fel,
Van boven af werden gestoort.
Dan werden mijn woorden gehoort.
Als die goet zijn ende ghesproken wel
Ghelijck t'hout end steen zijn uytgespreyt,
Alsmense clieft ende breeckt seer cleyn
Also sijn ons benen gemeyn
Omtrent onsen graven uytghebreyt.
O Heer in mijn lijden end verdriet
Tot u hef ick mijn ooghen vry
Mijn troost end mijn hope zijt ghy
En laet mijn herte vertsaghen niet.
Hoedt my dat ick niet werde ghevaen
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In stricken my voorghestelt,
End met banden niet zy gequelt,
Die my de boose stedes voor staen,
Sy moeten selve wesen verstrickt
In haer eyghen nettebn al tsaem,
Op dat ick ghesont endd bequaem
Daer van vry zy, end werde verquickt.

[Laet ons den Heer gaen loven]
Na de wijse: In Oostlant wil ick varen.
Singt met aendacht.
Laet ons den Heer gaen loven,
Ghy vrienden groot ende cleyn,
a
En dancken den Heer van haer boven,
Want hy heeft ons al ghemeyn
b
Veel ghenaden ghegheven,
Doen wy laghen in sonden doot.
Die heeft hy al uytghewreven,
Op dat wy met hem souden leven
+
Bedenckt doch dese liefde groot.
2 Lof Schepper van alle dinghen,
+
Lof Heere der Heeren claer,
+
Gheeft dat ick mach spreken en singhen
+
Vwen lof altijts eenpaer,
Want onder uwe vlercken
Neem ick mijn toevlucht alleyn,
In liefden wilt my stercken,
Dat ick doe der liefden wercken,
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a

Col. 1. 3.

b

eph. 2. 4.

+

Genes. 1.

+

Apoc. 4. 11.
1. tim. 6. 15.
+
Apo. 17. 14. ende 19. 16.
+
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c

Schept in my een herte reyn,
3 Lof, danck, prijs ende eere
Moet u zijn tot aller tijt,
Mijn God, mijn Coninck, mijn Heere,
Van eewicheyt ghebenedijt,
Hoe soud ick uytghespreken
V groote goetheyt excelent
Die ghy mt hebt laten weten
Hooch boven alle Propheten
Ewen genadich God bekent.
d
Lof alderhoochst verheven
Lof machtich Heere over al,
Ghenade heb ick beseven,
Seer groot sonder ghetal
Ghy zijt een Heer van waerden,
e
Sonder u en isser geen God
In Hemel noch op aerden+
Geeft cracht dat ick mach volherden+
Te wandelen in u ghebodt.+
5 Lof Hemelsch Vader almachtich
Lof God der Heeren Heer,
Want ghy zijt mijns ghedachtich,
V arme cranck hantwerck teer,
Ick heb ghenade vercreghen
Dies danck ick u mensch fout,
Bewaert my op uwe weghen,
Veel zijnder die my staen teghen,
Wel die u van herten betrout.
6 Lof van u eewighe goetheyt,
Lof mijn God mijn toeverlaet,
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c

Ps. 51. 12.

d

Apo. 5. 12.

e

deu. 4. 39. ende 6. 4. ende
32. 39.
+
Ios. 45. 21.
+
Ioa. 17. 3.
+
1. Cor. 8. 4.
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Geeft my wijsheyt end cloeckheyt,
Neemt van my wech alle quaet,
End wilt my voort bewaren
Van alle mijn wederparty,
Ia van alle boose scharen,
Hoe dta sy haer gebaren
Met vervolch end met kettery
7 Ick moet u loven en dancken,
Danck, prijs en alleene behoort
f
Ick de minste van uwe rancken
Suyvert my na u heylich woort
Dat ick u mach by blijven
Wandelen in liefd end accoort
Al soudmen my ontlijven,
Gheeft dat ick so mach beclijven,
Dat ick breng veel goed' vruchten voort
8 Lof hoochste God van hier boven,
Lof moet u altoos zijn,
Met rechte machmen u loven
Al van der ghenade dijn
Die ghy nu hebt ghegheven
Die u lief hebben aldermeest,
Die begeeren sonder sneven
Na uwen wille te leven
End versaken de leering van t'beest.
9g Lof hoochste Gods Soon gepresen,
Lof danck, prijs moet u gheschien,
+
Door u ben ick ghenesen,
+
Dies danck ik u t'allen tien
+
Want ghy met uwen bloede
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Heb. 15. 2.

g

Apo. 5. 12.
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mat. 20. 28.
Ephe. 1. 7.
+
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+

437
Hebt my verlost uyt s'Duyvels ghewelt
Al draech ick een weynich de roede
Ick neemt van u al int t'goede,
Ick hoop met u te houden t'velt.
10i Lof eewigen Herder der schapen
k
Lof Sone, lof Goddelijck lam,
Bewaert ons uyt des wolfs betrapen
Hy is verstoort ende gram,
V schaepkens gaet hy strooyen,
T'is eenen bloetgierighen hont
Die hem niet en ontloopen
Bedriecht hy by groote hoopen
Met sijnen leugenachtigen mont.
11l Lof opperste herder verheven
Bewaert u schaepkens aen elcken cant,+
So werden al om verdreven
Wilt haer doen onderstant,
In landen end in steden
Moeten sy vervolgingh lien,
Nerghens en zijn sy met vreden
End sy werden al om bestreden
Van de bocken diese benien
12 Ick danck u vroech en spade
Met suchten, met claghen Heer
En neemt doch uwe genade
Niet van my nemmermeer,
Ontfermt my broos end teere
Want ick swack ende cranck bin,
Ick bid u van herten seere,
Sterckt my met uwer leere,
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m

Plant u wet in mijn hert end sin.
13 Lof prince van Hemelrijcke
+
Lof alderhoochste regent,
n
Lof eewich woort autentijcke,
o
Lof steen lof fondament,
+
Lof moet u tallen tijden,
+
Zijn, van u genade groot,
+
Sterckt my in druck en lijden,
+
Op dat ick vroom mach strijden,
+
Voor de waerheyt tot inden doot.
+

m

Heb. 10. 16
2. Cor. 3. 11.
+
Ioan. 1. 1.
n
mic. 5. 1.
o
ps. 118. 22.
+
Iesa. 8. 6. ende 28. 16.
+
mat. 21. 42.
+
Act. 4. 11.
+
mat. 12. 10.
+
Luc. 20. 17.
+

[Ick ben seer bedroeft int herte mijn]
Na de wijse, Den lustelijcken Mey Christus playsant.
Singt met aendacht.
Ick ben seer bedroeft int herte mijn,
Dat de wolven dus fellijck gapen,
En dat hier also weynich herderen zijn
Over al dees arme schapen,
a
Elck gaet dolen sijner straten,
De sommige heel desolaet,
+
Sy wandelen gelijck de blinden.
+
Sy en connen gheen weyde vinden.
+
2 Och broeders laet ons doen na Christus
So hy sijn discipelen ginck leeren
Gelijck Luce in thiende geschreven staet,
b
Laet ons doch van herten verneren,
En bidden onsen ghetrouwen Vader seer
Door Iesum Christum onsen Heer,
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+
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c

Dat hy ons seynde ghetrouwe dienaren,
Die ons sijnen wille verclaren.
13 En bedroeft u niet ghy schaepkens al
Weest bloeyende in Christus gaerden
Leeft vrolijck na der tijt over berch en dal+
d
als Pelgrims op deser aerden,+
e
Bereyt u lampen jonck ende out,+
Eer ghy inder liefden vercout+
Vwen bruydegom die sal haest comen+
Ontfangen al die vromen.
4f Slaet vromelijck tegen de Midianiten boos,
Blaest overluyt u trompetten,
Met Gideon houdt u cloeck altoos,
V aerden vaten wilt verpletten,
Zijt ghy Mosen in de woestijn
Als ghetrouwe Israelijten fijn.
g
Wilt Sathan en Abiton niet aenhangen,
Oft ghy sult met haer verganghen.
5 Toont nu dat ghy zijt getrou int velt
h
Iosua end Caleb eersame,
Die uyt ses honder duysent waren getelt
i
Als sy uyt Egypten quamen
Sy waren tot allen tijden bereyt,
Door dat geloove, end gehoorsaemheyt,
Gods geboden niet te verlaten,
Daerom sy de landen besaten.
6 In volstandicheyt blijft ghy broeders altijt
Wilt niet weder na Egypten keeren
Al die door tgheloove ghehoorsaem zijt
k
Wie soude u mogen deeren

c

mat. 9. 38.

+

Luce. 10. 2.
gen. 47. 9.
+
1. pa. 30. 15.
e
mat. 25. 1.
+
4. esd. 16. 41.
+
1. Pet. 2. 11.
+
Heb. 11. 13.
f
Iud. 7.
d

g

num. 16. 22.

h

nu. 14. 24.

i

exo. 2. 33.

k

1. Pet. 3. 13.
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l

Ist dat ghy u na vrede keert,
So ons de Schriftuere leert,
+
Eendrachtich in vreden oorconden,
So wordy borghers Ierusalems bevonden.
7 Aenschout u Bruydegom,m de gerechten spruyt
En wilt u na geen ander paren,
Hy heeft ons genomen tot sijn bruyt
n
Doen wy noch sondaren waren,
Wy waren onvruchtbaer eensaem
Door Christum werdne wy bequaem
o
Al die sijn woort ontsinghen gepresen
Gaf hy de macht sijn kinderen te wesen.
8 Comt nu doch broeders aenschout gewis
p
Ons Ierusalem hier boven verheven
Die daer alleen onse baermoeder is,
+
Als Galaten vier staet geschreven,
Dese selfde is vry alleen
Met haren kinderen ghemeen
Want sy door de belofte zijn geboren
Van Satan so ghy meucht hooren.
9 Ontfangen hebben wy de belofte jent
Door den geestelijcken Isaac vol trouwen
dese heeft Ierusalem int nieuwe Testament
Door Iacob sijnen Soon gaen douwen,
q
Iacob heeft gegenereert
De twaelf Patriarchen geeert
r
Dese twaelf poorten seer schoone
+
Stelt ons Apocalipsis ten toone.
10 Peynst op t'verstandt, ghy Christenen hoort,
Dits Israel haer vrye steden
+
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Heb. 12. 14.
rom. 12. 18.
+
2. ro. 13. 11.
+

m

jer. 23. 5.

n

Rom. 5. 6.

o

Ioa. 1. 12.

p

gal. 4. 26.

+

Apo. 21. 1.

q

Gen. 35. 22.

r

1. pac. 2. 1.
apo. 21. 25.
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Elck geslacht heeft een open poort
Om int nieuwe Ierusalem te treden,
Christus onse bruydegom playsant
s
Nam Israel eerst by der hant,
t
Hy heeft oock uytgesonden sijn knapen
Eerst tot de verlooren schapen.+
11 Siet aen Ierusalem, en te rechte aenschout
Haer twaelf fondamenten openbare,
Dese zijn alleen op Christum gebout,
Sijn discipulen, hoort mijn verclaren
Dese hebben vercondicht het lam
u
Die onse sonden afnam,
Hoe souden wy hem moghen vergheten,+
Hy is midden in Ierusalem gheseten.+
12x Syon, o schoone dochter Israel,
7 Ghy die versaemt zijt uyt alle geslachten
Niet alleen naden vleesch verstaet het wel,
Dan door des gelooves crachten
y
Onsen geestelijcken Abraham gewis
Dit een vaeder van veel Heydenen is.
z
Al die hy hadde voorsien te vooren
Die heeft hy oock uytvercoren.
13 O lieflijcke bruyt, o schoone stem,
O borgers van deser stedena
O lieffelijcke dochter van Ierusalemb
Leeft nu altijt in vredenc
Dese stadt is van Christo gesticht+
d
Het lam alleen die ons verlicht,
e
Verblijt u ghy onvruchtbaren
In dese laetste jaren.+
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s

Ierm. 31.
mat. 10. 5.
+
Luc. 9. 2.
t

u

joh. 1. 29.
Esa. 53. 7.
+
Psal. 50. 2.
x
Apoc. 7.
+

y

Ro. 4. 24.

z
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a
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e
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+
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14 f Zijt eendrachtich ghy Christelijc graen
g
Wilt sonder besmettinge leven
h
Want gheen onreyne mogen daer in gaen
Noch die daer tot leughenen gheven,
i
Buyten zijn de bonden en toovenaers quaet
Hoereerders en dootslagers obstinaet,
Oock die afgodery en leugens beminnen
Och vrienden wilt dit doch wel versinnen.
15 Neemt exempel aen ons eewich prince net,
k
Eenen vorst des vredes by namen
l
Als een prince der princen is hy geset,
Over die in vreden zijn te samen.
m
Daer aen bekent men sijn volck hoort,
Dat sy eendrachtich in liefden gaen voort
O Heer bewaert u Gemeynte
In oprechter liefden reyne.

f

ro. 10. 16.
1. Cor. 1. 9.
g
Ephe. 5. 27.
h
ap. 21. 27.
1. Co. 6. 10.
Gal. 5. 21.
+
+
i

ap. 22. 15.
Iesa. 9. 5.
l
tim. 6. 15.
ap. 17. 14.
19. 16.
m
joa. 13. 35.
k

[Ontwaeckt O Israel, doet op u ooren]
Na de wijse, Een Venus dierken heb ick uytvercoren.
Singt met aendacht.
a

Ontwaeckt O Israel, doet op u ooren,
Wilt hooren, nae der Propheten stem
b
die ons langen tijt is belooft te voren
c
Die is gheboren te Bethlehem,
Ghelijck als Schriftuer tuycht van hem,
d
So sal hy zijn ons middelaer
+
Wilt vreucht bedrijven//mannen en wijven,
Al in die soete nieuwe Iaer.
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b
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c
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2e Een sterre uyt Iacob is geresen
Als ons Balan heeft gepropheteert,+
f
Abrahams belofte is geschiet aen desen
Ons Salichmaker is gedescendeert+
g
De dach die Simeon heeft begeert
Die is gecomen noyt blijder maer,+
h
Wilt vreucht rapen//ghy Christen schapen
Al in dit aenghename jaer.+
3i Ierusalem wilt nu verblijden
O dochter van Syon laet droefheyt staen
k
Ons Salichmaker is nu ten tijden,
l
Gheboren na der Schrifturen vermaen,
m
de Herderkens hebben de bootschap ontfaen
n
Het licht schijnt in de werelt claer
Wilt Christo loven//die hier is verschoven
Al in dit Salich nieuwe jaer.
4 Hoort ghy volcken en wilt gelooven,
o
Het woort is vlees geworden rechte voort,
p
Dus laet den ouden Adam verdoven
q
Het woort is God, en God ist woort,
Alleen so comt van hem confoort,+
Dat anders niemant toe en comt voorwaer+
r
Wilt Christo na treden//met vrolijckheden
s
Al in dit aengename jaer.+
5 Princen eender Royen, dit is u geschoncken
Door uws broeders liefde, is dat fondament+
Laet Gods woort in u herte ontfoncken+
t
Dwelck vanden vader hier neder is gesent
Ghecomen ist ons uyt des Hemels tent+
u
Om ons te verlossen allegaer,+
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e

nu. 24. 17.
1. Pet. 4. 2.
f
Gen. 12. 3.
+
Acto. 3. 25.
g
Luc. 2. 29.
+
Gal. 3. 8.
h
Esa. 9. 2.
+
1. Cor. 6. 1.
i
Iesa. 66. 10.
+

k

mat. 1. 21.
Luc. 2. 7.
m
Lu. 1. 10.
n
Ioa. 1. 5.
l

o

Ioan. 1. 14.
eph. 4. 18.
q
Ioa. 1. 1.
+
1. Cor. 6. 1.
+
Collo. 3. 8.
r
matt. 19. 21.
s
1. Co. 6. 2.
+
1. Pet. 2. 1.
+
1. Cor. 5. 19.
+
1. Ioa. 4. 0.
t
Io. 3. 16.
+
Coll. 1. 19.
u
Ro. 3. 24.
+
1. joa. 4. 10.
p

444
Wilt vlijt aenkeeren//Gods lof vermeeren
Al in dit salich nieuwe jaer.

[Rocken van vellen, dat waren de habijten]
Na de wijse, O schoonste boven alle kinderen der menschen, etc. Ofte
Heere staet doch altijt in mijnen sinne.
Singt met aendacht.
a

Rocken van vellen, dat waren de habijten
Van onse voorouders int Paradijs
Dit diende henlieden al meer tot verwijten
Dan tot haren roem glory, lof ende prijs.
b
2 Want dat wy nu oock cleederen behoeven
Is door de sonde gecomen by,
Tmach ons wel min verheugen, dan bedroeven
Als wy recht bedencken wat die oorsake zy.
3 Als wy de oorsake wel begronden
Dragen wy niet als een schandich cieraet
Dagelijcx t'gedenckteken der sonden
Tot bewijs van onser voorouderen misdaden
4c Wat willen wy dan proncken ofte pralen
Oft hebben lust in cleederen jent
d
Hem lof en asschen, den hooghen moet laet dalen
e
Want den mensch en is maer schandich bekent.
5 So wie de rechte vreese des Heeren
Heeft, en hem selven wel gade slaet
Hy sal hem wel anders te cleeden leeren

Sommighe leerachtighe geestelijcke liedekens

a

gen. 3. 21.

b

syr. 40. 16.

c
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d

Gen. 3. 19.
syr. 10. 11.

e
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Dan de werelt die al int quade staet.f
6 Iacob heeft door de vreese Gods geboden
Sijn huysghesin datsy wech souden doen,
g
Ende haer reynigen van de vremde Goden
En veranderen haer cleederen fatsoen.
7 Terstont sy alle hare afgoden gaven
Trocken van haer ooren de spantselen ront,
Dese ginck Iacob wech doen end begraven
Onder een eycke, die by Sichem stont
8 Al moeste Hester draghen van goudeh
Costelijck cieraet, de wijse vrouwe cloeck
Die sprack, o Heer, ghy weet dat ic dit houde
Als oft maer en waer, eenen onreynen doec
9i Al ginc haer Iudich wasschen end salven
Vercieren met schoone cleederen propijs,+
Ten gheschiede niet van dertelheyts halven,
Maer om vermeerderen des Heeren prijs.
10k Costelijcke salven, cleederen en croonen
Hadden in de wet een gheestelijck bediet+
Niemant en mach hem daerinne nu verschoonen+
Als men de woorden Petri wel insiet,+
11l De vrouwen en sullen haer niet vercieren+
Wtwendich, met cleederen oft gout, Maer met eenen geest stil ende goedertieren
Inwendich voor God geestelijc menichfout
12 Desselven van gelijcken ooc ghy mannen
Woont met verstant secht hy by haer
Een Christelijck man int huwelijc gespannen
m
moet wesen een voorbeelt sijnen wijf eerbaer.
13n Nadien den man de wijsheyt is bevolen

f

Ioa. 5. 19.

g

Gen. 35. 2.

h

2. Hest. 3. 16.

i

Iud. 10. 2.
Iud. 16. 10.

+

k

Eph. 30. 26.
1. Pet. 3. 3.
+
Levi. 8. 10.
+
Psa. 133. 2.
l
1. Pet. 3. 7.
+
2. Tun. 2. 9.
+

m

Ep. 5. 28.
1. Pet. 3. 7.

n
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Te dragen, by t'vrouwelijc vaetgen cranck,
So moet hy haer voorgaen sonder verdolen,
o
gelijc Christus sijn gemeente wets den ganc.
14 Dus cleederen tot cieragie aentrocken
p
En can geen Heylige voegen, wel,
q
Hebben wy slechs om voeden en om decken
Seyt Paulus, laet ons genoegen, snel,
15 In pelsen en in Geyten vellen,
r
Gingen de Heylighen excellent,
Sy en waren niet des werelts gesellen
+
want de werelt was daer onweerdich bekent.
16s Van Elias cleedinge wy lesen
+
Een rouwe huyt droech hy aen't lijf,
+
Ioannem de Dooper van Christo gepresen,
+
Sober en ootmoedich was al zijn bedrijf.
v
Siet die in heerlijcke cleederen sachtich
+
End in wellusten leven coen,
Die zijn inde hoven der Coningen machtich
Siet of de Christenen so moghen doen.
18w Christus had eenen rock die al van boven
Tot onder gewricht was sonder naet,
Den Heer wien alle tongen moeten loven
Men leest niet dat hy droech costelijc cieraet.
19x Herodes in schoon cleederen geseten
+
Op de eere Gods en heeft hy niet geschaft
+
Hy was terstont vande wormen ghegheten
Sijn hoveerdich wesen was van God gestraft.
20y Gods genade na des Apostels woorden

o

eph. 5. 25.

p

syr. 29. 28.
1. tim. 6. 8.

q

r

4. reg. 16. 10.

+

Heb. 11. 37.
4. re. 1. 10.
+
mat. 11. 9.
+
matt. 3. 4.
+
marc. 1. 6.
v
mat. 11. 8.
+
Luc. 7. 25.
s

w

Ioa. 19. 28.

x

act. 12. 21.
Ios. 7. 19.
+
Ioa. 9. 24.
+

y

tit. 2. 12.
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Leert ons sober en matelijck te zijn,
Laet ons dan mijden overvloet in boorden
Van zijde floweel, en groote lobben fijn,
21 Gheen hypocrijtich wesen ick en prijse
Oft hem te cleeden vreemt ende verkeert,
Maer datmen sal dragen na des lants wijse
z
Een tamelijck cleet so de Schriftuere leert.
22 Wat de Godsalicheyt door goede wercken
Bewijsen, voor cleedinghe betaemt
Door de vreese Gods laetet ons wel bemercken,
Dat ons te recht de werelt niet en blaemt.
23 Maer boven al, O Broeders wilt beschermen
Den inwendigen mensche, en so Paulus seyt
a
Treckt u selven aen een hertelijck ontfarmen
Vriendelijckheyt ende ootmoedicheyt.
24 Sachtmoedicheyt, verduldicheyt oock mede+
b
En boven al tot eenen gordel bandt,
c
De liefde daer toe den Goddelijcken vrede,
Moet behouden int herte de overhant.+
25 Die dus ghecleet sullen zijn bevonden+
d
En werden in s'Heeren toecomste naeckt,
Het sterfelijck wesen slal al zijn verslonden,+
e
Haer lichamen sullen heerlijc zijn gemaect.
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Te recht mach hy zijn blijde
Die t'vleesch verwonnen heeft
End is bevrijdt van nijde,
Die t'fenijnich serpent gheeft,
a
Die de boosheyt can haten,
End t'goet toestaen,
b
Den ouden Adam heeft verlaten
+
End den nieuwen aenghedaen.
2 Die hem bevint van binnen,
Te sijne welgherust,
Ende met hert ende sinnen
Om weldoen heeft goeden lust,
Als hem boose ghedachten
Oock comen aen,
Dat hy die door Gods hulpe en crachten
Verslaen end verwinnen can.
3c Die hem oock can vervreuchden
In lijden en verdriet,
d
Ende loonen met deuchden
T'quaet en t'leet dat hem gheschiet
Noch en begheert gheen wraeckt,
Van sijn partijen,
Maer beveelt God gheheel de saken,
e
End bidt voor die hem benijen,
f
4 Diet hem niet laet verdrieten,
+
Als hy wort ghecastijt
+
Maer wil dat wel ghenieten,
Denckt op den voorleden tijt
Dat hyt door sijne sonden,
Wel heeft verdient,
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b

eph. 4. 22.
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Ende danckt God in allen stonden
Diet hem seynt als een goet vrient.
5 Ende stelt oock voor ooghen
Het lijden Christi bloot,
Twelck hy wilde ghedooghen,g
Voor ons arme sondaers groot,
Dat hy oock uyt ghenaden
Belooft heeft claer,
Dat hy die t'cruys hebben gheladen
Troosten sal, end zijn by haer.
6 En dat hy haer wil gheven,
Daer toe sijn eeuwich rijck,
Ende bevrijden van sneven,
Afvaghen sonder beswijck,
h
De tranen van haer wanghen
Breedt ende wijdt,+
Die sulcken troost al heeft ontfanghen,
Mach te recht wel zijn verblijdt.

Den 147. Psalm Davids.
Singt met aendacht.
Looft God, het zijn heerlijcke dinghen,
Dat men onsen God prijst met singen,
Het is costelijck end seer schoone
Datmen God prijst met soeten toone,
Dewijl dathy is die ghenadich,
Ierusalem bouwet alleyne,
Hy sal oock tsamen brenghen ghestadich,
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g

1. Petr. 3. 18.

h

Apo. 7. 1.
Apoc. 21. 4.

+
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T'verstroyd' Israel int ghemeyne.
2 Hy heylet de ghebroken herten,
Die vol zijn van lijden en smerten,
End sal op haer wonden vol pijnen,
Ghebruycken goede medecijnen.
Want der sterren alle te samen
Weet hy dat ghetal uyt te spreken,
Hy can oock die alle met namen
Eyghentlijck noemen onbesweken.
3 Voorwaer God is groot hooch gepresen,
De sterckste die daer conde wesen,
Sijn cracht is groot niet om vermonden,
Sijn wijsheyt is niet om doorgronden.
De Heer verquickt ende verstercket
Die benaut zijn ende beladen:
Maer dat geslacht twelc boosheyt wercket,
Werpt hy te grond' sonder ghenade.
4 Dies wilt met gesangh den Heer prijsen
Met Psalmen wilt hem lof bewijsen,
Die den Hemel met nevel decket,
Ende met wolcken overstrecket.
Die den reghen lieflijck laet vallen,
Om t'gras seer soet te doen voortcommen
Met druppelen fijn over allen,
Op berghen, dalen end alommen
Pause.
5 Den vee wil hy sijn spijse gheven,
Oock den jonghen Raven daer neven
Die tot hem schreyen vroech end spaden
Zijnde met hongher seer beladen,
Gheen ghevallen heeft de Heer goedich
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Aen de sterckte des peertds int strijden
Noch aen des loopers cracht hoochmoedich
Noch aen sijn beenen tallen tijden
6 Maer hy heeft een seer groot behaghen,
Aen een benaut herte verslaghen,
Dat op Gods goedicheyt end crachten
Hem verlaet end daer op wil wachten.
Ghy Ierusalem uytvercooren
Vwes Gods lof wilt nu voortbringhen
End ghy Zyon laet in u hooren
Godes lof in hem wilt ontspringhen.
7 Hy sterckt uwe poorten seer crachtich
Met yseren grendelen machtich
Hy seghent in de stadt seer spoedich
Vwe kinderen overvloedich,
Ende maeckt dat ghyhebt altijt vrede,
In uwen land' aen allen zijden,
End veel goede tarwe hiet mede,
Gheeft hy u om u te verblijden.
8 Hy sent sijn woort hier op der eerden,
Ende sijn wet van grooter weerden,
Die sneller dan eenighe dinghen
Overal crachtelijck doordringhen,
Hy bedeckt de berghen end velden
Met sneeu wit als de wolle reyne:
Den nevel by uytstroyt niet selden,
Recht als oft assche waer seer cleyne
9 Hy werpt den Haghel t'allen steden,
Als groote stucken ijs beneden:
Wie is so hart dat hy can vraghen
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Den scheepen vorst end coude daghen,
Maer dat ijs smelt sonder bevlijven,
Soo haest als hy een woort uytspreket,
Hy laet den wint waeyen end drijven,
So scheurt dat ijs, twelck haestlijck breket.
10 Hy ist die Iacob openbaret,
Die Israel heeft onderwesen,
Sijn wetten en rechten ghepresen,
So en heeft hy aen allen volcken,
Die daer woonen onder den wolcken
Niet ghedaen, noch hen laten weten,
Sijns woorts seer heerlijcke secreten.

[Ryst uyt des doots beswaren]
Nae de wijse: Babel is nu ghevallen.
Singt met aendacht.
Ryst uyt des doots beswaren,
Christen ghemeynte fijn,
a
Want s'brudegoms dienaren
Nu uytghesonden zijn,
V ganck begint//om wel ghesint
Loopen een goeden loop,
Den bruydegom wil vergaren,
Een Christelijcken hoop.
2 Christen hoop minst en meeste
Van t'huys vaderlijck greyn
Ghenoot ter bruylofts feeste,
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Zijt ghy lieven certeyn,
Reyn, van u weert//al wat u deert,
Beweent der sonden val,
b
En oprecht, arm van gheeste,
Vervult t'bruydegoms ghetal.
3 Wilt ghy van t'ghetal wesen,
Ras u te ganghe port,
c
Laet het licht zijn gheresen,
En u lenden byschort,+
Cort is den tijt//daer ghy in zijt,+
Dus wilt hem nemen waer,
d
Waeckt, bidt, vast boven desen,
Treckt so ter feesten naer.
4 Dees Bruylofts feeste reene
Heeft de Vader bereet,
Haest u groot ende cleene,
e
Doet aen sGheests Bruylofts cleet,
Scheet na t'behoor//swerelts tresoor,+
f
V selven heel versaeckt,
Volcht den Bruydegom alleene,+
g
Wiens comste snellijck naeckt.+
5 S'Bruydegoms comste sal naken,
Onvoorsien metter spoet,
En wilt gheen onschult maken,
h
Op wijf, ossen, pacht, goet,
Men moet, den sin//vant aertsch ghewin+
Aflegghen al geheel
Also mach men gheraecken
In sBruydegoms prieel
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b

Mat. 5. 3.

c

Lu. 12. 35.
Eph. 6. 14.
+
1. Pet. 1. 13.
+

d

1. Pet. 4. 7. ende 5. 8.

e

Mat. 22. 11.
Apo. 19. 8.
f
Mat. 16. 24.
+
mar. 8. 34.
g
Iac. 5. 8.
+
Luce 9. 23.
+

h

mat. 22. 5.
Luc. 14. 18.

+
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Niemant eewich beerft,
Dan elck, wiens vleesch al vooren,
Hier in tijden versterft,
Niet derft//sulck een//de bruyloft reen,
Van t'lamken onbesmet
Maer sulck wedergheboren,
Is een recht Christen let.
7 Hier hoort ghy Christen leven,
Hoe na sHeeren bevel,
D'ouden rock dient besneden,
i
Van al t'vleeschich ghequel,
T'nieuwe habijt//wit als een crijt,
Moet deuchdich zijn verciert,
Te bruylofts feest in vreden,
Comt hy die also viert.
8 Oprecht vieren van sonden,
k
Wilt met t'bruylofts cleedt an,
Die anders wert bevonden,
Hem naeckt de eeuwighe ban,
Dan salmen laes//sulck duyvels aes
Met onendich dangier
l
Smijten ghehoort, ghebonden,
Int pijnlijck helsche vyer.
9 Hierom siet toe in tijden,
Ghy aertsche wormkens teer
Want die dees tijt laet glijden
m
Vindt hier naer gheen tijt meer,
Gods leer aencleeft//onstraffelijck leeft,
Weest Christum onderdaen,
So meucht ghy met verblijden
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Ap. 19. 8.

k

Ro. 6. 6.

l

Mat. 22. 13.

m

ap. 10. 6.
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Ter bruylofts feeste gaen.
10 Tot t'lams feeste devijne,
Wilt gaen in tijts saysoen,
Want niet ghenoot te zijne
Can niemant onschult doen,
T'sermoen van twoort//is nu ghehoort,
Alomme verr' end by,
Wel hem die van den wijne,
Smaeckt, ter bruyloft Christi.
11 Ter bruyloft wel gheneghen,
Treckt al die sijn ghenoodt,
T'ghemest kalf is ghesleghen,
n
En t'lammeken ghedoot,
Groot wert zijn vreucht//die dan verheucht,
By Christum Bruygom jent,
Wat Cruys men heeft ghedreghen,
Tsal dan al nemen ent
12 Het cruys soeckt niet t'ontwijcken
Hier van God opgheleyt,
o
Want tis niet te ghelijcken
By t'Bruylofts heerlijckheyt,+
Verbeytdy dien//den tijt voorsien,
Van God hooghe vermaert,
Ter feesten sullen sy blijcken
Die sijn van t'lamkens aert,
13 Als zaet up t'lam ghesproten.
p
Toont nu een leven nieu
En segt Babels ghenooten,
Werelt, Vleesch, bloet adieu,
Die so t'goet zaet//en raet, en daet
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n

Ap. 5. 9. ende 13. 8.

o

Ro. 8. 18.
1. Cor. 4. 17.

+

p

Ro. 6. 4.
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Volcht na, en schout oncruyt,
q
T'Lam t'welck t'boeck heeft ontsloten
Sal u ontfaen als bruyt.
14 S'Bruydegoms roep seer blijde
Sal troostich wesen (dit)
r
Comt ghy ghebenedijde,
s
Vaders rijcke besit,
t
Sneeu wit, t'cleet blinc, dat ghy al bringt
Als zijde onbevleckt.
O Bruyt sit aen mijn zijde,
De Tafel staet ghedeckt.
15 O Christelijcke sinnen,
T'vleeschs lust verwinnen teert
Ter Bruylofts feeste binnen,
Wert ghy bruyt ghecroneert,
+
Eert altijt Godt//en door een slot,
Doet goet u leven lanck,
Met al die t'lam beminnen
Crijcht ghy salich ontfanck.

q

Apo. 5. 9.

r

ma. 25. 34.
Ap. 19. 8.
t
Bar. 5. 2.
s

+

Luce. 2. 14.

[Als wy Gods leer//ghelooven en wel verstaen]
Op de wijse van den eersten Psalm. Die niet en gaet in der.
Singt met aendacht.
a

Als wy Gods leer//ghelooven en wel verstaen,
So vinden wy seer//wel hoet hier na sal gaen,
Als Christenen, na Mattheus verbreyden,
Die schapen vet//uyr de bocken sal scheyden
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En ter rechterhant//sullen sy zijn ghestelt
b
Maer in den brant//werden de qua gequelt.
c
2 De goede weyt//wort in schuere vergaert
Also Christus seyt//om eeuwich te zijn bewaert
Maer hy sal dat caf//met den vyere verbrijden,
d
Dan wert Gods straf//op alle sijn vyanden
e
die hier nu Gods recht//weten en niet en doen
f
Hy sal dien knecht//stijf slaen sonder op ophoen
3 De visschen goet//werden int vat gedaen
g
Maer dat quaet ghebroet//dat sal buyten vergaen,
h
En worden vertsaecht//die en zijn hooch ghepresen,
i
God en behaecht//geensins een Godloos wesen,
k
Maer die recht doen leert, die comt tot gena
l
In rijrs uyt keert//met Loth my Sodoma.
4m Want God die weet//dne Godsaligen bekent,
Met goet bescheet//te bewaren voor torment,
Maer dat quaet gheslach//dat sal hy oock bewaren,
Tot den laetsten dach//om eewich te beswaren
n
Want hy sal gewis//vergaderen t'oncruyt.
En alle erghernis//die sal hy werpen uyt.
5o Gods kinderen fijn//sullen seer volstandich staen,
Voor die haer pijn//en druc hebben aengedaen,
en haer seer bespot//in woorden en met wercken
Want haren God//die salse dan so stercken,
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b

2. Tes. 1. 9.
mat. 3. 12.

c

d

matt. 13. 41.
Ies. 4. 17.
f
Lu. 12. 42.
e

g

Mat. 13. 47.
Luc. 16. 5.
i
Psal. 5. 5.
k
Ps. 15. 3.
l
ge. 19. 23.
m
2. pe. 2. 9.
h

n

Mat. 17. 41.

o

Sap. 5. 1.
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p

Sy sullense ras//heeft Malachias ??
Als stof en as//onder haer voeten treen.
6 Deur angst en noot sprekende seer bevlect
q
ghy vergen groot, valt op ons, en ons beden
+
Op dat wy niet en sien//dat aensicht des Heeren
+
Want waer sy vlien, ten wert niet dan verseeren,
+
Dan sullen sy staen//seer jammerlijc belaen
r
Om loon t'ontfaen//na elck heeft ghedaen.
7s Maer Esdras coen//die sach op den bercg eerbaer
Al van Zyon//een ontallijcke schaer,
Die al seer schoon//ter werelt hier beneden
Christus Gods Soon//voor den menscheyt beleden,
Den sterffelijcken aert//hebben sy afgheleyt
Haer wert bewaert//een croone in eewicheyt
8t Gods toorn fel, sal noch zijn geopenbaert
Van den Hemel//so Paulus verclaert,
Over die meest//Goddeloosheyt bedrijven
Op die sal eest//Gods grammen toorne blijven
Want in Gods oordeel//dan wert na mijn ghevoel,
u
Der quaden deel//in den vyerighen poel
9 Gods bruyt bemint//van God selve ghebaert
+
Die altijt ghesint//is na haers vaders aert
Sy en sullen hier naer//weenen suchten noch claghen,
w
Want God tis waer//sal haer tranen afvaghen.
En wesen dienstbaer//die overwint int licht
+
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p

mal. 4. 3.
Ro. 14. 10.

+

q

Lu. 23. 29.
Esai. 2. 19.
+
Apo. 6. 15.
+
mat. 25. 30.
r
2. cor. 5. 8.
s
4. Esd. 2. 45.
+

t

Ro. 1. 18.

u

mat. 25. 42.

+

Apoc. 21. 8.

w

Ap. 7. 17. ende 21. 4.
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x

Wert eenen pijlaer//in Gods tempel gesticht
9 De Maechden dwaes//wat heevet haer ghebaet,
y
Dat sy eylaes//die lampen hebben gehadt
Als sBruydegoms geluyt tot haer heeft gesproken,
De lampe ginc uyt//olye heeft haer gebroken
So zijnse ghegaen//om olye sonder respijt,
Te laet ghedaen//comt weynich tot profijt.
10z De Maechden wijs//hebben haer bestiert,
Sy creghen den prijs//met haer lampen verciert,
Als den bruydegom quam//zijnse met hem ghetreden,
a
En volgen dat lam//om eeuwich te zijn in vreden,
En rusten oock al//van haren arbeyt moe,
Voor dat swaes getal//slootmen de deure toe
11 De vrientschap cleen//van dese werelt sot
Die is onreen//een vyantschap teghen Godtb
wie des werelts vrient, wil wesen sonder duchten
En haer so dient//sullen hier na versuchten
want Paulus bewees//met woorden onverdraeyt.c
d
Die daer saeyt oyt vlees//dat hy tverderven maeyt.
12 Maer die op den geest, zaeyen so schrift bediet,e
die sullen feest//maeyen sonder verdriet
Maer die in Mammons schat//hier hebben haer behaghen,
En na Gods stadt//niet en soecken noch vragen
Die werden bastaert, end en veelen niet met hem
Maer worden vergaert//buyten Ierusalem.+

x

Apo. 3. 12.

y

mat. 25. 6.

z

matt. 25. 5.

a

Ap. 14. 4.

b

Iac. 4. 4.

c

Gal. 6. 6.
gal. 6. 10.
e
mat. 6. 24.
d

+

Luc. 13. 15.
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13 Princelijc helt//ghy sult alle hoogen moet
Ende ghewelt//noch werpen onder voet,
f
maer die hem vermeert//voor uwen name beven
g
werden gecrooneert, gaen uyt den doot nu leven
h
want wie overwint, crijcht loon in sijnen schoot
i
maer vleeschelijc gesint//seyt Paulus is te doot.

f

Lu. 14. 11.
Ioa. 5. 2.
h
Apoc. 2.
i
Rom. 8. 6.
g

[Blaest met trompet]
Nae de wijse: Niet al ghelijck die roepen Heere, Heere.
Singt met aendacht.
a

Blaest met trompet,
In Zyon onverhoedich,
Op s'Heeren berch met,
Huylt en weent tranen overvloedich,
Ras onghelet,
Al d'inwoonders voorspoedich,
Der aerden besmet,
Moeten verstoort worden weemoedich,
b
Want de dach om tvolck pijnen,
+
Vol duystere bruynen,
+
Diet al sal doen verdwijnen,
Is na by int verschijnen,
c
Ghecrijsch, discoort,
+
Wert dan in swerelts rijcke,
+
Ghesien, ghehoort,
En was noyt van dach derghelijcke.
d
2 Snel onversien,
+
Sal sHeeren dach ghenaken,
Om t'oncruyt uytwien,
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a

Ioel 2. 1.

b

Ioel 2. 1.
Amos 18.
+
Sap. 1. 14.
+

c

Ose. 10. 8.
Luc. 23. 29.
+
Apo. 6. 16.
+

d

1. Te. 5. 2.
Pr. 3. 10.

+
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e

Comende als vyer, hittich in blaken
Niemant ontvlien+
Mach sHeeren dach der wraken,
Vrienden by dien,
f
Wilt neerstich bidden en waken,
Want dien dach vol onvrede,
g
Wert bitter van zede,
Een dach der duysterhede,
Vol drucks, en gramschap mede+
Een dach ghestelt,+
Om door steden en hoecken,
Sterck met ghewelt,
Alle de boosheyt t'ondersoecken.
3 De Heere goet
Sal in den dach gheresen,
De menschen onvroet,
Verdriet aendoet, alsoo wy lesen
h
sonder moet,
Sullen sy zijn mispresen,
Ende haer bloet
Sal als stof uytghestort wesen,
Als dreck wert haer lichame,
i
Haer silver end goude tsame
Salse, na den betame,+
Niet verlossen der blame,+
Verderven groot,+
Sal in dien dach ghebeuren,
Op d'aerde bloot,
Onder alle de creatueren.
4 T'vyer toornich wreet
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e

2. Tes. 1. 8.
2. Pet. 3. 7.

+

f

Mat. 24. 42.

g

Mar. 13. 33.

+

Luc. 17. 24.
Sap. 1. 14.

+

h

Sap. 1. 15.

i

Pro. 11. 4.
Syr. 5. 10.
+
Ezec. 7. 19.
+
Sap. 1. 18.
+
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Is ontsteken behendich,
En t'sal bereyen hert,
Tot d'onderste helle onendich,
k
Wrake bereet,
Heeft God seer ellendich,
T'Gheests Bruylofts cleedt,
+
Dient aenghedaen, blinckende uytwendich,
Want den boosen ter schanden,
T'vyer des worms voorhanden.
Sal al t'groeysel der landen,
Verslinden en verbranden,
De tijt haest nu
Van het verderven smertich
l
Betert doch u,
+
Leetwesen tooghende rouhertich.
5 Huylt met gheclach
Voor u sonden fenijnlijck,
Want s'Heeren dach
Comt ghelijck een woestheyt verdwijnlijck
Noyt yemant sach,
Sulcken dach ooghenschijnlijck,
Met handen gheslach,
m
O wee, o wach, wert t'gheschrey pijnlijck,
+
Sieckten en smerten treurlijck,
+
Sullen ghevoelen gheduerlijck,
Als een vrouwe suerlijck,
Kinderkens baert namenlijck,
Wee hen lieden al,
Die dan vol sonden crielen,
Want op dien dach sal,
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k

Esa. 34. 8. ende 63. 4.

+

Of inwendich.

l

mat. 4. 17.
Mat. 1. 15.

+

m

Sap. 5. 4.
mat. 24. 3.
+
Apoc. 1. 7.
+
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Gods toorne de sondaers vernielen.
6n Siet dien dach hier,
Als een oven int gloeyen,
Sal comen schier
Om de Godloosen te verbroeyen
In gheen quartier,
Sal tack noch wortel groeyen
Met swaer dangier,
Salt dien dach al tsamen uytroeyen,
Want God (na Schrifts verhalen)
Sal windtstormich hier dalen,
o
Met vyervlammich doorstralen
Om loon na wercken betalen,+
p
Waeckt wel hier by,
Eer dat ghy comt in weene,
Want dien dach onvry,
q
Weet niemant meer dan hy alleene.
7 Niemant weet yet,
Van sHeeren openbaren,
Somen blicxem siet,+
Van het Oosten na t'Westen varen,
S'Ghelijck gheschiet,
S'Heeren comstich verclaren,
Wel hem die dan niet
r
Naeckt werc vonden met den sondaren
Want in dien dach verheven,s
Des oordeels wreet beseven,
Sal elck, na daer bedreven,
Rekenschap moeten gheven,
In woorden, maer
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n

Mal. 4. 1.

o

esa. 30. 30.
2. Tes. 1. 8.
p
Ap. 22. 12.
+

q

Mat. 24. 42. ende 25. 13.

+

mar. 13. 32.

r

2. cor. 5. 3.
mat. 12. 36.

s
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Onnut, ydel ghesproken,
Sullen hier naer
Van God niet blijven onghewroken.
8 Wt den woorden fijn,
Sullen sonden beswijcken,
t
Gherechtveerdicht zijn
Of uyt u woorden verdoemt blijcken
+
Want na t'aenschijn,
Sal God t'oordeel niet strijcken,
Maer in tijts termijn,
Straffen den armen als den rijcken,
v
Want God niet om verstercken,
Sal gheen persoon aenmercken,
+
Neen, maer leeck ende klercken,
w
Loonen na haren wercken,
x
Met sijns monts sweert,
+
Aen bey sijden scherpsnedich,
+
So sal God expeert,
+
Straffen al die zijn vonden ledich.
9y Ledich beswaert
En blijft ter merckt niet staende,
Maer in den wijngaert:
Werckt neerstich, so schrift oyt vermaende
Ras onghespaert,
z
Wert de basuyne staende,
En met gheluyts aert,
a
De Hemelen werden vergaende,
+
En d'elementen cierich
+
Sult en seer dangierich,
+
Smeken van hitten vierich,
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t

Mat. 12. 37.

+

Luc. 10. 22.

v

Deu. 10. 17.

+

2. par. 19. 7.
Iob 34. 11.
x
He. 14. 12.
+
Iere. 17. 10. ende 25. 14.
+
Psa. 62. 13.
+
Apoc. 1. 16. ende 19. 15.
y
mat. 10. 3.
w

z

cor. 15. 52.

a

ps. 102. 27.
Esai. 51. 6.
+
mar. 24. 25.
+
2. pet. 3. 10.
+
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O vriendekens manierich,
Als desen tijt,
Gheschiet, schickt dat ghy claerlijck
Onstraffelijck zijt,
En onbevleckt in vfrede eerbaerlijck.
10 Die hier tijt heeft,
Die wake t'allen stonden,
Want als de tijt begheeft,
b
Werter gheen tijt meer bevonden
Hebt ghy ghesneeft,
Met de Godloose honden,
c
Ter tijt dat ghy leeft,
Thoont oprechte leetwesen van sonden,
Wilt tot den Heer vluchten,
En na Ioannes pluchten,
Met rouhertich versuchten,
d
Doet boetveerdighe vruchten,
Want aen den boom,
Is ghestelt hier op d'aerde,+
De bijl seer vroom,+
Om den boom vellen na sijn waerde.+
11 Elck boom die draecht
Gheen vruchten goet ghebleken
Daer de worm knaechten
Int helsche vyer wert hy ghesteken
En ghy beclaecht,
Wert, van diet al sal wreken,
e
Gantsch schoone uytvaect
V Oude sondighe ghebreken,
Ende na het behooren,
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b

Ap. 10. 6.

c

Sy. 18. 25.

d

mat. 3.

+

Luce 3. 8.
matt. 3. 10.
+
matt. 7. 19.
+

e

Col. 3. 9.
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f

Als zaet uyt God geboren,
V gerechticheyt becooren,
Bereyt, door dat oordeel vooren,
g
Verloren laes
Gheenen tijt, vrienden ingienich
Maer bereet staet
Teghen sHeerne comste onversienich.
13h Als ment niet meent
Sal des Heeren dach rijsen,
Blijft niet versteent
Maer met een geestich verjolijsen
Het herte reent
Van 't suer deessems afgrijsen
Ootmoedich vercleent,
Weent, en wilt goet berou bewijsen
i
Met lendenen en ghedachten,
+
Opgheschort, door sgheests trachten
+
Wilt den bruydegom verwachten,
k
De wijse maechden slachten
Sult ghy certeyn,
Die waren inghelaten
Met olye reyn
Der caritaten, in haer vaten.
13 V vaten schoon
Des gheloofs, na tbeschrijven
Met olye ydoon
Der liefden, wilt gheestich verstujven,
Daer niet u loon
l
Wert, met de dwase wijven
Die in s'Hemels throon,
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f

Ioa. 3. 5.

g

syr. 4. 26.

h

mat. 24. 14.

i

Luc. 12. 35.
eph. 6. 14.
+
1. Pet. 1. 13.
k
mat. 25. 4.
+

l

mat 25. 13.
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Als d'ander niet mochten beclijven
Maer moesten blijven buyten
Dus door des Gheests virtuyten
En de duere gaet sluyten
Opent uws sins conduyten
Hier niet en vaeckt,
Maer altijt sonder leeten
m
Nuchteren waeckt,
Voor t'gheluyt van sHeeren trompeten.
14n S'trompets gheluyt
Sal druckich dus sonneten,
Ghy doode comt uyt,+
Wilt ten voordeel compareren:+
o
Verciert als Iuydt,
p
Met s'geests blinckende cleeren,
Wert Christus bruyt,
Salich met die schaepkens vol eeren.
q
Maer de bocken onblijde
Werden t'eewighen tijdt
Ghestelt ter slincker zijde,
Met de vermaledijde,
Int helsche torment,
By s'Duyvels met genoten,
Daer men sonder endt,
Verdoemt en moet blijven gesloten.
15 Dus voor een slot
Met standtvastich betrouwenr
+
Vriendekens vreest God,
En gheduerich tot s'doots benouwen,
Houde sijn ghebodt,+

m

1. pet. 5. 8.

n

mat. 24. 31.

+

1. cor. 15. 52.
1. tess. 4. 16.
o
Iud. 10. 3.
p
apo. 19. 8.
+

q

mat. 25. 31.

r

eccl. 12. 11.
4. esdr. 16. 68.

+

+

apoc. 14. 7.
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Ghehoorsaem sonder flouwen,
Dat ghy salich lot
Crijcht, door sGheests gracelijck bedouwen,
Want God niet om vercieren,
Hooch Princier der princieren,
Diet al heeft int regieren,
s
Aenschout, hert ende nieren
+
Sterck ende kranck,
+
T'moet al voor hem vertooghen,
Sijn oordeel stranck,
Hebt doch (vrienden) altijt voor ooghen.

s

Ier. 11. 20. ende 17. 10.
Acto. 1. 24.
+
Apo. 2. 23.
+

[Benautheyt, druck en lijden]
Na de wijse: Vreckaerts die Ghilden schouden hebben Seer cleyn solaes.
Singt met aendacht.
Benautheyt, druck en lijden,
Laet God dickwils gheschien,
a
T'blijckt aen de diere lijden,
Diemen langhe heeft ghesien,
b
Van sHeeren woort devijne,
Verborghen zijnde mettich jaer,
Maer in swerelts woestijne
Om voeten des honghers pijnt,
Heeft God sijn volck vertroost voorwaer
2 God, trooster der ellenden,
Door sijn ghenade groot,
Heeft neder willen senden
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a

Amo. 4. 6. ende 8. 11.

b

2. Cor. 1. 3.
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c

D'woort Gods, als Hemels broot,
D'welcke zijn uytvercooren.
Ghehoorsaemich hebben ontfaen,
Dies sy na het behooren:
Danckbarighe vreucht oorbooren,
Dat den dieren tijt is vergaen.
3 De viere tijt is henen,
d
De coude winter is uyt,
De somer is verschenen,
De Wijngaert vruchtbaer spruyt,
T'gheluyt (langhe versweghen)
Des Tortel duyfkens seer reyn,
Hebben wy int lant ghecreghen,
Van storm, wint, haghel en reghen
Is nu verlost Gods volck certeyn.
4 Droefheyt oyt volck gheladen
Is voor by ghepasseert,
e
T'broot des woorts (uyt ghenaden)
Is nu ghepresenteert
En diet Gods volck seer crachtich
Oprecht breken, voor sGeests verstant,
Zijn wederom waerachtich,
Als leeraers ghecoren eendrachtich
Int vruchtbarighe Christen lant,
5 In dit vruchtbaer lant schoone
Met des gheests dau besproeyt,
Het gheloove ydoone,
Levendich groeyt en bloeyt,
T'Euangelie reene,
f
Is als blijde bootschap gehoort

c

mat. 4. 4.

d

Cant. 2. 11. ende 7. 12.

e

Esa. 55. 2.

f

Luc. 2. 16.

Sommighe leerachtighe geestelijcke liedekens

470
Aldus het hoopken cleene,
Twelck dangherich was in weene
Wert gespijst met des Heeren woort.
6g Dit woort leyt noch ghesloten,
Voor de werelt verblent,
Maer Gods medeghenoten
h
Dien ist oprecht bekent,
+
Dies went hem elck van t'quade,
+
Als die twoort geloovende zijn,
+
Waer by (door Gods ghenade)
i
Sy goet doen vroech en spade,
Als Christelijcke leden fijn.
7 Dees Christelijcke leden
+
Sprekende des woorts keest,
k
Zijn vannherten besneden,
+
Herboren inden gheest.
+
Bevreest voor gheen vyanden,
l
Die t'lichame hier mogen doon,
+
Water, sweert, ofte branden,
+
Dat stellen sy in Gods handen,
Ende sien by deeuwigen loon.
8 Na desen loon is t'haken
m
Van die herboren fijn,
n
Vleesch, bloet sy dies versaken
Als God vercoren sijn,
o
Den wijn in nieuwe vaten
Gieten sy ter sielen profijt,
p
Der sonden rock vol gaten
Ghescheurt en gelapt sy haten,
q
En doen aen ‘t nieuw bruylofts habijt.

g

Iesa. 29. 11.

h

w. cor. 3. 16.
1. Pet. 1. 23.
+
Iaco. 1. 18.
+
mat. 6. 34.
i
1. cor. 6. 16.
+

+

Rom. 2. 20.
Deut. 10. 16. ende 30. 6.
+
Phil. 3. 3.
+
Coll. 2. 11.
l
matt. 19. 27.
+
Luce 12. 4.
+
Luc. 5. 36.
k

m

Iob 3. 3.
Mat. 16. 24.

n

o

mat 7. 17.

p

Iud. vers 23.

q

Apo. 19. 8.
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9 Dees nieu ghecleedde sinne
Verciert met deuchden eerbaer,
Van buyten, ende binnen,+
r
Als licht, lichten sy claer,
s
Van sgeests selve soetguerich,
Ia met twoort Gods faveurich,
Werden sy ghespijst gheduerich,
Dwelck henlien maeckt van herten reyn.
10 O ghereynichde spruyten,
t
Door twoort int water badt:
Dit nu smaeckt s'gheests virtuyten
Toont te zijn Gods stadt.
Dat ghy niet comt ter schanden
Wilt daer seer neerstelijck toesien,
Want diversche vyanden
Zijnder seer vele voor handen
Die Gods volck nu listich bespien.
11v By dien bidden en waken
Wilt, o Gods volck devoot,
Dat u s'vyants ontschaken,+
Niet en brenght ter doot,+
Want hy seer onmanierich,
Hier gheen ruste houdt, nacht noch dach,
w
Maer als een leeuw vyerich,
Loopt hy briesschende dangierich,
En soeckt wien hy verslinden mach.
12 Om manlijck (als den vromen)
x
Svyants macht wederstaen.
y
Tgheloofs schik, dinet genomen

+

Phil. 2. 15.
mat. 5. 16.
s
1. joh. 2. 20.
r

t

ephe. 5. 26.

v

matt. 26. 40.

+

Eph. 6. 18.
Coll. 4. 2.

+

w

1. pet. 5. 6.

x

1. cor. 16. 15.
eph. 6. 15.

y
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So Paulus doet vermaen
Hier by, ghy volck des Heeren,
Door t'woort wetende Gods bevel,
Thoont sonder omme keeren
z
Te zijn vaten der eeren
+
Vwen schat bewaerende wel.
+
13 Wilt uwen schat bewaren,
Voor roovers dach en nacht,
a
Vliet den wech der sondaren,
Van de Godloose oock wacht,
Veracht haren raet schalich
b
Mijdende alle boosen schijn.
c
Verlaet den stoel onsalich,
Zijnde pestilencialich
d
Daer de spotters sittende zijn.
14 Schout alle spotters wercken,
Daer ghy in laecht verslaeft,
Wilt u met t'woort Gods stercken,
Met fonteyn water u laeft,
e
Graeft gheen stinckende cuylen
+
Noch en treckt meer gheen vreemt jock aen
f
Wilt onder Gods woort schuylen,
Ende u gheensins vervuylen,
Aen de duysternisse voortaen.
15 Voortaen o volck eerweerdich
g
Als die int clare licht gaet
Siet toe dat ghy lichtveerdich
Gheen bitter smake ontfaet,
Int woort Gods vol gheests crachten
Dat in u noch vruchtbarich blijckt,
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z

Ro. 9. 21.
2. Ti. 2. 20.
+
2. Ti. 1. 12.
+

a

Psal. 1. 1.

b

1. the. 5. 21.
ps. 94. 20.

c

d

Psa. 1. 2.

e

Esa. 12. 3.
Ier. 2. 10.
f
2. Cor. 6. 14.
+

g

Io. 12. 35.
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Wilt Israel niet slachten,
h
Maer van het walghen wel wachten
Op dat ghy Gods toorne ontwijckt.
16 Om Gods toorne t'ontvlieden,
Ghehoorsaemheyt bewijst,
Ende na t'woort ghebieden,
i
Maeckt dat u licht oprijst,
Spijst u (los van dangiere)+
k
Met suyver woort, der sielen cost,
En danckt God Goedertiere,+
Dat hy van de tijden diere,+
V ghenadelijck heeft verlost.
17 Thoont heel verlost te zijne,
Van s'dieren tijts bedwanck,
Die in swerelts woestijne
Nu hebt s'Gheests spijse en dranck,
l
Wilt gheesins murmureren
Noch temteren oock uwen God+
Maer van t'woort presenteren+
Danckbarich wilt presevereren,
Oorlof vrienden hier mede een slot.

h

Nu. 11. 6. ende 21. 5.

i

mat. 5. 16.
Phil. 2. 15.
k
deu. 8. 3.
+
sap. 16. 26.
+
Mat. 4. 4.
+

l

Rx. 16. 3.
Num. 11. 1.
+
1. cor. 10. 9.
+

[De Winter is verganghen]
Nae de wijse alst begint: Oft, O Zyon wilt u vergaren.
Singt met aendacht.
De Winter is verganghen,a
Ick sie des Meys virtuyt,
Ick sie de lovers hanghen,

a

Ca. 2. 15.
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De bloemkens staen int cruyt,
Seer wijt dat sy ontluycken,
Sy staen in haer saysoen,
De cruyden lustich ruycken
De Mey staet schoon en groen.
2 Ick meyn de mey met desen
Die de werelt niet en siet,
Dat is t'gheloof ghepresen.
Cruyt, Gras, en meyn ick niet,
b
Maer alle vruchtbaer rancken,
Wt Christum den wijngaert,
Die God loven en dancken,
Dat sijn druyven vermaert.
3c De vijchboom staet ontloken
+
Met botten uytghebloeyt,
De wijnsock soet van roken
Seer vruchtbaer dat hy groeyt,
Gods uytvercoren songhen
Daer een seer soet accoort,
d
Met nieu gheloovighe tongen,
+
Soeter sanck was noyt gehoort.
4 Mijn Gheest verjubileerde
Van desen lof gesanck,
Mijn hert hem ommekeerde
En gaf God wijs en danck,
e
Doen ginck ick my vermeyen
In Syons hof playsant,
+
En socht mijn lief met schreyen,
+
Dat ick te Ierusalem vandt.
f
5 Ick gaf hem mijne trouwe
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b

Ioh. 15. 2.

c

cant. 2. 13.
cant. 2. 14.

+

d

Acto. 2. 1.
Apoc. 5. 9.

+

e

Can. 6. 2.

+

1 Ier. 31. 22.
2. cor. 11. 4.
f
Iob 3. 19.
+

475
De Bruydegom triumphant
g
Hy nam my tot sijn vrouwe,
h
Stack een rinck aen mijn hant,
Wie soude grooter vreuchde
Doch moghen spreken uyt,
Hy riep, dies ick verheuchde,
i
Comt dochter, lieve bruyt.
6k Comt hier mijn bruyt, mijn schoone,
Aensiet nu dees contrey,
l
Ontfangt nu uwe croone,
En maeckt niet meer gheschrey+
Ghy moet, o schoone roose,
m
Onder de doorens fel
Wassen een cleyne poose,
En lijden groot ghequel.
7n Vna boven uyt den hooghen,
Wert ghy mijn bruyt bespoeyt,+
Hoe can de boom verdrooghen+
Daer de fonteyn op bloeyt,+
o
Wint, koude, vyer, noch hetten
En grijpt aen hem gheen stadt,
p
Gheen dinck en mach hem letten
q
Van hem en valt gheen bladt.
8 Op seven berghen pleynen
r
Stonden roos en lelyen goet,
En oock seer veel fonteynen
Vol melck, en honich soet,
s
Ick hoorde boven Musijcke
Singen, met soet gheluyt,
De edel bruyt Cantijcke
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g

Ap. 19. 5.
luc. 15. 22.

h

i

Can. 4. 8.
can. 2. 10. ende 4. 7.

k

l

4. esd. 2. 43.
2. tim. 4. 8.

+

m

can. 2. 1.

n

Esa. 44. 3.
Eze. 36. 27.
+
Ioel. 2. 28.
+
Sac. 12. 10.
o
Ro. 8. 38.
+

p

1. pet. 3. 12.
Psa. 1. 4.

q

r

4. esd. 2. 19.

s

Apo. 5. 9. ende 15. 3.
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t

Dat tortel duyfken ruyt.
9 Mijn tong mach niet vermonden
Tverstant is veel te cleyn,
u
Gheen mensch en macht doorgronden,
Die schoone vreucht ghemeyn,
Als my mijn lief ontmoete,
Die hem tot my waertde,
Lieffelijck hy my groete
w
Met eenen cus des vre.
10x Een druyven koffer pleyne,
Is mijn vrient delicaet,
Een buffel Myschen reyne,
y
Een appel hof granaet,
z
Sijn ooghen als duyven ooghen,
a
Ons bedde groenet fijn,
T'Huys Balcken, sonder drooghen,
b
Ceder, en cypressen zijn.
11 Tot Saron wast een blomme,
Een roos int soete dal,
De wreede doorens cromme
Steken haer over al,
c
De Sonne quam haer pijnen,
Steken als brant en gloet,
Maer schadu doort omschijnen,
Maeckte haer smerte soet.
12d Sijn aenschijn is so rustich
Als vruythof vol belant,
Sijn lippen als roosen lustich
Van Myrthen bloeyt vayliant,
Sijn handen, wilt dit hooren,
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t

Can. 1. 12.

u

1. cor. 2. 9.

w

Can. 1. 1.
Can. 1. 12.

x

y

Can. 4. 1.
5. 12.
a
Can. 1. 15.
z

b

Can. 2. 1.

c

Can. 1. 5.

d

Can. 4. 13. ende 5. 13.
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Als gouden ringhen jent,
Vol turkoysen, als yvooren,
Is sijn lichaem pertinent.
13e Hy is in mijnder herte,
Ghedruckt als seghel bloot,
f
Noot, ancxt, pijn, druck, of smerte,
Sweert, hongher, vyer noch doot+
En sal my moghen scheyden.
Als hy my bystant doet,
Dus wil ick hem verbeyden
Bewaert Heer mijnen voet.
14 Prince God van hier boven
g
Vader, Soon, Heylighe Gheest
T'is recht dat wy u loven,
Ghy die ons ziel gheneest,+
O Heer wilt my stercken,
In alle lijdens noot
O God wilt in my wercken
h
Volstandicheyt ter doot.

e

Can. 8. 6.

f

Ro. 8. 35.
Pro. 4. 26.

+

g

Mat. 29. 19.

+

1. Ioa. 5. 7.

h

Mat. 10. 22. ende 24. 13.

[Ryst uyt de slaep, wilt vreucht bedrijven]
Na de wijse: Laet ons met sanghe nu gaen verbijden.
Singt met aendacht.
Ryst uyt de slaep, wilt vreucht bedrijven
Mannen ende wijven, door Christus woorden soet,
Laet nu sijn woort oprecht in u beclijven,
Wilt by Christi blijven, ons salichmaker vroet,
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Die neder is ghecomen met snelder spoet,
Van den vader ghemeene, want hy heeft ons alleene
a
van sonden verlost, al door sijn dierbaer bloet.
+
2 Wilt u in Christo verjubileren,
+
Sonder cesseeren, en wilt van hem niet gaen
+
Maer wilt in sijn woort vrolijc triumpheren,
+
Acht geen persequeren//Christus sal u bystaen
+
En met sijn heylich woort, uyt liefden saen,
Wil hy u versaden, wandelt recht in sijn paden,
Hy is minnelijck in al sijn vermaen.
3b Comt alle tot my, spreeckt Christus verheven,
En wilt hem aencleven, in alle uwen noot,
Want hy wil u om niet uyt liefden gheven
Het eewich leven//dus wilt cleyn ende groot
c
Sijnen Naem belijden, in alle wederstoot,
+
Maer wilt op Christum dencken, u en mach niemant crencken
Duyvel, noch helle, somde, noch de doot.
4d Hy is voor ons gestorven, uyt charitaten
+
En tot onser baten//is hy verresen claer
+
Dus wilt sijn woort oprecht uyt liefden va[ten]
+
En dat ooc niet verlaten, om geen tormenten swaer,
Want hy heeft ons gheschoncken van herten eenpa[er]
Sijn woort uyt rechter minnen//om dat ghy soudt verwinnen
Die u daerom verdrijven openbaer.
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a

act. 20. 28.
eph. 1. 7.
+
coloss. 1. 14.
+
1. pet. 1. 19.
+
Heb. 9. 12.
+
Apoc. 1. 5. ende 5. 6.
+

b

mat. 11. 28.

c

mat. 10. 38.
Luc. 12. 8.

+

d

mat. 27. 24.
ma. 15. 37.
+
Luc. 23. 46.
+
Ioh. 19. 30.
+
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5 Wilt nu den Prince uyt liefde ontfangen
Sonder verstrangen//t'is Christus excellent,
Ende wilt sijn woort uyt liefden aenhangen,
So en can u niet pranghen//toecomende torment,
Want hy wil u bewaren in't aertsche convent
Dus wilt tot hem keeren//en sijn liefde vermeeren,
En wilt by hem blijven tot inden endt,

[Paulus ghebiedt]
Na de wijse: Dees meysche jeucht oft: SMenschen eerbaer.
Singt met aendacht.
Paulus ghebiedt,a
De gheloovighe Christen vaten,
En segt wilt niet,
Vwe by eencomste verlaten,
Als de sommige, die sulcx haten,
Maer vermaent malcander ongheslaeckt,
Na Schriften leer//en dies te meer,
Als ghy siet dat den dach des Heeren naect.
2 T'comen by een
Doet de liefde groeyen al vooren
Dits niet alleen
Gheseyt, van vermaninghe hooren,
Maer, te besoecken d'uytvercoren,
Broeders en susters Christi vermaert
Tot s'Heeren prijs, als een bewijs,
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a

heb. 10. 25
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b

Der reyner liefden, na Christus aert.
3 Men siet publijck,
D'een kole doet d'ander ontsteken,
In der ghelijck,
Als d'een broeder d'ander hoort spreken
So wroecht den gheest, dan elcx ghebreken
Waer hy tghemoet weder vyerich//gloeyt,
c
By comste soet, die is seer goet,
Want daer uyt de liefde manierich//groeyt/
4 O Gods scholiers,
Merckt in contrarie van desen
Een kole vyers,
Als die langh alleene moet wesen,
Tgloeyen vergaet//vrienden ghepresen,
By een comste dies, niet swichten//laet,
Maer alsoot dient//wel gheingient,
Neerstich by een om elcken stichten//gaet
5 Alst soo ghebuert,
Dat byeencomste mach gheschieden,
Reyn ghenatuert,
S'Herten goet, s'ghemoet//wil bedieden
d
En alle ydel clap uytwieden,
e
Als heden herbooren in den gheest,
+
Toont taller tijt//dat ghy hier zijt
f
Spoeckende tonsienlijcke aldermeest.
6 S'Gheests salven leert
Ons, dat byeencomste bedreven
Veel profijteert,
Tot een oprecht Godsalich leven,
Hierom vrienden Christi verheven.
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b

1. pe. 1. 23.

c

heb. 10. 25.

d

Ecl. 5. 4.
Ioa. 3. 5.
+
1. Pe. 1. 23.
f
Colo. 3. 1.
e
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Neerstich begheven wilt u hier toe
g
Vermaent, straft, troost//uyt goet propoost
Gheschiedende, wil doch nemen int goe.
7 Broeders eerbaer,
Vseert (alst pas gheeft) u versamen,
Malcander waer
Aldus nemende in t'betamen
Wat oorboor is ter zielen vramen
Daer af wilt comen ter selver tijt,
Vroom in den gront//poocht t'aller stont
h
Met tontfanghen pont te doene profijt.
8 Die negligent+
Hebben gheweest, in dese saken
Recht ommewent
i
De slappe knyen vyerich int blaken
En helot si by eencomste maken,
Dat ghy meucht smaken, sgeests claren wijn
Als goeden schat//voor God sal dat,
Een seer bequaem//eersaem vergaren zijn.
9k Waer twee aldus
Vergaert zijn in des Heeren name,
Daer is Christus
l
Int midden, als thooft van t'lichame
Hierom leden Christi bequame,
Comt te same so hier is gheseyt,
Op dat voor dien//t'Goddelijck ingien,
By u woone hier en in eeuwicheyt.
10m Het is certeyn,
So lieffelijck voor sHeeren ooghen
Dat broeders reyn,
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g

2. Tim. 4. 2.

h

Mat. 15. 22.
Luc. 16. 13.

+

i

Heb. 12. 12.

k

Mat. 18. 20.

l

Eph. 5. 13.

m

Ps. 133.
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Haer eendrachtich by een vertooghen
David dit acht sulck danich pooghen
Als selve vloeyende op Aarons hooft,
Ia soeter dan//den dauw waer van
De Berch Hermon bedout wert, dit gelooft,
11 Dus aenghesien,
Dat by een comste is te prijsen,
Broeders by dien
Cracht en daer souden wy bewijsen,
n
Ende ons licht so laten rijsen,
+
Dat God ghepresen worde daer by
Sonder onschult//broeders vervult,
De by eencomste na t'bevel Pauli.
12 Hier mede adieu
Broeders en Susters Christi reene
S'Gheests leven nieu
Laet blijcken voor groot ende cleene,
En voor ledich thuys zijn alleene,
Comt doch by een, t'zy nacht of dach
Wat men hier van//meer segghen can,
o
Met t'selven elc dat wijder dencken mach.
13 Die dit ghestelt
Heeft, voor die de waerheyt recht minnen,
Bidt dat elck velt
Alle wat twist mach doen ghewinnen,
By comste niet latende binnen,
Ghelijck Paulus onverhoolen schrijft,
Ons voor een slot//d'eeuwighe God,
p
Broeders generalijck bevolen , blijft.

n

mat. 5. 16.
Phil. 2. 15.

+

o

1 Io. 2. 27.

p

Ac. 20. 32.
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[O Heere God van machten//groot]
Op de wijse: Vader ons in Hemelrijck.
Singt met aendacht.
O Heere God van machten//groot,
a
Voor u sijn mijn ghedachten//bloot
b
Daer en is niet so erghen//man,
Die hem voor u verberghen//can,
Want ghy binnen en buyten//siet
Men can voor u opsluyten//niet.+
c
4 Tis voor u als den lichten//dach
Gheeft in my dat wel stichten//mach,
d
Eenen nieuwen bequamen//gheest,
Met al die uwen namen//vreest,
Dat ick mach hier beneden//pleyn
Wandelen in der vreden//reyn.
3e Sonder den vrede seer dier//baer,
En salmen moghen sien hier//naer,
God in sijn eeuwich wesen//fijn,
Die knecht sal niet ghepresen//zijn
Die met onvrede quellen//gaet,
f
En sijn mede ghesellen//slaet.
4 Met stocken of met roeden//stijf,
En meen ick op dat goeden//lijf,
g
Maer metter tonghen en haesten//praet
Spreken van sijnen paesten//quaet,+
So metter tonghe griefde//rat,
h
Maer niet en leert de liefde//dat.
i
5 Al treckt ghy oock een bloodich//mes
Teghen u vrient die noodich//es,
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a

heb. 4. 13.
sy. 23. 25.

b

+

Psa. 33. 13.
2. Par. 16. 9.

c

d

Ps. 51. 10.

e

He. 12. 13.

f

Mat. 24. 49.

g

Psa. 15. 3.
Iaco. 3. 6. ende 4. 11.

+

h

1. co. 13. 4.
sy. 22. 20.

i
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En u goet principalijck//riet,
so doet ghy noch so qualijck//niet
Als dat ghy met versmaden//waeckt,
Hoemen in cromme paden//raeckt.
6 Die sijne mont tot laster//went,
Den vrede hy veel t'onvaster//kent,
k
Want na Syrachs ghewaghen//goet
Hy doet van alle sijn daghen//boet,
Die hem tot qualijck spreken//gheeft,
En selve vol ghebreken//leeft.
7l Heer bewaert my in de//padt,
+
Naer de reyne beminde//stadt,
Mijn tonghe en mont beneven//dien,
m
Dat ick hier naer mach t'leven//sien
En goede daghen mede//voort,
+
Och Heere mijn bede//hoort.
8n Mijn ghebedt Heer verhooren//wilt
Dat haer doet uwen thoorn//stilt
+
Over alle mijn sonden//boos,
Door u ghenade gronde//loos,
Vergheeft my die al t'samen//vroet,
o
Want ick my voor u schamen//moet.
p
9 Laet my Heere voor u vry gaen,
Van sonden, als den Publicaen,
Die voor u in den tempel//badt,
Gheeft my naer dat exempel//wadt,
Dies ghy naer u verclaren//vast
Quijt maecket van den swaren//last.
10 Of ick u so behaechde//reen
Heere ghelijck als Machdaleen
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k

Syr. 23. 20.

l

4. Es. 7. 7.
Apo. 20. 9.

+

m

Psa. 34. 13.

+

1. Pet. 3. 10.
Manas. vers. 12.

n

+

Syr. 2. 22.

o

Ps. 51. 6.
Lu. 18. 13.

p
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Doen sy verkoos dat beste deel,q
Scholt ghy haer quijt de reste//heel,
Der sonden tot versoeten//dies,+
r
Sy met tranen u bpeten//wies.
11 Veel biddens, sy met tranen dee
s
Oock dat vrouken van Canane,
Sy badt met goet betrouwen//snel,
Voor haer dochters benouwen fel
Ootmoedich en van herten leech,
Van u sy haer begheerten creech,
12 Haer dochter deet ghy Heer bystant,
Sy was ghequelt van den vyant,
Deed' haer veel persequeren an,
t
Maer ghy saecht dat verneren//van,
Smoeders gheloove machtich sterck
Soo toondet ghy u crachten werck.
13 Seer veel crachtighe daden//soet,
Heere ghy duer ghenaden//doet,
Wie tot u met gheloove//quam,
Melaetsche, creupel, doode//lam,
Den blenden sach, den stommen sprack,v
Ghy hebt van haer ghenomen t'pack.
14w Och Heere God barmhertich//vaer
Den man die achtendertich jaer,
Op t'bedt hadde gheleghen//cranck,
Hebt ghy cloeckheyt en deghen//ganck,
Wt liefden hem goet ront//ghejont,
En maecket hem terstont//ghesont.
15 Princelijcke God divijn//zijt mijn,
Een eeuwich medecijn//met wijn,
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q

Lu. 10. 42.

+

1. Ioh. 12. 3.
Matt. 15. 26.

r

s

Luc. 7. 38.

t

Marc. 7. 29.

v

Mat. 8. 17.

w

Ioa. 5. 6.
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x

En oly my inwendich//bint,
Waer dat ghyt Heer ellendich//vint,
z
In my een gheest verdslaghen scheyt,
Daer in ghy goet behaghen hebt.
y

x

Lu. 10. 34.
Psa. 103.
z
Psal. 51. 10.
y

[O Christe God, Heere, van grooter weerden]
Na de wijse: Verstroyde Pelgrims uyt vele steden.
Singt met aendacht.
+

O Christe God, Heere, van grooter weerden
Suyver lammeken soet,
b
Ghy zijt int vleesch verschenen op der aerden,
+
Met also groot ootmoet,
c
Ghy hebt dat eeuwich goet,
+
V heerlijckheyt verlaten,
d
V volck selve besocht,
+
Die in sdoots schadu saten,
e
Wt liefde boven maten,
f
Den mensche dier ghecocht.
+
2 Ghy waert geboren o Coning groot van machte
g
In Bethlehem Iuda,
+
Van eender Maecht ootmoedich van ghedachte,
h
Die voor God vandt ghena,
+
Gheheten Maria,
i
Al in een stal van beesten,
In armoede al daer,
+
O God Vader der Gheesten,
Men maecket niet veel feesten,
Met uwen Soon eerbaer,
a
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+

Ioa. 1. 29.
esa. 53. 10.
b
Jo. 1. 14.
+
1. tim. 3. 15.
c
jo. 16. 28.
+
2. Cor. 8. 9.
d
Esa. 9. 1.
+
Mat. 4. 16.
e
Ioa. 2. 17.
f
1. Cor. 6. 20.
+
Phil. 2. 6.
g
Mic. 5. 2.
+
Mat. 2. 1.
h
Lu. 1. 44. ende 1. 26.
+
Luc. 2. 7.
i
Luce 2. 7.
a

+

Hebr. 2. 9.
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3 Want daer en was gheen plaets in de herberge,
Om den Heere te ontfaen.
Ootmoedich lam, sachtmoedich vry van erghe,
Hoe zijt ghy voorghegaen,k
l
Die bootschap wert ghedaen,
Niet an seer groote Heeren,
Maer aen Herderen slecht
O menschen wilt u keeren,
m
Tot Christum ende leeren,
Ootmoedich zijn oprecht.
4 Simpel end slecht quam ooc uwen voorboode,n
o
Niet in cleederen sacht+
p
Coningh'ghy, die ghelijck te sijne Gode
Gheen roof en hebt gheacht,
Tot Nazareth volbracht,+
In u heylich lichame,
q
Hebt ghy menighen dach,
V ouders ghehoorsame,
r
Daer doch in uwen name
Al haer salicheyt lach.+
5s Gheen hooghe, wijse, noch edel geboren
Van der werelt gheeert,
En hebt ghy tot Apostelen vercooren,
t
Maer menschen ongheleert,
Al daer ghy hebt verkeert,
u
Hebt ghy visschers ghevonden
Ter Galileen scherzee,+
Die u ten selven stonden+
Volchd en na dijn vermonden,
En lieten haer gheree.
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k

Luc. 2. 7.
Luce 2. 8.

l

m

mat. 11. 29.

n

mat. 3. 4.
mat. 11. 8.
+
marc. 1. 6.
p
Phi. 2. 6.
+
matt. 1. 21.
o

q

Lu. 2. 50.

r

Ac. 4. 12. ende 10. 43.
Phil. 2. 9.
s
1. Cor. 1. 24.
+

t

Act. 4. 13.

u

mat. 4. 18.
mar. 1. 16.
+
Luce 5. 1.
+
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6 V wandelinghe was vry onverbolghen,
Al in vernedertheyt,
Al waer ghy gaet (sprack een) ic wil u volgen
x
Maer ghy hebt hem gheseyt,
+
Vossen hebben planteyt,
Hoolen die voghelen nesten,
O Coningh goedertier,
In dese aertsche ghewesten,
End had ghy niet ten besten
Omt hooft te rusten hier.
7y Sathan ginck u sijn rijcken toonen,
+
Maer ghy en achtes niet,
z
Als u de menschen Coninck wilden croonen
Ghy zijt ghevloden, siet:
En akst oock is gheschiet,
a
Dat u jongheren keven,
+
Om de meeste te zijn,
+
Ghy hebt hen lien ghegheven
Aen u ootmoedich leven,
Een goet exempel fijn.
8b De wereltlijcke Coningenheerschappen
Heeren zijn sy ghenaemt,
Maer al die willen volghen u voetstappen,
Al sulcx niet en betaemt,
Want ghy om dienen quaemt
Niet om ghedient te wesen,
c
Noch is dat u vermaen,
d
Wort niet om hooch gheresen
De Heydenen na desen,
Seer in de werelt staen.
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x

mat. 8. 19.
Luc. 9. 7.

+

y

mat. 4. 8.
Luce. 4. 5.
z
Ioa. 6. 15.
+

a

Mat. 20. 25.
mar. 10. 42.
+
Luc. 22. 24.
+
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e

Ghy loofder den Vader dat hy liet weten
leynen (die ghy bemint)+
Want Hemelrijcke die hooghe secreten+
f
Ghy seght wie als een kint,
Ootmoedich is ghesint,+
Int Hemelrijck de meeste,
Is desen excellent,
g
Die arm zijn van gheeste
In de Hemelsche feeste,
Sijn erfghenaem bekent,+
10h Coningh van Zyon, ootmoedich van zeden
En sachtmoedich vermaert,+
i
Ghy quaemt op een Ezelinne ghereden,
Te Ierusalem waect,
Wt ootmoedigher aert,
D'Apostelen haer voeren,+
k
Ghewasschen boven dien,
Daer doch in uwen soeten
l
Heylighen name moeten,
Haer buyghen alle knyen.
11 Doe u wel vreucht hadde mogen gebeuren,
m
Hebt ghy verdraghen smaet,
Gheesselen, slaghen, smerten en doleuren,
n
Al voor onse misdaet,
De crijchslien opstinaet,
o
V een croone opstelden,
Van doornen seer fel,
V beschilpten en quelden,
Haer lasteren en schelden,+
Hebt ghy verdraghen wel.+

e

Mat. 11. 25.
1. Cor. 1. 19.
+
Luc. 10. 21.
f
mat. 18. 4.
+
prov. 11. 2.
+

g

mat. 5. 3.

+

Luc. 6. 20.
esa. 62. 11.
+
Sach. 9. 9.
i
mat. 21. 5.
h

+

Luc. 19. 29.
Ioa. 13. 5.

k

l

1. Phil. 2. 9.

m

heb. 12. 2.

n

esa. 53. 8.

o

mat. 27. 27.

+

mar. 15. 16.
Ioan. 19. 3.

+
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12 Ia tot de doot, de doot des cruycen schuldich
p
Ghy u ootmoet beweest,
q
O Heer der heerlijcheyt seer goederhandich
Ghy storft ende verreest,
Daer door alsomen leest,
r
Sit ghy vry van verseere,
Nu aen Gods rechterhandt
s
Ghecroont met prijs end eere,
Ghy hebt met sulcken keere,
Verwonnen triumphant.
13t Prince gront steen van den heylighen tempel
Vast in den gheest gheplant,
+
Ghy zijt in ootmoet, ons een recht exempel
v
Maer ghy doet wederstant,
x
Den hoovaerdighen, want
y
Ghy haet al sulcke quade,
Maer die ootmoedich blijft,
z
Die gheeft ghy u ghenade,
+
Dat sijn ziele ghestade,
Vol rusten wel beclijft.

p

Phil. 2. 8.
1. cor. 2. 8.

q

r

Heb. 12. 2.

s

Heb. 2. 9.

t

1. cor. 3. 9. ende 3. 17.

+

Eph. 2. 20.
1. pet. 5. 5.
x
1. pet. 5. 5.
y
Psa. 5. 5. ende 101. 3.
v

z

1. pet. 5. 5.
Matt. 11. 29.

+

[Sterckt my o God mijn Heer]
Na de wijse van den 3. Psalm. Hoe veel is des volcks Heer.
Singt met aendacht.
Sterckt my o God mijn Heer
Want ick ben swack en teer,
Vol ellenden bevonden,
a
Daer toe satan met nijt,
a

1. Pe. 5. 8.
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Dach ende nacht altijt,
Soeckt uw storten te gronde
b
Mijn vleysch rust hem oock seer
End wil my drucken neer,
Dies my werd' dickwils banghe,
Daer ick minst op vermoe,
Doet oock neersticheyt toe,
Om my daer mee te vanghen.
2c Maer o Heer staet my by,
Dat ick altijt op dy,
Hopen mach met betrouwen,
Zijt my altijt omtrent,
d
Vwen gheest in my sent,
Die my can recht opbouwen,
e
Stuert o Heer mijnen voet,
Dat hy niet treden moet,+
Na het eeuwich verderven,
Mijn ooghen hoet daer van.
O Heer hoort mijn vermaen,
Bewaert mijn ziel van sterven,
3 Mijn hert al met den toom,
Houdt in u heylichdom,
f
Maer giericheyt hoort desen
Met allen valschen schijn,+
Laet verre van my zijn,
Oock alle quaet mispresen,
Van ydelheyt oock nochg
h
End der sonden bedroch
Mijn ooghen wilt doch sparen,
Maer liever soot behoort,
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b

gal. 5. 17.

c

Ps. 70. 1. ende 71. 2.

d

jo. 14. 26.

e

Ps. 116. 8.
Psa. 25. 15.

+

f

1. Ti. 6. 10.
Ephe. 5. 3.

+

g

1. te. 5. 22.
Heb. 3. 13.

h
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Op u troostelijck woort,
Laetse eeuwelijck staren.
4i Vergheeft al mijn misdaet,
Voort stoutheyt, hoomoet quaet,
Wilt verre van my weeren,
k
Oock een oncuysch ghemoet,
+
Dat des vleysch lusten boet,
+
Laet nemmermeer regeeren,
Neemt wech ghedachten boos
Die my quellen altoos,
l
Oock all' onnutte praten,
Ia al dat ghy verbiedt,
Laet my beminnen niet,
+
Maer van herten oock haten.
m
5 Och ick ben aerd' end asch,
n
Die als een bloeme rasch,
Verstuyve o Heer wilt hooren,
+
Ten zy dat onderstant,
+
My doe u goede handt,
+
So ist met my verlooren,
+
Hierom bid' ick u met spoet,
V vallende te voet,
Ootmoedich met veel claghen,
Smeeckend' u majesteyt,
Of ick in mijn swackheyt,
O Heer u mocht behaghen.
6o O Heer wilt swijghen niet,
+
Als mijn hert in verdriet,
V roept, end crijt seer banghen,
Op dat ick niet ghelijck
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Ps. 52. 2.

k

syr. 23. 6.
Coll. 3. 5.
+
Eph. 5. 3.
+

l

Eph. 5. 4.

+

Ps. 103. 14.
Gen. 19. 17.
n
ps. 103. 15.
m
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Os. 40. 6.
1. pet. 1. 24.
+
Iac. 1. 10.
+
Psa. 28. 1.
+

o

Psa. 61. 1.
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+
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Worde, die na u rijck
Hoop hebben, noch verlanghen,
p
Maer uwe rechterhandt,
Doe my altijt bystandt,
So langh' als ick hier leve,
q
Oft ick noch onverhoet,
Slibbert met mijnen voet,
Datse my dan opheve.+
7r Seer wesentlijcke goet
Zijt ghy met groot lanckmoet,
Ontsteken over alle,
s
Die treurichlijck belaen,
Ghebroken nederich gaen,+
Ootmoedich voor u vallen,+
t
Haer nemmermeer in noot,
Gheeft ghy stenen voor broot,+
Maer doetse alle gader
Roepen door uwen gheest,+
u
Vrymoedich onbevreest,
O Abba lieve Vader.+
8 So bid' ick Vader goet,
Mits u ghenade doet,
Dat ick van u begheeren,
Voor mijnen laetsten dach,
Als ick niet langher mach
Te recht my gae bekeeren,
x
Op als ghy my antast,
My dan niet en verrast,
Dat ick als dan sou loopen,y
Met de vijf, die te laet
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Ps. 44. 4. ende 37. 17.

q

ps. 37. 24. ende 145. 14.

+

Pro. 24. 16.
Ps. 106. 1. ende 107. 1. ende
118. 1.
r

s

Mat. 11. 28.
Psa. 34. 11.
+
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t
mat. 7. 9.
+
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+

+

Luc. 11. 11.
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+
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y
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Meenden tot haer der baet
Olye gaen te coopen.
9z Wijst my u weghen goet,
Leert my u paden soet,
Die ghy u hebt vercooren,
Leyt my in u waerheyt,
Vyerich met neersticheyt,
So gae ick niet verlooren,
a
Want ghy zijt doch alleen,
b
Mijn God en anders gheen,
+
Op wien ick wil betrouwen,
End weet oock vastelijck,
So ick van u niet wijck,
Dat het my niet sal rouwen.
10 Hoe comt het lieve Heer,
Dat ick altijt veel meer,
c
Treurichlijck gae dan blijde
End mijn hert hem ghelijck
Houdt, oft ghy eenen wijck,
Wout nemen van mijn zijde,
O Heer wilt my voortaen,
Als een trou vrient bystaen,
Hoort ymmers dat ghewaghen,
Weest my niet meer een gast,
Die hem tot reysen haest,
Van een, twee oft drie daghen.
11d Slecht ende recht o Heer,
Behoedt mijn t'elcken keer,
+
Dat ick u steets beminne,
Laet doch hooveerdicheyt,
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z

Psa. 25. 4. ende 27. 11. ende
86. 11.

a

Psa. 25. 5.
Ps. 62. 6.
+
Psal. 63. 1.
b

c

Ps. 42. 10. ende 43. 2.

d

ps. 25. 21.

+
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Ende Godloosicheyt,
e
Mijn jonckheyt niet verwinnen
Sou het niet deerlijck zijn,
Dat ick noch Heere mijn
Sou moeten hooren segghen,
Ey lieve siet hoe ras,
Die eerstmael vyerich was,
Heeft het gantsch laten legghen.
12f Mijn borch mijn deel mijn lot,
Mijn troost zijt ghy o Godt,
De vreucht mijns jonghen jaren,
g
Te recht leert my voortaen,
Op uwe weghen gaen,+
Vrymoedich sonder varen,+
Vwen wille met vlijt, Leert my volghen altijt,h
V woort sy mijns weghs lichte
Leyt my op uwen padt, Al na de schoone stadt,
i
Verclaert doch mijn ghesichte.
13 O Heer my wel gheneucht,
End hebbe groote vreucht,
Al u heylghen van weerde,
k
Ick vraech (als ghy ghemoet,
Met u vier branden doet)
Na Hemel noch na eerde,
Dus begheer ick int slot,
Op u o Heer mijn Godt,
En wilt my niet beschamen,
l
Laet my in uwen hof,

e

Sy. 23. 6.

f

Ps. 18. 2.

g

Ps. 25. 4.
Ps. 119. 33.
+
Pro. 6. 23.
h
Psa. 110. 105.
+

i

Apo. 21. 2.

k

Psal. 63. 25.

l

Psa. 65. 5.
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Daermen hantiert u lof,
Eeuwelijck blijven, Amen.

[Laet ons al t'saem wy die hier zijn by een]
Na de wijse van den 116. Psalm. Ick heb den Heer lief, want hy, etc.
Singt met aendacht.
Laet ons al t'saem wy die hier zijn by een
Den Heere onsen God van herten prijsen
Laet ons hem dancken en eere bewijsen
Seer lieffelijck sijnen naem loven reen,
2 Ghy alle die van herten lieft den Heer
a
So langhe als ghy hiet sult zijn en leven,
Wilt onsen God lof, prijs, en eere gheven,
Laet uwe ziel stil zijn nemmermeer.
3b Den lof der vrouwen is seer aangenaem
By den Heere Israels God ghepresen,
Des laet ons niet swijghen, maer danckbaer wesen.
God onsen Heere hy die hier zijn t'saem.
c
4 Verheft u hert, u ziel ende ghemoet
En wilt den Heere een nieuw' liedt toe singhen,
d
Al wat in u is, laet hem toebringhen
Lof, prijs, en eere, lieflijck ende soet
5e Iuychet altsaem maeckt een vrolijck geschal
f
In den Heere zijt verblijdt, end met vreuchden

a

Ps. 146.

b

Ps. 33. 1.

c

Ps. 34. 4.

d

ps. 103. 2.

e

Ps. 100. 1.
Phil. 3. 1.

f
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Slaet de Harpe, end vercondicht sijn deuchden
g
Singt ende speelt hem lof int herte al.
6 Groot is sijn gunst, ghenade end goedtheyt,
Die hy aen ons bewijst uyt liefden reyne,
h
Hy is ons God, Heer en toevlucht alleyne,
Dies moet sijnen lof werden seer verbreyt.
7i Als wy in noot, in druck, in lijden swaer
Hem aenroepen, bidden en smeecken vyerich,
Als een vader vrientlijck en goedertierich,
So toont hy ons sijn hulpe openbaer.
8k Want hy de Heer is lieflijck ende soet,
En vertroost die ghebroken zijn van herten,
Die hem claghen haer lijden ende smerten,
Tot hare hulpe hy hem seer snel spoet.
9 In den Heere is hulpe, troost en raet,
Verlossinghe uyt noot en alle lijden,
In hem is vreucht end een eeuwich verblijden,
Sijn ghenade hier altijt open staet.
10l Godt is by sijn heylighen in allen noot,
En verlaet niet die op sijn hulpe wachten,
Die hem vreesen uyt alle hare crachten
Bewijst hy sijn trouwe en liefde groot,
11 Sijn schaduwe ende vleughelen sterck,
m
Sijn Enghelen gheweldich ende machtich
n
Heeft hy uyt ghestreckt door sijn handt seer crachtich,

g

col. 3. 16.

h

Ps. 18. 1.

i

Ps. 91. 15.

k

Ps. 34. 19.

l

Ps. 91. 14.

m

ps. 91. 4.
Ps. 34. 8.

n
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Rontom sijn heylighen als een bolwerck.
12 Dies laet ons al van herten met aendacht,
Vreesen den Heere onsen God verheven,
Laet ons hem lieven ende eere gheven,
Loven en dancken uyt al onse cracht.

[Een liet wil ick gaen singhen]
Na de wijse: Rijst uyt des doots beswaren.
Singt met aendacht.
Een liet wil ick gaen singhen,
Dit wel ghedachtich zijt,
Dat hier nu alle dinghen,
a
Moet hebben sijnen tijt,
Vergaren goet//oock scheyden doet,
Al vallet dickwils swaer,
Maer God die wil ons bringhen,
Weder by een hier naer.
2 T'scheyden ware meer treurlijck
Waer ons niet toegheseyt,
By eencomste gheduerlijck
Hier na in eeuwicheyt,
b
Daer wy met vreucht//sullen verheucht,
Altijts wesen by een,
Als dan wert niet ghebuerlijck
Dat wy dus sonden scheen.
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Ecl. 3. 1.

b

1. tes. 4. 18.
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3 Nadien wy moeten scheyden,
Van een op dit termijn,
c
Gods Gheest wil u gheleyden,
End ons vertrooster zijn,
Waer dat ghy gaet//wacht u vant quaet,
Vreest Gods toornicheyt stranck,
Wilt u alsoo bereyden,
Want eeuwich is so lanck.
4d Laet u licht zijn gheresen,
Voor elck een openbaer
Dat daer door sy ghepresen,
Vwen Hemelschen vaer,
e
Hoe wel dat ghy//sult zijn van my,
Lichamelijck absent,+
Sal ick u nochtans wesen,
Met mijnen gheest omtrent.
5 En wilt my niet vergheten,
Somtijts te schrijven yet,
Waer voor ick mochte weten,
Oft u wel gaet oft niet,
Doet ghy my dat//ick hoop oock wat,
V desghelijcks te doen,
Al sijn wy wijt gheseten,
Laet liefde niet vercouwen.
6 Zijt mijns altijt ghedachtich
f
In u ghebedt tot God.
Die ons can stercken crachtich,+
Om doen na sijn ghebodt,+
Ick wil oock dijn//ghedencken fijn,
Want sulcx ons so betaemt,
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c

ja. 14. 26. end 16. 12.

d

mat. 5. 16.

e

1. Cor. 5. 3.
Colos. 2. 5.

+
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Ep. 6. 19.
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Op dat ons God almachtich
Weder brenght versaemt.
7 God die wil u bewaren,
g
Ick beveel u den Heer,
Tot dat wy weer vergaren,
Daer gheen scheyden wert meer
Adieu tot u, die hier zijn nu,
Houdt die mijn vort ghesanck,
Als een simpel verclaren,
Voor een oorlof in danck.

[Myn afscheyt aen u neem ic hier mede]
Na de wijse: T'vervolch is nu in saysoene.
Singt met aendacht.
Myn afscheyt aen u neem ic hier mede
Ghy Christen hoopken fijn,
Tot Amstelredam binnen de stede,
Die daer woonachtich zijn,
Die eenen wijn
Met my tsamen hebt ghedroncken,
Door Gods Gheest uyt liefde geschoncken
Altijts int goede ghedenckt doch mijn.
2 Alst blijckt het moet nu zijn ghescheyden
Houdt vast alle ghelijck
De Heere God wil ons gheleyden,
End brenghen haest tot sijn eeuwich rijck
Wt dit sienelijck
Eer wy noch varen te gronde,
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Door werelt, duyvel vleesch end sonde
Die ons bestrijden seer listelijck.
3 Och wilt u nu doch gaen vercloecken,
Al valt den tijt rebel,
Om malkandren dickmael te besoecken
En dat nyt Gods bevel,
Door een goet opstel,
Om malcanderen tot liefde te verwecken,
Oock wilt doch met den Heer niet gecken,
Want hy seer korte met u rekenen sal.
4 leert ende sticht met neersticheden,
V selden aldermeest
Dach ende nacht al met ghebeden,
Tot God al in den Gheest,
Vierich daer in weest,
En wilt u selven niet versuymen,
a
Gods gheest sal den gheveynsden ruymen,
So ghy sapientie t'eerste leest.
5 Met ernst en vlijt u gront wilt vaste legghen,
Soet wijs ende wel bedacht,
Tot t'goede laet u altijt ghesegghen,
En wandelt niet meer inder nacht,
Als dit boose gheslacht,
Ws voets lanteerne wilt slaen gade,
Die gaet voor op den rechten pade,
Anders so vals ghy in den gracht.
6 V selfs kent na schrifts oorconde,
Of ghy int gheloove zijt,
Hoewelmen sulcs met den monde
Seer lichtelijck belijt
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Tis niet een mijt,
Wy bedrieghen ons selfs al voren,
En gaen ons ziel deerlijck versmoren
Den naem te draghen en is gheen profijt.
7 Zijt ghy kinderen Gods uytvercoren,
Hoe edel onderganckelijck saet,
Zijt ghy van nieuws wedergheboren,
Seer crachtich in der daet,
Och dit weldaet,
T'gheloove laet dan in u groeyen,
Lustelijck in der liefden bloeyen,
So brandende dat gheen uytlesschen baet
8 Slecht ende recht hier oock beneven,
Ootmoedich van herten reyn,
Voor God met vreesen en beven
Wandelt int aertsche pleyn,
Sijn lof alleyn,
Sy uwe soecken ende jaghen,
Dus doende sult ghy hem behaghen,
Die is sijn wil ende anders gheen.
9 Wt t'binnenste merck onser zielen,
Laet ons ghedencken t'alder stont,
Hoe wy voor God ter neder vielen,
Met sijn liefde in ons herte ghewont,
Doen wy ons verbont
Maeckten met handen en knyen geboogen,
Cleyn zijnde in ons eyghen ooghen,
O vrienden hebt ghy noch alsulcken gront.
10 Brandende vyerich int aenschouwen
Naer scheen sterck in der cracht,
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Beloofdy God sonder verflouwen,
Te dienen dach ende nacht,
O edel gheslacht,
Hebt ghy de reden wel onthouwen,
Laetsen dan nu doch niet berouwen,
In desen tijt comt u woort na met gantscher macht.
11 Staet vast, strijt vroom sonder beswijcken
Houdt altijts goede moet,
b
Met Loths huysvrou wilt niet ontwijcken,
c
Noch als Esau niet en doet,
Die seer onvroet,+
T'meest om het minste heeft ghegheven,
Maer ghy kiest voor de doot dat leven,
Wat haer wellust oft jolijt alsmen sterven moet.
12 Adieu hier mee ist met rouwen
Nieu vrienden alle gaer
Adieu laet ons altijts betrouwen,
Op God onsen Hemelschen vaer,
Die ons hier naer,
Eewighe vreuchde sal bereyden,
Daer nemmermeer sal wesen scheyden,
Och lieve vrienden waren wy daer.

[Tobias tot sterven gheneghen]
Na de wijse: Venus der Minnen Goddinne.
Singt met aendacht.
Tobias tot sterven gheneghen,
Riep sijnen soon en sprack daer teghen:
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+
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c

504
Mijn kint//bemint,
Hoort met accoorden,
Alle mijn woorden.
2 Als God mijn ziel heeft wech ghenomen,
Mijn lichaem in een graf laet comen,
En wilt//oock milt,
V moeder draghen,
Ionst al u daghen.
3 Houdty haer in weerden en in eeren,
Denckt opt perijckel en t'verseeren,
Hoe sy//vroech dy
Met grooter smerte,
Onder haer herte.
4 End als sy sal ghestorven wesen,
Begraeftse neven my by desen,
Altijt//met vlijt,
End neerstich pooghen,
Hebt God voor ooghen.
5 Draecht in u herte God Almachtich
So dat ghy hem altijt ghedachtich
Zijn meucht//van jeucht,
Tot s'levensenden,
T'hemwaerts u wenden.
6 Siet dat ghy niet t'eenighen stonde,
V en bewillicht in gheen sonde,
T'ghebodt//van God,
En wilt versteken,
Noch gheensins breken.
7 Van uwen goede helpt den armen
Men siet hen lieden met ontfarmen
Als dien//aensien,
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Sal u ghestade,
God met ghenade.
8 Helpt neerstich die behoeftich leven,
Hebt ghy vele wilt vele gheven,
En doet//oock goet,
Met herten reynich,
Al hebt ghy weynich.
9 Gheeft trouwelijck al sonder sparen,
So sult ghy rechten loon vergaren,
Ter noot//de doot
En sonde lossen//die aelmossen.
10 Aelmossen vol charitate,
Is in der noot een groote bate,
Een troost//altoost,
Seer groot beseven,
Voor God verheven.
11 Mijn fout wilt u oock vermijden
Van hoerery, laet die besijden,
Hebt een//wijf reen,
Wilt daer beneven
Gheene aencleven.
12 De Hoovaerdye en gheeft gheen stede
In u herte noch woorden mede,
Van in//t'begin,
Qracht sy t'bederuen,
Daer wy om sterven,
13 En alle die om u arbeyden,
Terstont wilt haren loon bereyden,
En houdt//niet stout,
Van gheen personen,
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Verdiende loonen.
14 En doet oock geen menschen geschieden
Dat ghy nood' hadt van ander lieden,
Ter noot//u broot
Deelt tallen tijden,
Die hongher lijden.
15 Wilt om den naeckten te bedecken,
Van uwen cleederen aentrecken,
Maer meest//die gheest,
Lijck zijn begraven,
Deelt die u gaven.
16 Met den sondaren vol vermeten,
So en wilt noch drincken noch eten,
Maer gaet//om raet,
Den wijsen vraghen,
Tot allen daghen.
17 Danckt altijt God en bidt eendrachtich
Dat hy u wil regieren crachtich
Dat zijn//al dijn
Voornemen blijcke
Sijn woort ghelijcke.
18 En sorcht met mijn soon verheven,
Al leyden wy een arm leven,
Voorwaer//hier naer
Wy hebben sullen
Van als te vullen.
10 Indien dat wy tot allen tijden,
God vreesen en de sonde mijden,
En goet//doen vroet,
Na recht wy souden,
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Dit wel onthouden.

[Ghelooft so zy de Heere goet]
Na de wijse van den 9. Psalm. Heer ick wil u uyt s'herten, etc.
Singt met aendacht.
Ghelooft so zy de Heere goet,
Den God Isrels vrientlijck en soet,
Hy heeft sijn vollick uyt ghenaden,
Versocht verlost ende ontladen.
2a Den Hooren onser salicheyt,
Vol ghenaden ende waerheyt,
Heeft de Heer op gherecht seer goedich
In Davids huys sijn knecht ootmoedich.
3b Also hy hadt belooft certeyn,
Door sijn Propheten heylich, reyn,+
c
Ons te verlossen, uyt de handen,
Van onse haters en vyanden.
4 Op dat hy onse vaderen tsaem,
Barmherticheyt dede bequaem,
En sijn verbont heylich ghepresen,
Volbracht, en wild' ghedachtich wesen.
5d Dat is den eedt vast ende sterck,
Die hy Abraham in dit perck,+
Onsen voorvader heeft ghesworen,+
Diens gheslachte hy heeft vercooren,
6 Om ons te gheven t'samen al,
Verlost te wesen in dit dal,
Van ons vyanden groot en cleene,
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Hem te dienen suyver en reene.
7 Alle de tijt ons levens lanck,
In heylicheyt sonder bedwanck
En gherechticheyt t'allen daghen,
Die onsen God wel sal behaghen.

[O God Almachtich Vader ghepresen]
Na de wijse van den 118. Psalm. Dancket den Heer seer hooch, etc. oft:
Swinters Somers even groen.
Singt met aendacht.
a

O God Almachtich Vader ghepresen
Wilt my bystaen in desen noot
Dat ick hier na u kint mach wesen
b
Verlost my van de tweede doot,
Sterckt my o God tot aller nae.
Dat bid' ick u uyt liefden soet,
Bewaert my Heer in u woort puere,
Al soudt my costen vleesch en bloet.
2c Vleesch en bloet moetmen hier versaken,
T'cruys opnemen van herten goet,
d
End nieuwers op gheen onschult maken,
Maer volghen Christus vol ootmoet,
Want wie ghenoot sijn onschult dede,
Mochten t'avontmael smaken niet.
e
Hierom lieve vriendekens mede
Laet ons gheen onschult maken yet.
3 Maer maken ons met hert en sinnen
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b
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c
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e
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[B]ereyt met t'rechte Bruylofs cleet,f
[D]at wy so ten avontmael binnen,
[C]omen en recht wel zijn bereet,
Want de Heere sal in persoone,
[S]yn knechten comen oversien,
[Di]e haer bereyt hebben ten loone
[d]'ander sal hy van hen doen vlien
4 Daer weenen end knersen der tanden
Wert, dus siet toe wie dat ghy zijt,g
Des Heeren dach is haest voorhanden,
[E]n hy sal comen seer subijt,h
Dus wilt vyerich bidden en waken,
Op dat hy u dan niet en vint,i
[..]en van die hier haer onschult maken,
[W]ant ghy soudt niet wesen sijn kint.k
5 Hier om laet ons nu alte samen,
[L]even na des Heeren ghebodt,l
Op dat wy moghen naer betamen,
[V]an hem vercrijghen t'beste lot,
[A]ls hy nu wederom sal keeren,
Om rekenen en looven recht,
[D]at wy niet comen in verseeren
[M]et den schalcken en traghen knecht,
6 Dus vriendekens wilt u bereyden,
[M]et lampen, oly, ende licht,
V met gherechticheyt becleyden,m
Aflegghen al wat niet en sticht,n
[D]en bruydegom sy ons beminden,
[S]al binnen leyden tot sijn bruyto
Alleen die hy bereyt sal vinden,

Sommighe leerachtighe geestelijcke liedekens

f

Mat. 22. 21.

g

Mat. 22. 13.

h

Ioe. 1. 15. ende 2. 1.
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Mat. 25. 19.
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D'ander eylaes blijven daer uyt.
7 Daerom verlaet de sond' onreyne,
p
Als dronckenschap en hoerery,
En oock nijdicheyt int ghemeyne,
+
En alle groote hooverdy
q
Want al die daer in zijn bevonden,
+
En worden niet van Gods ghetal,
Hierom menschen laet of van sonden,
Of ghy comt in groot ongheval.
8r Oock alle leughenaers vol blame,
+
Met de toovenaers in conroot,
Worden gheworpen onbequame
Hier namaels in de tweede doot,
s
Ten zy dat sy van herten bekeeren
+
En verlaten haer sonden boos,
En wandelen na t'woort des Heeren,
God salse verlaten altoos.
9t Maer de ootmoedighe verheven,
+
Die worden hier naer al verblijt,
Die haer niet meer tot boosheyt gheven,
Die sullen al na desen tijt,
Verblijden by Christum den Heere,
u
Als hy hem openbaren sal,
Dan worden sy verheven seere,
En sullen zijn van Gods ghetal,
10 Die oock rechte liefde bewijsen,
+
Int gheloove dat God behaecht,
Sullen ter salicheyt verrijsen,
x
Ons vriendekens van herten draecht

p

1. Cor. 15. 34.

+

1. cor. 5. 10. ende 6. 10.
Gal. 5. 19.
+
Apo. 22. 15.
q

r

1. jo. 4. 20.
Apo. 21. 8. ende 22. 15.

+

s

Lu. 13. 3.
Ioan. 3. 3.

+

t

1. Pet. 5. 6.
Iaco. 1. 9. ende 4. 10.

+

u

Col. 3. 4.

+

Phil. 3. 21.

y

x

De liefde, wilt u neerstich haesten,

y
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Tot God met alle u ghemoet,
z
En als u selven uwen naesten,
Hebt altijts lief wat men u doet.
11 Neemt in dancke mijn simpel dichten,
Dat bid' ick u uyt liefden reyn,
Tis om mijnen naesten te stichten,
Op datsy souden alghemeyn,
Verlaten haer sondich hantieren,
En leven na des Heeren woort.
Schuwende alle quade manieren,
Volghen hem nu van herten voort.
12 Oorlof hier mede wil eynden,
Mijn slecht ghedicht en cleyn vermaen,
Wilt my doch groeten de bekenden,
Ghedenckt my die hier sit ghevaen
In al uwe ghebeden vyerich,
Want wy vinden gheschreven staen,
a
Dats' veel vermoghen goedertierich,
Alsse met ernste zijn ghedaen.

Voor de vermaninghe:
Na de wijse van den 42. Psalm. Als een hert gejaecht O Heere.
Singt met aendacht.
Een nieu liet om te verstercken,
En verwecken d'herten reen,
Om neerstich Gods woort t'aenmercken
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Mat. 22. 36.

a
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a

Als Gods kinderen sy by een,
Dan comt oock de satan quaet,
b
Die als een leeu rontsom gaet
Soeckt uyt ons herte te keeren,
Gods salichmakende leere.
2 Laet ons den Heere nu prijsen,
c
En bidden hem met ootmoet,
d
Dat hy ons zielen wil spijsen,
+
Met t'Hemelsche broot seer soet,
e
D'welck is u levend' woort, Heer,
f
Gheeft elck mensch na sijn begheer
+
Sulcken lust ende smaeck even,
Als ghy Isrel hebt ghegheven.
3 Gheeft door uwen gheest verheven
(Heer) u dienaers cracht altijt,
Dat s'uwen naem eere gheven,
End u volck neerstich met vlijt,
g
Recht weyden met wijsheyt Heer
h
En door u heylsame leer
Den overtreeders recht leeren,
i
Datse haer tot u bekeeren.
4k Met Lidia laet u Heere,
Ons herten zijn op ghedaen,
Dat wy u woort ende leere,
+
Recht hooren en wel verstaen,
l
Helpt ons twoort bewaren altijt
+
Dat s'Hemels voghels dat niet,
m
Wt onsen herten wech rapen,
n
Wilt daerom bidden end waken.
+
5 Met beven ende oock met schroomen
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b

1. Pe. 5. 8.

c

Ps. 95. 2. ende 33. 4.
Io. 6. 34.
+
Mat. 4. 4.
e
Io. 6. 68.
f
Ma. 16. 20.
+
Heb. 4. 12.
d

g

1. Pe. 5. 2.
Tit. 1. 9.

h

i

Ps. 51. 15.
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+

Luc. 21. 33.
mat. 12. 4.
+
Mar. 4. 15.
m
Mat. 13. 19.
n
Mar. 13. 33.
+
Luce 8. 11.
l
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o

Als Maria Magdaleen
Wilt voor Christi voeten comen,
Ter aerden u heel vercleent,
p
V sonden hertlijck beschreyt,
End bid' met ootmoedicheyt,
q
Hemelsche lieve vader,
Vergheeft ons sonden te gader.+
6 De Propheet gaet ons verclaren
Twelcke is tot onser leer,
Sy sullen voor u vergaren,
Recht of het mijn vollick weer
Sittend' voor u end hooren t'woort,
Maer gaen in giericheyt voort,
Met haren mont sy veeren,
Ofts' brandend' ontsteken weeren,
7 Doet so niet vrienden draecht sorghe
In s'herten camer altijt,
r
Bidt den Vader int verborghen,
Sluyt met Hanna u mont met vlijt,
Sy badt met roerend' lippen siet,
Maer haer stem hoorde men niet,+
Int hert aenbadt sy den Heere,t
v
Die haer gaf haers herts begheere.
x
8 Want de Heer us groot van crachten,
y
Die t'hert end nieren doorsiet,a
+
z

Hy weet al onse ghedachten+
Wat wy doen hy al bespiet,+
b
Tis heymlijck oft openbaer,
Voor hem als die sonne claer
Ia, vrienden merckt doch by desen,
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Lu. 7. 37.

p

Lu. 7. 38.

q

Lu. 11. 2.
Mat. 6. 9.

+

r

Ezec. 33. 31.

+

Mat. 6. 6.
1. Samu. 1. 13.
v
1. Samue. 1. 27.
x
Ier. 10. 6.
y
Iere. 17. 10.
a
Ps. 33. 15.
+
1. Sa. 16. 7.
z
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+
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+
Syr. 15. 24.
b
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t
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c

Soudmen sulcken God niet vreesen.
9 De wijsheyt die claecht daer buyten
Godes woort wert nu ghehoort
Wilt u ooren nu niet sluyten,
+
Ghy traghe ghelooft Gods woort,
e
Veracht niet des Heeren raet,
f
Ghelijck in Lucas seven staet,
g
Wordet uyt den Gheest ghebooren,
Ontvliedet nu Godes tooren.
10 Hoort doch na schrifture verclaren
Also daer gheschreven staet,
h
Wilt uwen voet wel bewaren,
Als ghy in s'Heeren huys gaet,
Om t'hooren des Heeren woort,
i
Waer door salicheyt oorboort
+
Diet hoort en bewaren beyden,
k
Ende haer daer toe bereyden.
11 Ghelijck God tot Moysen seyde,
l
Gaet en segt dat volck seer ras,
Dat sy haer nu gaen bereyden,
End dat elck sijn cleed'ren wast,
m
Om te hooren s'Heeren woort,
Dats' my leeren vreesen doon
+
End haer dan souden bekeeren,
+
Dat syt oock haer kind'ren leeren.
12 So moetmen naer Schrifts vermonden
n
Oock wasschen alsoot behoort,
o
Den bevlecken rock der sonden,
p
Door het water badt, int woort,
In Christi bloet wit en fijn,
d
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Ier. 10. 7.
pro. 1. 20. ende 8. 1.

d

+

Matt. 24. 48.
pro. 13. 13.
f
Luc. 7. 30.
g
Ioa. 3. 5.
e

h

pred. 5. 1.

i

mat. 7. 20.
Luc. 11. 28.
k
syr. 2. 18.
+

l

Ex. 19. 10.

m

deu. 4. 10. ende 6. 20.

+

Rom. 2. 15.
Iac. 1. 22.

+

n

Esa. 1. 16.
Iudas 1. 23.
p
Tit. 3. 5.
o
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q

Door t'gheloof ghereynicht zijn,
Van sonden door Gods Gheest crachtich,
r
Der Godlijck natuer deelachtich
13s Hierom moeten wy verlaten+
Des werelts qua lusten snoet,+
t
Gaen niet op haer wegh en straten,+
Daermen grauwelijck boosheyt doet,+
u
Drincken, vloecken, ghekijf, haet,+
Stout, gierich, vol overdaet,
Gulsichlijck, drincken en eten,
Daer wort Godes woort vergheten.
14 Leeft ghy na des vleeschs behaghen,
So moet ghy sterven de doot,x
y
Dat sult ghy dan seer beclaghen,
In u alder laetste noot,+
z
Die in lusten leven bloot
Zijn, seyt Paulus levend' doot,
a
Hierom cruyst doch u vleesch seere
Met sijn lust en qua begheere.
15b Al die van sonden afkeeren,
En houden haer vleysch in dwanck,
c
Bidden int gheloof den Heeren,
Die niet gaen haer ouden ganck,
d
Verhoort God na Schrifts bediet,
e
Maer verhoort de sondaers niet,
Die haer niet willen bekeeren,+
f
Al roepense Heer der Heeren.
16 Tot sterven wilt u bereyden
Wy weten hier uer noch tijt,
Haest moeten wy van hier scheyden,
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a

Col. 3. 51.

b
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c
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g

Dus waeckt ende bidt altijt
Die Heer comt seer onbedacht,
h
Ghelijck een dief in der nacht
+
Wel dien die hy vindet waken,
+
En in sonden niet en slapen.
17 Die dit dichte met verblijden,
+
O Heere wilt hem by staen,
+
Wilt hem altijt helpen strijden,
+
Teghen al wat hem mach schaen,
Gheeft hem doch onbevreest Heer,
T'woort te spreken tuwer eer,
End om sijn naesten te stichten,
Doet u gheest wilt hem verlichten.
+

Dat 12. Capittel des Propheten Esaia:
Op de wijse van den 34. Psalm.
Singt met aendacht.
Ick dancke u o Heer,
Dat ghy toornich zijt gheweest nu,
Over my, end den toorn van u,
Heeft hem ghewent nu seer,
Ende troostet my wis,
2 God is mijn heylich seker zy,
Ende en ontsie my niet vry,
Want God de Heere is.
Mijn Psalm en sterckte pleyn,
Hy is mijn heyl tot alder deucht,
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Mat. 24. 42.
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3 Ghy sult scheppen water met vreucht,
Wt de schoone fonteyn
Des Salichmakers goet,
4 End sult segghen ter selver tijt
Danckt den Heere predicket wijs
Sijnen naem metter spoet.
Onder d'volcken verspreyt
Sijne wercken ghedenckt, dat hoe
Sijnen naem so hooch is, daer toe
5 Des Heeren lof verbreyt,
Want hy heerlijcken heeft
Ghehandelt, sulck sy kenlijck dy
In allen landen huychet ghy,
Tot triumphe u gheeft,
6 Want ghy inwoonders van Zyoen,
De heylighe Israels coen,
Grootelijck by u leeft.

[Een liet wil ick beginnen]
Na de wijse: Ick heb een ghestadich minneken.
Singt met aendacht.
Een liet wil ick beginnen
O jeucht hoort mijn bediet
Wilt alle tijt versinnen,
Wat u de Heere ghebiedt,
a
De lust der jonckheyt vliet,
Wilt Godt van joncx op vreesen,
V ouders ghehoorsaem wesen,
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Dat bidd' ick u met vlijt,
2b Wilt doch u ouders eeren,
O Ionckheyt wilt verstaen,
So sult ghy van den Heere,
De eeuwighe croon ontfaen,
Ghy sult hoort mijn vermaen,
Al by den Heere verheven,
Eeuwich in vreuchden leven,
So ghy goet hebt ghedaen.
3 Hoe goet soude het u wesen,
O Ieucht hoort mijn vermaen,
Dat ghy den Heere condt vreesen,
Van uwer jonckheyt aen,
En daer in vroom voortgaen,
Al tot u oude daghen,
So soudt ghy God behaghen
So die schrift doet verstaen.
4 Hierom wilt u vercieren,
O jonghe spruytkens soet,
Met duecht en goe manieren,
Bid ick u met ootmoet,
Valt God den Heer te voet,
Hy sal u niet verlaten,
Maer comen u te baten,
Al tot den eynde goet.
5c Tobias leert, wilt achten,
Laet doch die hooverdy,
In woorden of ghedachten,
Niet hebben geerschappy
O Ionghe jeucht hoort my,
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Wilt u doch niet begheven,
Tot een lichtveerdich leven,
Maer dient den Heere bly,
6 Ghelijck daer staet gheschreven,
d
Van Sara hoort bescheyt,
S'en heeft haer noyt begheven,
Al tot lichtveerdicheyt,
Sy heeft haer toegheseyt,
Een man al in Gods vreesen,
Wilt dit ghedachtich wesen.
7 Ick wil mijn liet haest enden,
Dat is doch mijn begheer,
Daer ghy u mochtet wenden,
Te doen na Christi leer,
Wensch ick van herten seer
Dat ghy al na dit laven,
Eeuwich meucht zijn verheven,
Dat gheve u God den Heer.
8 Oorlof hier mede in desen
Beveel ick u den Heer,
Die wil u hulper wesen,
O jonghe spruytkens teer,
Dit is doch mijn begheer,
Soeckt van u jonghe daghen
Den Heere te behaghen,
Op desen tijt niet meer.

[Staet vast en onbeweechghelijck]
Na de wijse: Leau & le vin on prin Sacharie.
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Staet vast en onbeweechghelijck,
a
Door het gheloove crachtich
b
Neemt waer den aenghenamen tijt
Op dat ghy mocht waerachtich,
Al na s'Heeren wil leven,
c
Met vreesen ende beven,
Ist dat ghy God van herten vreest,
So suldy eeuwich leven.
2 Voor alle dinghen hebt goeden moet
d
En wilt dor des Gheests drijven,
So sal u ziel beclijven,
En wilt doch niet verflouwen,
Door druck oft swaer benouwen,
Ist dat ghy God van herten vreest
Het velt sult ghy behouwen.
3 Zijt cloeckelijck al op de wacht
Naer Paulus ghewaghen,
e
En wandelt niet meer in der nacht
+
So suldy God behaghen,
f
En wilt de sonden mijden,
Nu en tot allen tijden,
Ist dat ghy God van herten vreest
Hier na sult ghy u verblijden.
4 Al vallet strijden u wat swaer,
Wilt daer om niet vertsaghen
Maer betrout vast op Gods ghena.
In u werckt hy sijn behaghen,
Laet liefd' in u niet verflouwen,
Maer wilt doch stijf aenhouwen,
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Ist dat ghy God van herten vreest
Ten sal u niet berouwen.
5 Nacht ende dach hebt uwen lust,g
Al in de wet des Heeren,
So suldy fijn en wel gherust,
Inwendich verjubileeren,
En eeuwich triumpheren,
Met Gods volck domineeren,
Ist dat ghy God van herten vreest
En blijft by t'woort des Heeren.
6 Neerstich wilt zijn tot alle deucht,
Al naer Petri belijden,
h
En reyn liefde die God verheucht
Toont nu aen alle zijden,
T'gheloove wilt so vercieren,
Met deucht in alle manieren,
Ist dat ghy God van herten vreest
By hem sult ghy logieren.
7 Eens hebt ghy aenghenomen fijn,
Na uws Vaders behaghen,
Hem altijt ghehoorsaem te zijn,
Daerom wilt niet vertraghen,i
k
T'cruys met vreuchden wilt draghen,
V leven boor hem waghen,
Ist dat ghy God van herten vreest
So suldy hem behaghen.
8 Claer vinden wy in s'Heeren woort,
Dat men hier veel moet lijden,l
Al comt u nu wat veel aen boort,+
Wilt doch vromelijck strijden,

Sommighe leerachtighe geestelijcke liedekens

g

Psa. 1. 2.

h

2. Pe. 1. 5.

i

Colo. 2. 6.
Mat. 16. 24.

k

l

Ps. 34. 20.
2. tim. 3. 12.

+

522
m

Al gaetmen u hier benijden,
Wilt u daer in verblijden,
Ist dat ghy God van herten vreest,
Victory gaet niet bezijden.
9 Eenmoedich moet ghy zijn ghesint,
n
Na Christum uwen Heere,
+
Daer door wort ghy van hem bemint,
+
Houdt ghy sijn woort in eeren,
Wilt u daer niet van scheyden,
Maer lijdtsamich verbeyden,
Ist dat ghy God van herten vreest,
o
Sijn rijck sal hy u bereyden.
10 Neemt exempel aen Loths huysvrou
+
Hoe dat sy is ghevaren,
Om dat sy niet en bleef ghetrou
Quam so in groot beswaren,
Dus wilt tot uwer baten,
p
Dit Sodoma verlaten,
Ist dat ghy God van herten vreest,
Sijn goetheyt suldy smaken.
11q D'ongehoorsaemheyt dit wel verstaet
+
Is d'oorsaeck vant verderven.
Dat de mensch so de schrift verclaert,
Den tweeden doot moet sterven,
Dus leeft na t'woort des Heeren,
En wilt daer niet afkeeren,
Ist dat ghy God van herten vreest,
So comt ghy tot grooter eeren.
12 Erenstich houdt u op den padt,
En op den wegh des vreden,
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r

Die daer leyt tot de schoone stadt,
Daer ghy zijt opghetreden,
s
Gheschoeyt aen uwe voeten,
Veel goets sal u ontmoeten,
Ist dat ghy God van herten vreest,
Loon sal arbeyt versoeten.
13 Fraey lustich ist in s'Hemels pleyn,
Dats t'rijcke Gods ghepresen,
t
Ist dat ghy zijt van herten reyn,
V Vader sal hy wesen,+
En ghy sijn dochter mits desen,
Dus wilt hem ghehoorsaem wesen,
Ist dat ghy God van herten vreest,
So wort ghy van hem ghepresen.
14 Laet altijt in u branden t'licht,
Al na het woort des Heeren,
Op dat sy mochten werden ghesticht
Al die met u verkeeren,u

r

Apo. 21. 1.

s

Ep. 6. 15.

t

mat. 5. 8.
Psal. 73. 1.

+

+

u

+

+

x

V Bruydegoms stem wilt hooren,
Hy heeft u uytvercooren,
Ist dat ghy God van herten vreest,
Sijn rijck is u te vooren,
15 Eerst moetmen sijn merckt wel den sin,
y
Van boven sijn ghebooren,
Eer datmen comt ten leven in,
Seyt Christus ons te vooren,
Dus wilt met groot verlangen
Christum altijt aenhanghen,
Ist dat ghy God van herten vreest,
Die Croon sult ghy ontfanghen,
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16 In de waerheyt zijt mannelijck
z
En wilt daer niet afscheyden,
Maer blijft daer by sonder afwijck,
a
En laet u niet verleyden,
+
In haer stelt u betrouwen
En wilt daer vast op bouwen,
Ist dat ghy God van herten vreest,
So sult ghy zijn behouwen.
17b Neemt waer en schickt u na den tijt
c
Wilt doch bidden en waken
Op dat ghy mocht worden bevrijt
Van de verkeerde draken,
Die na u verderven snaken,
Met lust sy daer na haken,
Ist dat ghy God van herten vreest,
Gheen quaet sal u ghenaken.
18 Hier mee wensch ick u s'Heeren vre,
d
End t'woort sijner ghenaden,
Gaet altijts voort in heyliche,
So sal hy u versaden,
Van den Heer laet u raden,
Wilt sijn woort niet versmaden,
Ist dat ghy God van herten vreest,
So comt ghy tot ghenaden.

[Nae datmen veel twist siet gheresen]
Na de wijse, Tantum ergo Sacramentum.
Singt met aendacht.
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Nae datmen veel twist siet gheresen,
Om t'avontmael des Heeren jent,
Ende hoe sy bereyt moeten wesen,
Die ontfaen t'broots sacrament,
Een claer onderscheyt van desen,
Hopen wy te maken bekent.
2 Christus met sijn vrienden eersame
Brack t'broot, ende sprack over al,a
Neemt ende eet dits mijn lichame,+
Dat ghebroocken worden sal,
In mijn ghedachte en name,+
Doet dit onder u lieden ghetal.+
3 Desghelijcken nam hy voordachtich,b
Dem kelck met groote danckbaerheyt,
Gaf dien sijn discipels waerachtich,+
En heeft tot hen lien gheseyt,
Drinckt alle hier uyt eendrachtich+
Gheeslich daer toe zijnde bereyt.+
4 Den kelck sprack hy voort, is bevonden
T'nieuwe Testament in mijn bloet,
Dat tot vergiffenisse der sonden
Wtghestort hier wesen moet,
Hier by mijn doot te verconden,
Die oock in mijn ghedachts doet,
5 De woorden Iesu Christi puere,
Die eensdeels uytghesproken zijn,
Van het avontmael, sijns lijfs figuere,
Ghenut onder broot en wijn,
Alleen elck creatuere,
Comt toe dit broot breecken devijn
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6c Die herbooren dan sijn beseven,
d
Omghekeert als kindren cleyn,
e
Gheestich verandert in een nieu leven,
f
Ootmoedich van herten reyn,
Broot en wijn dient dien ghegheven,
g
Als ledekens Christi certeyn,
+
Dit Avontmael van broot en wijne,
+
Is een ghenieten gheestelijck,
h
Des lichaems en des bloets Christi devijne
Als ghemeynschap keestelijck,
Vereent in een lijf te zijne,
Dits Christi nutten feestelijck.
8 Broederlijck in liefden vierich,
i
Een gheest, een ziel in ons accoort,
k
Een broot, een lichaem goedertierich,
Hulpsamich in werck en woort,
T'nutten des lijfs Christi cierich,
Sulcke ledenmaten toe behoort.
9 Maer die in boosheyt menichvuldich,
l
Onweerdich t'avontmael ontfaet,
Die is aen s'Heeren vleesch en bloet schuldich
m
Als Iudas t'veynsde saet,
Elck proeve hem dees ghehuldich,
Eer hy tot s'Heeren tafel gaet.
10 Want die als onweerdich persoon,
Hem tot des Heeren tafel keert,
Hemselven eet en drinckt hy te loone
T'oordeel, als ghecondemneert,
Dus vrienden Christi ydoone,
V lien hier toe wel prepareert.
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11 Des werelts gheleerde Sophisten,
Doolen hier in so men wel weet,
Van Hoeren, Boeven en Afgodisten,
Makende gheen onderscheet,
Van hen lien als Antechristen,
Wect niet dan s'duyvels tafel bereet.
12 Ia Christus lichamelijck int wesen,+
Willen sy hebben in dat broot,+
n
Daer Mattheus secht, hy is verresen,
o
En sit aen des Vaders schoot,
Deerlijck doolen fijn in desen,+
p
Daerom wilt vlien dees deessem groot,+
13 Niemant stelle eenich betrouwen,+
Op broot ofte wijn material,+
Want wat wy met svleeschs oogen aenschouwen
Het vergaet int generael,
Gheloovich voor s'gheests bedouwen,
Blijft by des Heeren avontmael,
14 Laet u hen gheensins oock verdooven,+
Van die hem in wijsheyt vercloeckt,+
q
Ia al quamer een Enghel van boven,
Die anders te leeren soeckt,
Dan wy wilt hem niet ghelooven,
Want hy (seyt Paulus) zy vervloeckt.
15 Hier by vrienden voor t'concluderen,
r
En ghelooft alle gheesten niet,
Maer wiltse wel examineren
Voort, Babels tempeesten vliet
En als lidtmaten des Heeren,
V reyn tot deser feesten biedt.
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[V Heere Zebaoth]
Na de wijse van den 18. Psalm. Die Hemelen seer claer, verconden
openbaer.
Singt met aendacht.
V Heere Zebaoth,
Onsen Heer en God,
Looven wy altesamen,
Wy prijsen u goetheyt,
Die ghy hebt uytghebreyt,
a
Over ons seer bequaem,
So wijt den Hemel staert,
V ghenade op gaet,
Vwe macht ende eere
Verschijnt suyver end reen,
In u wercken ghemeen,
Dies loven wy u Heere,
2 In Ierusalem schoon,
+
Op den Berghe Zyon,
+
Thoont ghy u gunst seer goet,
+
Aldaer so wert ghehoort,
Dijn leer en heylich woort,
Seer lustelijck en soet,
Ghy Heer door uwe licht
In Zyon yeder sticht,
b
Aldaer hebt ghy u woont,
Dijnen heylighen gheest,
Toont ons in dit foreest,
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Seynt ghy uyt s'Hemels troont.
3 Alleen ghy Heere zijt,
Die ons ghebenedijt,
En verquickt ons ghemoet,
c
Daer is gheen God als ghy,
Die maeckt van sonden vry,
En de misdaet uyt doet,
d
Ghy roept ons al ghelijck,
Tot u Hemelsche rijck,+
En wilt ons heyl en leven,
Dies wy uyt sherten gront,
V sullen taller stont,
Lof prijs en eere gheven.
4 Ghy zijt Coning voorwaer,
Over u heyl'ghe schaer,
Die ghy seer hebt bemint,
V heyl'ghen te saem,
Eeren Heer uwen naem,
e
Zijnde gheestelijck ghesint,
Ghy zijt haer hulp en schilt,
Die haer beschermen wilt,
Voor sond ende oneere,
Door uwe groote cracht,
En Conincklijcke macht,
Bewaert ghy haer o Heere.
5 Dies wy u Heere al,
Met een vrolijck gheschal,
Loven met stemmen soet,
Wy die hier zijn by een,
Sullen uwen naem reen,
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Seer vriendelijck en goet,
Prijsen tot alder tijt,
En u ghebenedijt,
Seer dancken ende loven,
Danck, lof, prijs ende eer,
Zy u God onse Heer,
Op aerden en daer boven.

Den Lofsanck Mariae, Luc. 1. 46.
Singt met aendacht.
Myn ziel maeckt groot den Heer,
Mijn gheest verheucht haer seer,
In mijnen God vol trouwen,
Hy is mijn salicheyt,
En wil oock de cleynheyt,
Sijnder dienstmaecht aenschouwen.
2 Siet hierom sullen my,
Alle gheslachten vry,
Wel ghelucksalich achten,
Want onse God seer goet,
Groot dinghen nu doet,
Door sijn bandt sterk in crachten.
3 Heylich is sijnen naem,
En sijn goetheyt bequaem,
Sal eeuwichlijck beclijven,
Van kints kindren voortaen,
Voor hen die recht wel gaen,
En in Gods vreese blijven.
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4 Een schoon end heerlijck werck,
Door sijnen arm seer sterck,
Heeft ghedaen God almachtich,
Hy heeft de stoute quaet,
En harts herten raet,
Tot niet ghemaeckt seer crachtich.
5 Die stout zijn in hoochmoet,
Vol van eer en van goet,
Heeft God neder ghedreven,
End die arm zijn end cleyn,
Heeft sijn goetheyt alleyn,
Seer heerlijck nu verheven.
6 Die arm zijn na den Gheest,
Den welcken honghers meest,
Versaet de Heer ghepresen,
Die rijck zijn vol en groot,
Heeft hy ledich en bloot,
Van hem vry afghewesen.
7 Hy verheft Israel,
Sijn Soon, end ghedenckt wel
Aen sijn groote ghenade:
So hy heeft Abraham,
End t'volck dat na hem quam,
Toegheseyt vroech en spade.

[Broeders en Susters Christi uytvercoren]
Na de wijse: O lustelijcke Mey ghy staet in saysoen.
Singt met aendacht.
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Broeders en Susters Christi uytvercoren,
a
Een liedt wilt hooren,
+
Van des Heeren Ghemeynte oft Stadt delicaet,
Die metter daet reun int gelaet,
Op een hooghe Berch start na Schrifts ons sluyten,
Heerlijck verciert, door sgheests virtuyten,
Van binnen en buyten.
2 Dese nieuwe stadt niet om vol loven,
b
Ghedaelt van boven,
Is als vercierde bruyt, haren man toebereyt,
Haer Majesteyt, so schrift verbreyt,
c
Dat is Gods heerlijckheyt, wiens licht [sal] schijnen,
Is als de steen Iaspic, niet om verfijnen, Christalijnen.
3d Groote hooge mueren heeft dees stede
Twaelf poorten mede,
En op de poorten twaelf Engelen excelent,
Twelck is bekent t'geslachte jent,
Israels reverent van bouwerck crachtich,
e
Is dese Stadt, en louter gout waerachtich,
Sterck en machtich.
4f Den gront der mueren, en der stadt vertuerlijck
Is verciert puerlijck,
g
Met gesteenten costelijcker dan den Robijn,
h
De Poorten fijn twaelf zijn
+
want de heerlijcheyt Gods verciertse claerlijc
+
Openbaerlijck.
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5i De vercoren Heydenen generalich
Die werden salich,
Wandelen in dat selve licht sonder verdriet,+
k
De Poorten siet//na schrifts bediet,
Worden gesloten niet en boven desen,
Daer en is nochte en sal oock gheresen,
l
Geen nacht wesen,
6 [Al] louter waterstroom, claer cristalinich,+
Seer medecinichm
Gaet vanden stoel Gods en des lams die menichvout+
het hout seer soet, des levens goet,+
Staet oock aen des stroom vloet, welck hout eersamen
o
Geeft alle maenden sijn vruchten bequame+
Hooch van fame.+
7 De bladeren des houts smakende keestich
Die dienen gheestich,
Totter gesonthede der Heydenen eenpaer
q
Sy zijn voorwaer//Gods//volck eerbaer,p
En hy selfs God met haer, is haer God mede+
D'eerde der Heydenen in heerlijckhede,+
Is in die stede.s
8 Niet onreyns en mach in dees stede blijcken+
Maer moet uytwijcken,+
Al dat daer grouwel doet, oft leughen groot oft cleyn,+
r
Maer die certeyn//in boeck ghemeyn,+
Des lammekens heel reyn//vast staen gheschreven,v
t
Die sullen met God in sijn stadt verheven,k
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i

ap. 21. 24.

+

Apo. 21. 25.
esa. 60. 11.

k

l

Ap. 21. 25.
Ro. 13. 13.
m
eze. 47. 1.
+
Sac. 13. 1. ende 14. 8.
+
Apo. 22. 1.
n
Ier. 17. 8.
o
Psal. 1. 3.
+
Apo. 22. 2.
+
Ezec. 47. 7.
+

q

Iere. 24. 7. ende 30. 22.
ende 31. 33. ende 32. 38.
p
Ezec. 47. 12.
+
Apo. 22. 2.
+
Sach. 8. 8.
s
Ap. 21. 27.
+
psal. 69. 29.
+
Luc. 10. 20.
+
Phil. 4. 3.
r
Ap. 21. 26.
+
Apo. 3. 5.
v
apo. 22. 5.
t
exo. 32. 31.
k
esa. 60. 11.
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D'eeuwich leven.
9x Dese ghemeynte oft stadt Gods cierich
Begint eerst vyerich,
Hier in den geest maer sal hier namaels zijn parfeckt
y
Want onbevleckt//heeft God verweckt,
+
Een volc sijn woort subject uyt lam gesproten
z
Die zijn van s'gheests salve doorgooten,
Rechte huysghenooten.
10a Als huysgenooten in Gods stadt eerweerdich,
Zijnde boetveerdich,
b
Leven des borghers na een reghel oft statuyt,
c
Wt wien deucht spruyt//met nieu gheluyt
d
Als t'lams vercierde bruyt//van welcker leden,
e
Christus het hooft is, als een svorst des vreden.
+
Reyn van seden.
11g Vleesch en been van Christus ghebeente
f
Is dees ghemeente,
h
Ghereynicht zijnde door dat waterbadt in t'woort
+
In als accoort//alsoot behoort,
i
Sleicht en recht gaende boort,k maer die twist drijven.
Die moeten als de fugitijven
Buyten blijven.
12 T'uren Ierusalem als tempel ydoone
Een huys heel schoone,
l
Daer niet dan vreedich, heylich volck mach zijn versaemt,
+
Gods stadt befaemt, reyn ongheblaemt,
+
Duyve, Arcke ghenaemt, tot t'goe genegen,
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x

1. pet. 2. 5.

y

Ep. 5. 27.
Tit. 2. 14.
z
1. jo. 2. 20.
+

a

Ep. 2. 18.

b

Phi. 3. 16.
Act. 2. 4.
d
Ap. 21. 9.
e
Ep. 1. 22. ende 5. 23.
+
Coll. 1. 18.
g
Ep. 5. 30.
f
Esa. 9. 5.
h
Ep. 5. 26.
+
Tit. 3. 5.
i
Iob 1. 8.
k
Ga. 2. 20.
c

l

heb. 12. 22.
Ps. 25. 21.
+
Apo. 3. 12. ende 21. 2.
+
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m

D'oude is vergaen, daer is al nieus bedeghen
Door Gods segen.+
13n De twaelf poorten van Israels gheslachte
Seer groot van machte,
o
Dats de leeringhe der Apostelen Christi,
Waer door wy//comen na by,+
T'nieu Ierusalem vry, en daer is vonden,
Geen ander wegh, so ons der schriften gronden
Claer oorconden.
14p Christus is desen eenigen wegh puere
q
En open deure,
Van t'schaepstal (der ghemeynten) zijnde de inganck,
Ons leven lanck//t'cruyce lijden stranck,
Ende t'vervolche bedwanck, moeten wy smaken,
r
T'gheloof als gout, moet hier door sulcke saken
Int vyer blaken.
15s S'Heeren stadt heeft oock Enghelen in nooden,
Dat zijn sendi boden,+
+

m

2. cor. 5. 17.
Apoc. 21. 4.
n
Ap. 21. 12.
+

o

Ep. 2. 10.
Apo. 21. 14.

+

p

Io. 14. 6.
Io. 10. 9.

q

r

1. Pe. 1. 7.

s

ps. 104. 4.
Ap. 21. 12.
+
Hebr. 1. 7.
t
2. cor. 1. 22. ende 5. 5.
+
Eph. 1. 13. ende 4. 30.
v
Mat. 20. 16.
x
Mat. 24. 45.
+
Luc. 12. 42.
+

t

Versegelde knechten uytvercooren+
Hoe sy bespot, hier zijn als sot,
v
Hen pont, na Gods gebodt sy niet begraven
x
Maer t'volc Christi, met s'gheests vercierde gaven
Spijsen, laven.+
16 Dees leeraers (als mueren) door twoorts belijden
Gods staet bevrijden,
Voor de vyanden,y en tuynen s'Heeren wijngaert,
So wert bewaert//Gods stadt vermaert,
z
Van de snoo Vossen aert, want t'allen ende

y

Esa. 5. 2.

z

Can. 2. 35.
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a

Oncruyt suerdeech moetmen uyt Gods huys vaghen
En verjaghen,
17b Dees Heylige stadt, dient Sonne noch Mane,
+
Om t'licht t'ontfanc,
Want God verlichtse, door Christum mijnen Gheest
Voor gheen tempeest, zijnde bevreest,
Maer smaecken des woorts keest, verlicht van binne,
Zijnse, dat syt (als gelange sinnen)
Als verwinnen
18c O Ierusalem heylich stadt des Heeren
V salmen eeren,
In allen eynden der aerden noch mettertijt,
Voor God ghy zijt gebenedijt,

a

1. cor. 5. 6.

b

esa. 60. 19.
Apo. 21. 23. ende 22. 5.

+

c

tob. 13. 19.

+

wiens mueren breet en wijt, zijn vast geseten
d
Op de Apostels gront en Propheten,
Vol van tgeests secreten.
19e Der stadt poorten oft deuren sonder vlecken,
+
daer in te trecken,
Voor de boetveerdige alle tijt open staen,
die daer in gaen quijt schelden ontfaen,
Van datse hebben misdaen, en t'ghests ghesichten,
Can d'inwoonders van dees stadt soo verlichten,
datse elck stichten
20f Des levens waterstroom claer int uytbloeyen,
Dat s'Gheests bespoeyen,
can de sielen troostelijc door sHeeren woort vol
Welck woort bevroen//gesontheyt coen,
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+

Apoc. 21. 4.

d

esd.2. 19.

e

esa. 60. 11.
Apo. 21. 25.

+

f

Apo. 22. 2.
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Geeft als bladeren groen, dien die waerachtich,
Wt d'Heydenschap bekeeren eendrachtich,
Tot God Almachtich.
21g Alle bekeerde heylige Gods knechten,
Verciert na rechten,
Tlams naem als teecken int voorhoofd hebbende ontfaen+
Des woorts vermaen, zijnde onderdaen,
Binnen in gaen en staen, s'Heeren litmaten,
Toonende t'sijne Gods onsaten
Vol charitaten.
22 Dese bekennen de waerheyt vrymoedich
Als die voorspoedich,
h
Versegelt zijn met des heylichs Geests onderpant
aen elcken cant, als nieu vetplant
Bruycken sy s'Gheests verstant, ende niet schamen,+
Te belijden t'geloove na tbetamen,i
Thaerder vromen,
23 Gods bevel gehoorsamich sy volbringen
In alle dingen,
k
Voor Godt (inder waerheyt levende onbesmet)
Elck Christen let, leerende net,
Onderhouden Gods wet, dies sy vol trouwen
Gods claer aenschijn, als de reyne Ionckfrouwenl
Sullen aenschouwen.+
24 Ia tsijnder tijt Christus int openbaren,+
Salse verclaren.
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g

4. esdr. 2. 40.

+

Apoc. 7. 3.

h

1. cor. 1. 21. ende 5. 5.

+

Esd. 1. 13. ende 4. 30.
4. Esd. 2. 40.

i

k

apo. 14. 4.

l

Phi. 3. 21.
Coll. 3. 4.
+
1. Ioa. 3. 2.
+
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Ende werden hem dan volcomelijck gelijck,
m
Sonder beswijck, sullen Gods rijck,
+
Besitten autentijck, met blinckende cleeren,
n
Voor God en t'lam eeuwelijck int regneren,
Glorieren.
25 Aldus werden gheloont des geests ghesinde
Christus beminde,
o
Die in God volstandich zijn tot in den en[t]
Broeders bekent//gheensins afwent,
Van Zyons Fondament, ghy sult by desen
+
Als Gods vercierde bruyt reyn uytghelesen,
Salich wesen.
26 By wat ghemeynte, door des gheests verstercken
Machmen mercken,
De heerlijck cieragie in dit liedt verhaelt,
Gheestich doorstraelt is daer onghefaelt,
p
Gods stadt ned' gedaelt Zyon vreuchdich,
Salich sijn sy, die daer als boomen jeuchdich
Bloeyen jeuchdich.

[Ryst uyt den slaep, nu niet en baeckt]
Na de wijse: Door liefde ben ick ter doot ghewont, Oft: op den 143. Psalm.
Singt met aendacht.
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m

4. Esdr. 2. 39.
Apoc. 6. 11.
n
Ap. 22. 5.
+

o

Mat. 10. 22. ende 24. 13.

+

mar. 13. 13.

p

Ap. 21. 2. end ver. 10.
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Ryst uyt den slaep, nu niet en baeckt,a
Na vreuchde haeckt,b
Doet op u oogen siet ende smaect,+
Wonder meucht ghy aenschouwen,+
c
Gods gheest in vyerighe tonghen blaeckt,
Door t'woort volmaeckt,d bidt ende waect+
Tlicht is gheresen, duysternisse laeckt,
Wilt nu den acker bouwen,
Gheheten vast betrouwen.+
2 De waerheyt heeft haer vlercken ontdaene
Om ons t'ontfaen//comt laet ons gaen,f
Soeckt anders gheen weghen, noch vreemde paen
Door menschelijcke droomen,
Maer wilt alleen op Christum staen,
Die heeft voldaen//hoort mijn vermaen,
Vreest duyvel noch hel, t'mach u niet schaen
Ick heb haer macht benomen,
Tot my alleen wilt comen,+
g
Ick ben dat licht der werelt claer
Sprack Christus daer//comt volcht my naer
Want ick clim op tot mijnen vaer,
h
Om u den wech te bereyden,
i
Dus blijft in mijnder liefden eerbaer+
Eendrachtich eenpaer,k
l
Ick sal senden eenen trooster voorwaer,+
Die sal t'val verbreyden,+
m
En laet u niet verleyden.+
n
4 Ick ben den wegh de waerheyt pleyn,+
Een claer fonteyn//o comt al ghemeyn,
Drinckt van dat levende water reyn,+
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a

Ro. 13. 11.
mat. 3. 2.
+
Eph. 5. 14.
+
Marc. 1. 5.
c
Act. 2. 3.
d
Mat. 26. 40.
+
mat. 14. 38.
b

+

Luc. 21. 33.
1. Io. 2. 8.
f
Col. 2. 14.
e

+

Actor. 2. 4.
Io. 8. 12.

g

h

Io. 14. 2.
Io. 15. 9.
+
1. cor. 6. 10.
k
Mat. 10. 31.
l
Io. 14. 26. ende 15. 26.
+
Ephes. 5. 6.
+
Coll. 2. 18.
m
Mat. 24. 4.
+
2. Tes. 2. 2.
n
Io. 14. 9.
+
Ioa. 7. 37.
o
Esa. 55. 1.
+
Apo. 21. 17.
i
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Om niet sal ick u gheven,
Ghy zijt versoent voor my alleyn,
En anders geyn, ick ben dat greyn,
Hoe zydy in u geloof dus cleyn,
daer staet van my geschreven,
p
In my is Deeuwich leven,
5 Al ist dat u de werelt verlaet,
Weest niet desperaet, smaeckt datter staet.
Sy hebben my om niet gehaet,
Nochtans ic haer beminde,
Ick quam daer saeyen dat Goddelijk saet,
sy hebbent versmaet, wacht u die die baet,
q
Maer recht op mijne wegen gaet
Volstandich tot den inde,
Waeyt niet met allen winde,
6s Wacht u voor deessem der Phariseen,
Ick segt u ghemeen geloofter gheen,+
r
Al schijnen sy heylich door lang gebeen,
+
T'mach tot geen deuchde strecken,
+
Fondeert u op my in liefden reen,
t
En anders gheen,u ick ben den steen,
+
de waerheyt sal ick door u verbreen
+
Al ist dat syt begecken
+
Ick sal u tot my trecken.
+
7 Nu hebdy gehoort dat soet accoort,
+
des Vaders woort, gaet suyde, gaet noort,
+
En leert te rechte mijn volck voort,
+
dat sy my mogen kennen,
x
Staet op die leyt in sonden versmoort,
+
Blijtschap oorboort t'nest is gestoort,
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p

1. Ioa. 5. 20.

q

matt. 10. 22. ende 24. 23.

s

mat. 16. 6.
mar. 13. 13.
r
eph. 4. 14.
+
mar. 8. 15.
+
Luce 12. 1.
t
matt. 23. 13.
u
ps. 118. 22.
+
mar. 12. 40.
+
luc. 20. 46.
+
mat. 21. 42.
+
esa. 28. 16.
+
mar. 12. 10.
+
Luc. 20. 17.
+
Acto. 4. 11.
x
eph. 5. 14.
+
Rom. 9. 33.
+
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Dat helsche serpent leyt nu vermoort,
Wilt u tot God om wennen,
y
Sijn gheest sal hy u sennen,
8 Ghy Princelijcke Broeders fijn,
Smaeckt desen wijn sonder fenijn,
T'wert u gheschoncken, wilt vrolijck zijn,+
z
Houdt maet in alle dinghen,
Leeft na Gods woort op dit termijn,
Treckt eenen lijn, so machmen dijn,
Verneeren, blanteeren in gheenen schijn,
Maer lof sal van u springhen,
So meucht ghy vrolijck singhen.

y

jo. 14. 26 ende 15. 26. ende
16. 7.
+

Actor. 2. 4.
2. Pe. 1. 6.

z

[Van die somme der lieden]
Na de wijse: Aenhoort uwen roep al t'samen.
Singt met aendacht.
Van die somme der lieden,
Dient wel gheopenbaert,
Op dat sanck mochte geschieden,
Ten prijse Godes vermaert,
En om elck stichten na Christenen aert,
Simpelijck int bedieden,
Wort dies hier een weynich verclaert.
2a Paulus een vat vercooren,
Vermaent ons vant sanghs insyel,
b
Met gheest en sin verlooren,
Te singhen sonder ghequel,
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a

Ac. 9. 15.

b

1. Cor. 14. 15.
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Dien sanck behaecht den Heere wel,
c
Broeders gheestich herbooren,
+
Singhet so na schriften bevel,
3d Wilt met malcander spreken,
Van Psalmen met jolijt,
Laet lofsanghen uytbreken,
En liedekens gheestich verblijdt,
Singt en speelt den Heer altijt,
Int herte onbesweken,
4e Laet in u t'woort eersame,
Rijckelijck sijn ghespoort,
Met Psalm, lofsanck bequame,
En lieden vol gheestich confoort,
Vermaent malcanderen alsoot behoort,
En voort in Christi name,
Danckt den Vader met werck en woort.
5 Aen woort en werck laet blijcken,
Dat ghy Gods prijs verbreyt,
f
Thoont rancxkens te gherijcken,
Den wijnstocx, vruchtbaer ghespreyt,
Want om singhen, gheestlijck bereyt,
Moet de ydelheyt wijcken,
Met alle lichtveerdicheyt,
6 Ydelen sanck lichtveerdich,
Of schoon uytwendich praet,
g
Dats als een licht onweerdich,
+
Dat onder mate staet,
h
Want niet in woorden oft sancx ghelaet,
+
En leyt t'rijck Gods erpeerdich
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c

Ioa. 3. 3.
1. Pet. 1. 23.
d
Ep. 5. 29.
+

e

Col. 3. 16.

f

Io. 15. 2.

g

mat. 5. 15.
mar. 4. 20.
h
1. io. 4. 20.
+
Luc. 8. 16. ende 11. 33.
+
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Maer in der cracht ende daet.
7 Met ootmoedich vercleenen,
Gherust in s'herten gront,
Gods prijs en anders gheenen,
Dient ghesocht t'aller stont,
i
Die goets moets is so schrift oorcondt,
Het herte moetet meenen,
Dat hy singhet met sijnen mont.
8 Alsser so wert ghesonghen,
Datmen t'liedts sin betracht,
k
Oft ghesproken met tonghen,
En daerop wel gheacht,
Datmen de woorden dach en nacht,
l
Met sout reyn houdt bedwonghen,
Daert so gheschiet, dats in der cracht.
9 Contracie van desen,
Als t'woort voort wert ghebrocht,
Door singhen ofte lesen,
En daer op weynich ghedocht,
Als t'woorts sin niet wert ondersocht,
Sulckdanich schijn gheresen,
Is al te vergheefs ghewrocht.
10 Schijn sonder zijn te tooghen,
Niet profijteren can,
Die te singhen wil pooghen,
Moet den sin stellen daer an,
Datter Gods prijs mach comen van,
Sulcken sanck ongheloghen,
Behaecht God, en sticht wijf en man,
11 Om menschen te behaghen,
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i

Iac. 5. 13.

k

1. Cor. 1. 2.

l

Coll. 4. 5.
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Men gheensins singhen moet,
Gods vyant t'allen daghen,
Is hy die also doet,
Hierom vriendekens Christi goet,
m
Wilt d'out suerdeech uytvaghen,
En singhet als nieuwe deech soet.
12n Als nieuwe creatueren,
Moetmen het singhen bestaen,
+
Maer soude dit ghebeuren,
Ghevreest dient Goddelijck graen
o
Want die God vreest na schrifts vermaen
Sal goet doen t'allen uren,
S'Heeren woort zijnde onderdaen.
13p T'woort Gods is overvloedich,
Ghehoort na onsen danck,
En gheschoncken voorspoedich,
Wert des gheests levende dranck,
Men leest, men schrijft, men stellet in sanck
O vriendekens ootmoedich,
q
Siet toe voor den walghen sanck.
14 Latet t'woort so niet slincken,
Dat t'vleesch wellust vermeest,
r
Maer wandelt sonder mincken,
Ghehoorsaem na den Gheest,
Int singhen smaeckt der woorden keest,
s
Toont als licht claer int blincken,
+
Dat ghy Godt van herten vreest.
15 Daer gelt lesen noch singhen,
Om crijghen salich lot,
t
Gods vreese in allen dinghen

m

1. cor. 5. 6.

n

2. Cor. 5. 17.

+

Gal. 6. 17.

o

Sy. 15. 6.

p

Ro. 10. 18.

q

Nu. 11. 6. ende 21. 5.

r

Gal. 6. 16.

s

mat. 5. 16.
Phil. 2. 15.

+

t

Ecl. 12. 11.
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En houden sijn ghebodt,
Dits de sonne en t'rechte stat,
Want d'wercl moetet volbringhen,
Datmen recht ghelooft in God,
16 Na t'slot van alle saken,
Hoe schriftmetich bediet,
Singhen oft Liedekens maken,
Ghelt sonder de vreese Gods niet,
Maer die God vreest en wat hy ghebiedt,
v
Doet door bidden en waken,
Diens sanck God voor danck aensiet,+
18 Ons elck mach hem so quijten,
Te maken sijn herte reyn,
Met sangh gheen tijt te slijten,
Ghelijck de werelt ghemeyn,
Maer toont te zijne voor groot en cleyn,
Rechte Istaelijten,
Wiens sanck God behaghet alleyn.
19 Wt dit simpel besluyten,
Machmen hooren perfeckt,
Dan gheen sanck ghelt van buyten,
Als t'herte is bevleckt,
Maer die reynhertich is gheweckt,
Om t'liet gheestich te uyten,
Diens sanck dient vrymoedich ontdeckt.
20 Aen t'ghemoet reyn van binnen,
God goet behaghen heeft,
Ghy Christelijcke sinnen,x
Tot singhen u soo begheeft,+
Gheestich vernieut, Christo voort leeft,+
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v

Eph. 6. 18.
Collo. 4. 1.

+

x

Ro. 14. 7.
2. Cor. 5. 15.
+
Gal. 2. 21.
+
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Om vreucht eewich te winnen,
Vreesen God, daert al vooren beeft.
21y Vreest God, vrienden gemeen,
z
En mijdt allen boosen schijn,
+
Van Liedekens groot en cleen,
+
Is dit de somme mijn,
+
Weet yemant van verstande fijn,
+
Wat beters te verbreen,
Die late dat oock ghehoort zijn.
22 Oorlof broeders ten sijne,
Om een beter bewijs,
Gheef ick gheene het mijne,
Alst gheschiet tot Gods prijs,
Want met een ghelaten advijs,
Soeck ick gheleert te zijne,
Slecht en recht, door des Schrifts propijs.

y

Ecl. 12. 11.
1. Tes. 5. 21.
+
4. Esd. 16. 63.
+
Apo. 14. 7.
+
Iob 1. 8.
+
Ps. 25. 21.
z

[Een heerlijcke croon is nu te winnen]
Na de wijse: Daer ick my lestleden ginck vertreden.
Singt met aendacht.
Een heerlijcke croon is nu te winnen,
Elck mach gen bereyen hier toe,
a
Ende met grooter neersticheyt beginnen
b
Af te legghen dat hem maeckt moe,
c
Want niemant en machse ontfanghen,
Ten zy dat hy vroom strijt,
d
Ende Christum belijdt,

a

2. tim. 2. 5.
heb. 12. 1.
c
2. tim. 2. 5.
b

d

Mat. 10. 32.
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Dies acht wel op u ganghen.
2 Het vleesch moet ghy te buyten treden,
e
En vlieden de lusten der jonckheyt al,
f
Teghen Coninghen en Princen mede,
Moet ghy strijden groot ende smal,
Egypten moet ghy verlaten,
Ende worden Pharaos vyant,
Wilt ghy comen int goede lant,
Druck ende armoe moet ghy aenvaten.
3 Onder Christus banier, moet ghy u vergeven
En trecken vrywillich met hem int velt,
Stelt voor de waerheyt, lyf, goet ende leven,
g
Steunt so het rijck Gods in met ghewel
Want wie verwint, wilt hooren,
h
Die sal de croon ontfaen,
In de eeuwighe vreuchde gaen,
Al met Gods uytvercooren.+
4 Peynst om de vreucht die eewich sal dueren+
+
Die God sijn uytvercoren beest bereyt,+
i
En om die Goudtstadt, met Iaspis mueren
Die met twaelf fondamenten leyt,
En na de vreucht in desen,
k
Die gheen oore en heeft ghehoort,
So Paulus oorboort,
+
Alle druck sal zijn ghenesen.
5 In dese vreucht wilt door t'gheloof verblyrn
En niet achten op t'ghene dat ghy siet,
Want het can so haest ghedyen,
Dat des werelts vreucht omkeert in verdriet
Wat salt doch profijteren,

Sommighe leerachtighe geestelijcke liedekens

e

2. Tim. 2. 22.
Eph. 6. 12.

f

g

Mat. 11. 12.

h

4. Esd. 2. 43.

+

2. tim. 4. 8.
1. Pet. 5. 4.
+
Apo. 2. 10.
+
Iac. 1. 12.
i
Ap. 21. 10.
+

k

Esai. 64. 17.

+

1. Cor. 2. 9.
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Al des werelts hooghe moet,
Met haer weelden schat en goet
Als sy verschijnt voor den Heer der Heeren.
6 Laet toch sulcx niet van u zijn bedreven,
l
Dat ghy de swase maechden slacht,
Die in haer dwaesheyt zijn ghebleven,
En hebben niet op den Heer ghewacht,
Siet hoe sy zijn verlaten,
Ende bleven buyten staen,
Al clopten sy stontelijck aen,
T'en mocht haer al niet baten,
7 Die die liedeken eerst mael dichte,
Sijn wensch is (dat weet de Heer)
Dat hy een yeghelijck so mocht stichten,
Dat sy van boosheyt keerden weer,
En oprechte boet bewesen,
Also de Schriftuer leert,
Want quaet tot goet bekeert,
In een nieu wandelinghe verresen.

l

mat. 25. 3.

[Ghy die Christum hebt aenghedaen]
Na de wijse: Ick claghe u, O Heer al mijnen noot.
Singt met aendacht.
a

Ghy die Christum hebt aenghedaen,
Zijt ghy met hem opghestaen,
+
En hebt dat doorghenomen,
Niet weder int oude leven te gaen,
c
So laet ons worden als volcomen,
b

a

Rom. 6. 3.
Col. 3. 1.
+
Gala. 3. 27.
b

c

Heb. 6. 1.
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Vruchtbaer boomen.
2 Een yeghelijck boom, dit overdenckt,
Die gheen goe vruchten voort en brengt,
Sal worden afgehouwen,
Neemt waer de gaven die God u schenckt,
En wilt die oeffenen ghetrouwen,
Sonder jouwen.
3 Christus die spreeckt hier wel opsiet,d
e
Sonder my en vermeucht ghy niet,
+
Laet ons sijn haven verwachten,
Op dat hy ons niet af en snijt,
Als wy gheen vruchten voort en brachten,
Door sijn crachten.
4 Als wy ons voor het quaet behoen,
So moeten wy tot t'goede spoen,
Wy moghen niet ledich wesen,
f
Daer staet die God vreest sal goet doen,
Eclesiasticus ghepresen,
Tuycht van desen.
5g Doet nu aen alle menschen goet,
Voor alle die gheloovighe voet
Spreeckt Paulus wilt dit vaten,
Voort maeckt ons Christus Iesus vroet,
Dat wy moeten comen te baten,h
Die ons haten.+
6 Wie goet can doen t'eenigher stont,
Doet hy dat niet dat is hem sont,i
laet ons doch niet vertraghen,k
Dat ons de Heere slapende vont,+
Wy souden seker seer veel slaghen,+
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d

mat. 3. 10. ende 7. 19.
Ioa. 15. 6.
+
Luce 3. 9.
e

f

Syr. 15. 6.

g

Ga. 6. 12.

h

Mat. 5. 44.
Luce 6. 17.

+

i

Iac. 4. 17.
Mat. 25. 21.
+
Matt. 24. 45.
+
Luc. 12. 42.
k
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Moeten draghen.
7 Hierom zijt neerstich in de weer,
Hebt altijt acht op Christus leer,
Laet u daer af niet leyden,
l
Den Vorst des levens een groot Heer
m
Wie soude ons van dien voorseyden
Moghen leyden.
8n Laet ons doch hooren na sijn stem,
o
T'woort des levens is by hem,
Ioannes heeft het gheschreven,
Laet ons houden ons lichaem tem,
Op dat wy daerna moghen leven
Zijn verheven.
9 Verheven hier naer dats ons begheer,
p
Wie hem hier verheft wort verneert,
God haet hooveerdighe gheesten,
+
Die hem de minste hier ordineert,
Die sal in des Hemels foreeste
Zijn de meeste.
10q Hierom en laet de Hoverdy,
Gheensins hebben de heerschappy,
In woorden of ghedachten,
Dit leerde Tobias sijn soon hoort my,
Ghy moet hier oock seer wel op achten,
Ghy gheslachten.
11 Ghy die Christenen zijt ghenaemt,
r
Wandelt so uwen roep betaemt,
Twelck ons na sijn vermoghen,
Paulus tot den Ephesien raemt,
Wilt u om de Schrift te vernoeghen,
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l

Act. 3. 15.
Ro. 8. 35.

m

n

Heb. 3. 7. ende 4. 7.
Io. 6. 68.

o

p

Mat. 23. 11.

+

Luc. 14. 11. ende 18. 14.

q

To. 4. 10.

r

Eph. 4. 1.
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Also voeghen.
12 Noch vinden wy gheschreven daer,
Van een ghemeynte also claer
Ghepresen boven ghesteente,
Christus die is het hooft van haer
Vleesch ende been van sijn ghebeente
Die ghemeente.
13 O God Prince der Princen fijn,
Wilt haer doch een beschermer zijn,
Wilt daer den dief uytkeeren,s
Wy staen opt levende woort van dijn,
Ghy weet dat wy niet en begheeren
Valsche leeren.

Een nieu liedeken:
Na de wijse Adam ons Vader wel.
Singt met aendacht.
Een oorlog liedt aenhoort,
Dat ick u singhen sal,
V vermanende voort,
Te gaen op den wech smal,
Om den ghenaden tijt,
Seer costelijck beseven,
Versuymelijck niet quijt,
Te worden in dit leven.
2 Levendich na den gheest
Wedergheboren zijn,
Moeten wy aldereerst,
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s

Eph. 5. 27.
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Worden op dit termijn,
Want niemant sonder dat
En sal Gods rijck beerven,
Willen wy in de stadt,
S'vleesche lust moeten wy sterven,
3 Sterven s'vleeschs lust quaet,
En verrijsen oprecht,
Als een Goddelijck saet,
In een goet leven slecht,
So moet een Christen kint,
Als sijn Vader ghepresen,
Gheaert ende ghesint
In alle dinghen wesen.
4 Ten mach ons baten niet,
Dat wy dus zijn ghenaemt,
Als van ons yet gheschiet,
Anders dan het betaemt,
Daerom laet ons voldoen,
Onsen name ten sijne,
Dat wy na dit saysoen,
Niet en comen in pijne,
5 Laet ons altijt voortaen,
Ghedachtich sijn, waerom
Dat wy ghenaemt sijn, van
Het vrye Christendom,
Broeders en susters goet,
Met noch namen seer schoone,
Vruchtbaer wijnrancken soet,
Houdt der aerden ydoone.
6 Aen u mijn vrienden lief,
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Schinck ick dit liet present,
Als een memory brief,
Om te maken bekent,
Hoe dat mijn hope staet,
By u noch te vermeyden,
Daer niemant door sijn daet,
Oorsaeck en wert tot scheyden.
7 Nadien alle ding nu
Heeft sijnen tijt, doorlijt,
Daerom vermaen ick u,
In hopen zijt verblijt,
Wy sullen noch hier naer,
Weder by een versamen,
Daer gheen scheyden wert swaer
Int eeuwich leven, Amen.
8 Ten laetsten en vergheet
Ons niet, nadien dat ghy
Van ons eensdeels wel weet,
Ons goet ghemoet tot dy,
Oorlof ick segh adieu,
God die wil u bewaren,
Tot dat wy op een nieu
Weder by een vergaren.

De thien gheboden des Heeren, Exod. 20.
Singt met aendacht.
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Heft op u hart opent u ooren,
Ghy haer volc end traech int verslaen
Wilt uwes Gods stemme nu hooren
End sijn gheboden gade slaen.
2 Ick ben (seyt hy) u God end Heere,
Die u hebbe ghemaeckt gantsch vry,
Van t'jock twelck u beswaerde seere,
Hebt gheen andren God neven my,
3 Laet u gheen beelt maken noch snijden
Van eenich dinck int aertsche dal,
So ghy die eert t'eenighen tijden,
Vwe God seer jeloers zijn sal,
4 Ydelijck sijnen naem ghepresen,
Sult ghy niet nemen inden mont,
Want hy sal niet onschuldich wesen,
Die dien misbruyckt t'eenigher stont.
5 Arbeyt ses daghen, end met lusten,
Viert den sevensten Gods woort smaeckt,
Want God wild' op dien dach self rusten,
Van t'werck dat hy hadde ghemaeckt.
6 Vader en moeder sult ghy eeren,
Op dat ghy langh' in voorspoet leeft,
End op aerden seer meucht vermeeren,
Die u God tot den Herberch gheeft,
7 Dootslach end toorne sult ghy mijden
Al oncuysheyt vliet end afbreeckt,
Steelt niet al most ghy ghebreck lijden,
Gheen valsch ghetuychenisse spreeckt,
8 Van begheeren sult ghy u wachten,
Des naesten huys end wijf nu voort,
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Na sijn knecht oft vee wilt niet trachten
Noch na al dat hem toebehoort.
9 O God u woort seer groot van machten
Luyt claerder dan eenich metael,
Gheeft ons de ghenaed' ende crachten,
Om dit te houden al te mael.

De ses en veertichsten Psalm Davids.
God is onse toevluchta
Hulp ende stercke crachtich
In nooden en ghesucht,
Die ons gheraken machtich,
Dit al ghedachtich,
So zijn wy niet belaen,
Al saghen wy vergaen,
De werelt clachtich,
En dat in der zee gront,
Berghen soncken terstont.
2b Al raesde schoon de zee,
En wentelde beneven,
Dat door des tempeests wee,
Berghen hooghe verheven,
Niet staende bleven,
c
So sal Gods stadt eerbaer
Met haer fonteynen claer,+
Staen sonder sneven,+
Daer de wooninghen fijn,
Des alderhoochsten zijn

a

Ps. 46. 5.

b

Ps. 46. 4. ende 93. 3.

c

Ps. 46. 5.
Heb. 12. 24.
+
Apo. 3. 12.
+
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d

God is binnen by haer,
Daerom salse beclijven,
+
Hy helpt haer vroech voorwaer,
De heydens moeten blijven,
Vertsaecht als wijven,
de Coninckrijcken groot
Moeten oock vallen bloot,
Als hy wil kijven,
Het hertrijck niet bestaet,
Maer alst hem hoort t'vergaen.
4e De Heere Zebaoth,
Is met ons wijs beradich,
daer toe oock Iacobs God,
die beschout ons ghenadich,
Herrewaerts ghestadich,
Wilt comen ende sien,
Hoe Gods wercken gheschien,
die wonderdadich,
Hier op aerden seer licht,
Sulck verstoren aenricht.
5f Die de Oorlooghen stiert,
In al des werelts ronde,
Gheen booghen hy en viert,
Maer breecktse heel te gronde,
Met sijnen monde,
Slaet hy spiessen ghemeyn,
In stucken groot en cleyn,
In corter stonde,
Waghens aen elcken cant
Hy oock met vyer verbrant.
+
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d

Ps. 46. 5.
Io. 14. 23.
+
Apoc. 21. 3.
+

e

Ps. 46. 8.

f

ps. 46. 10. ende 76. 4.
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6g Weset stil en bekent,
Dat ick ben God de Heere,
Ick wil inlegghen jent,
Onder de Heydens eere,
Met snellen keere,
Wil ick inlegghen wijs,
Op aerden eere en prijs,
Voor mijn volck teere,
D'Heere Zebaoth strijdt,
Iacobs God ons bevrijt.

g

ps. 46. 11.

[Weest doch verblijdt als nu in dit saysoen]
Na de wijse: Weest doch verblijt als nu in dit saysoen, Ghy gheeskens
amoreus.
Singt met aendacht.
Weest doch verblijdt als nu in dit saysoen
O Broeders niet verstant,
a
De bloemkens spruyten de vygeboom staet groen
Met botten seer playsant,+
b
De wijnstocx bloeyen, dat tortelduyfken ruyt
De Mey staet so schoon,+
Noyt reucke so ydoon,+
Christus die roept met lieffelijck gheluyt,+
Comt hier mijn bruyt//tot my uyt,+
c
Ontfanckt nu uwe croon,
2d De winter is heen de reghen is vergaen
De Somer is op handt,+
e
Satan vertreen het hantschrift wech gedaen
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a

Can. 2. 12.
Esa. 30. 15.
b
Can. 2. 13. ende 7. 12.
+
4. esd. 2. 43.
+
2. tim. 4. 8.
+
1. Pet. 5. 4.
+
Iac. 1. 12.
c
Sa. 5. 17.
d
Can. 2. 11.
+
Apo. 2. 10.
e
Col. 2. 14.
+
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Door Christum triumphant,
f
De wet seer stranghe is nu vervult subijt,
g
Wy zijn gheworden vry,
+
Van de knechtse slaverny,
+
Looft God met sangeh en sijnen naem belijdt
+
Vromelijck strijt//t'aller tijt
+
Alle sijn knechten ghy.
3 Weet dat de Mey als nu seer lustich staet
Broeders weest nu verblijt,
Laet ons met lusten prijsen onsk advocaet,
Christum ghebenedijt,
Voor sijn weldaden in liefde minioot,
Welck hy heeft tot ons ghehadt,
En gaf ons desen schat,
Doen hy van boven daelde uyt sijns Vaders schoot
Wt liefden groot//l sterf den doot,
Broeders ghedenckt doch dat,
4m De nacht is wech nu schijnt de clare dach
Tis tijt om op te staen,
Doen ick tot Babel in duysternisse lach
Mets doots handen ghevaen,
Doen sach ick rijsen een licht schoon ende claer
Dat louter woort Gods pleyn,
Sprack als een claer fonteyn,
Sijne voys luyden mijn volck gaet uyt van haert,
i
En volcht my naer//sonder vaer,
+
Ick ben de waerheyt reyn,
5p Als ick aensach dat opgepronckte wijf,
+
Sitten opt roode beest,
o
Ic werde (o wach) verschrickt tot in mijn lijf
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f

Matt. 5. 17.
Io. 8. 32.
+
Rom. 6. 18.
+
Gal. 5. 1.
h
Mat. 10. 31.
+
1. Pet. 2. 16.
+
Luc. 12. 8.
g

k

1. Io. 2. 1.

l

Mat. 27. 49.

m

Rom. 13. 12.

n

Ap. 18. 4.
Can. 2. 12.
+
mat. 15. 37.
p
Ap. 17. 3.
+
Luc. 23. 46.
o
Io. 14. 6.
i
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Verhaest in mijnen gheest,
Voor een eerbaer maghet jae dochter van Syon
So was sy my bekent,
Mits dat ick was so blent,
q
Siet, hare naem is Hoere van Babilon,
Antechrist coen, en Mammon,
Waren daer oock present.
6r Wilt nu ontwaken van uwe sonden groot
Ghy alle die daer slaept,+
Wilt nu verrijsen staet op van den doot,
Eer dat sy u betraeyt,
s
Laet u doch helpen uyt dit boose gheslacht,
t
En volghen Christum naer,
Hy sal u verlichten claer,
u
Want die daer slapen die slapen inder nacht
Onwijs bedacht//t'helsche gracht,
Dat wort haer erf hier naer.
7 Tis nu de Somer also ick mercken can
Wt Gods woort onverdraeyt,
x
Laet liefde rijsen doet goet aen alle man,+
Want wat de mensche saeyt,+
Dat sal hy maeyen, tzy goet oft quaet,+
Het leven oft den doot,+
Sal daer van wassen bloot,y
Heeft God eendrachtich, ghy edel Abrahams saetz
Als leden aen dat hooft.In elcken staet//houdet maet,+
8a Saeyt nu met weenen hier in dit jammer dal,+
Met vreucht maeyt ghy hier naer+
b
Wilt ghy v'cleenen, ghy sult met Gods getal+
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q

Ap. 17. 5.

r

Ro. 13. 11.
Eph. 5. 14.

+

s

Act. 2. 40.
1. Pet. 2. 21.

t

u

1. Tes. 5. 7.

x

Ga. 6. 12.
1. cor. 12. 27.
+
Eph. 5. 30.
+
Eph. 4. 15.
+
Coll. 1. 18.
y
Pred. 12. 11.
z
Ro. 12. 5.
+
Apo. 14. 7.
a
Ps. 126. 5.
+
mat. 23. 11.
+
Luc. 14. 11. end 18. 14.
b
Prov. 29. 23.
+
1. Pet. 5. 6.
+
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Verheven zijn eenpaer,
c
Al uwe schooven brengt ghy met vreuchden
d
En singt het nieuwe liet,
V en sal gheen verdriet,
e
Hongher oft dorst oft noot meer comen an,
+
Maer vlieden van//hierom can,
Ick dat verswijghen niet,
9 Wast int gheloove en door de liefde bloeyt
In Goddelijcker aert,
f
Als vruchtbaer rancken, seer suyverlijck besnoeyt
Aen Christum den wijngaert,
+
Brengt vele vruchteng als goe boomen bequame,
+
Gheplant aen t'water pleyn,
By Christum claer fonteyn,
In al u wercken maect groot des Heeren naem,
Vrienden eersaem//na t'betaem,
h
Vreest van van herten reyn.
+
10 Ontfanckt van my voor een hertelijck,
Broeders dit cleyn ghedicht,
+
Ick wensche dy al Gods gaven soet,
Och weest hier door ghesticht,
Wilt voor my bidden met geest hert en mont,
Op dat ick swacke vadt
Met u comen sHemels stadt,
Dits mijn begheeren en blijft doch vast ghegront
Op Gods verbont//taller stont,
Bewaert dat edel schat.
11 Vader u kindersi wijnstock u 'rancken
k
Herders u schaepkens weyt,
l
Bruydegom u minnaers bewaert voor teghenspoet,
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c

ps. 126. 6.
Ap. 14. 3.

d

e

esa. 49. 10.
Apoc. 7. 16.

+

f

Io. 15. 2.

+

Iere. 17. 8.
Ps. 1. 3.
+
ezec. 47. 12.
g

h

Ecl. 12. 12.
4. Esd. 16. 68.

+

+

Apo. 14. 7.

i

Ioa. 15. 1.
Io. 10. 11.
l
mat. 15. 1.
k
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m

De wegh en is niet breyt.
Hooft toonto u leden hulpe, troost en bystant
Op dat wy door u cracht,+
Wederstaen des duyvels macht,+
En wilt ons leyden door uwe stercke hant,+
Int nieuwe lant, triumphant,+
Spijt al dit boos gheslacht.+
12 Prince God Vader in des bequame tijt,
Sent neder uwen Gheest
In ons te gader,p als hooftman voor ons
q
Want siet dit roode beest,
Wilt ons vernielen,r sy schiet uyut haren stroom
s
De leeuw soeckt nacht en dach,
Wien hy verslinden mach,
Bewaert ons zielen dat wy dijn heylichdom
Behouden vroom sonder schroom,
O Heer hoort mijn gheclach,
n

m

4. Esdr. 7. 7.
Eph. 4. 15.
o
Ro. 12. 5.
+
Mat. 7. 14.
+
Luc. 13. 12.
+
Coll. 1. 18.
+
1. cor. 12. 17.
+
Eph. 5. 30.
n

p

4. Esdr. 16. 76.
Apo. 12. 8.
r
Ap. 12. 20.
s
1. Pet. 5. 8.
q

Een wilecom nieu liet:
Op de wijse, van Achab over Israel verheven.
Singt met aendacht.
Met herten wil ick bewijsen,
Dat ghy my wilcome zijt,
Met eten en drincken u spijsen,
Sulcx als hier nu is ter tijt,
a
Tis al te vooren
Vrienden vercooren,
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a

Ge. 28. 3.
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b

Al inden Heere saen
Ghelijck wy weten,
+
Dat die Propheten
Also hebben ghedaen.
2c Men leest van Abraham den vromen,
Dat hy heeft ontfanghen wel,
die van den Heere zijn ghecomen
Om te doene sijn beval,
Voor alle dinghen.
Water salmen u bringhen
Sprack hy vry met lust
Om wasschen u voeten
Tot u versoeten,
V onder den boom rust.
3d Abraham die was sonder falen
Door haer comste seer beslaeft
Een bete broots salmen u halen
Dat ghy wat u herte laeft,
f
Niet lang en beyde,
e
Tot Sara hy seyde,
+
Haest u al met der spoet,
g
Om semel meel te kneden,
+
Sara wel te vreden
+
Die bieck die koecken goet.
4 Na de runderen ginck hy loopen,
Haeld een calf fijn ende vet,
+
Den jonghen moest het vel af stroopen,
h
Ende koocktet noch veel bet,
i
Botter, melck voort dede,
Ende vant calf mede,
+

Sommighe leerachtighe geestelijcke liedekens

b

gen. 19. 2.
4. reg. 4. 38.
+
Act. 16. 15.
+

c

gen. 18. 3.

d

gen. 18. 4.

f

gen. 18. 6.
gen. 18. 5.
+
Iud. 19. 5.
g
Mat. 13. 33.
+
1. re. 28. 22.
+
ps. 104. 15.
e

+

Luc. 13. 12.
gen. 18. 7.
i
3. gen. 18. 8.
h
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En daer af aten sy,
k
Goetwillich hy haer dienden
Aldus lieve vrienden+
Zijt willecome my.+
5l De knecht van Abraham ghesonden,+
Tot Nabor, willecom was,
m
Desghelijcx machmen oorconden
Van den jonghen Tobias,
Men souder meer vinden
Als den wel ghesinden,
Gods knecht Paulus devijn
Die heeft met verlanghen
Vriendelijck ontfanghen
Die tot hem ghecomen zijn,
6 Twas oock wel om te verbliene
Elisabeth die vrouwe wijs,o
Als om haer quam te besiene,+
Maria die maecht propijsn
Sprack om vreucht vermeeren
De Moeder des Heeren
Die comt tot my met vlijt
Wt vreuchdigh en bedrijve,
T'kint in mijnen lijve
Huppelt als nu ter tijt.
7p Sacheus verblijde vaste
Als de Heere tot hem sprack,+
T'avont wil ick met u te gaste,
Vrolijck dat sijn hert ontstack,
Door sulck ontfarmen.
De helft den Armen
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k

gen. 18. 9.
Gen. 19. 3.
+
Iud. 13. 16.
l
gen. 24. 31.
+
Iob 12. 19.
m
Tob. 7. 1.
+

o

Luc. 1. 49.
act. 28. 16. ende vers 31.
n
Act. 15. 41.
+

p

Luc. 19. 6.
Act. 16. 34.

+
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Van mijnen goeden al,
Heb ick quaet bedreven
Gheerne weder gheven
q
Vier dobbel vout ick sal.
8 Al sachmen droefheyt en treuren
+
Door t'sterven van Lasarus,
r
Groot blijschap sachmen gebeuren
s
Door des Heeren comste dus,
Bysonder die reene
Maria magdalene
t
Die verblijde gheheel
Martha liet sy slaven
Stont na des Heeren gaven
Verkoos dat beste deel.
9 Dat beste deel uyt reynder jonste
Wensch ick die my comt besien
Al uyt liefden tot mijnder woonste
Om malcander te verblijen
In rechter Gods vreesen
T'zy weduwen, wesen
Oudt, jonck, groot ofte cleen
Zijt vry sonder schromen
Want seer willecomen
Zijt ghy vrienden ghemeen.

Nieu liedt:
Nae de wijse, Al die in Syon zijt, etc.
Singt met aendacht.
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q

exo. 22. 1.

+

2. reg. 12. 6.
joa. 11. 20.
s
joa. 11. 32.
r

t

luc. 10. 42.
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Hoort vrienden al ghelijck,
Ghy die daer zijt gheroepen
Seer autentijck
Door den Porphetischen Geest
a
De Genade staet open
b
Wilt met vlijt tot hem loopen
c
Deyr ghehoorsaemheyt meest
In dit aersche foreest+
Zijt onbevreest
Als Christelijck ingien,
Ghehoorsaem t'zijnder eeren fier
Wilt u tot hemwaert keeren, hier
d
Recht op de losse knien,
Slappe handen tot dien.+
2 Om op te rechten claer
Ghehoorsaemheyt wilt hooren
Des Gheloofs eenpaer,
Heeft God sijn soon ghesendte
f
En sommige vercoren
Tot Propheten al voren,
En tot Apostels jent,
Om te maken bekent
Onder de Heyden blent,
T'gheloove delicaet,
Om elcken te bewijsen vroet,
g
Tnavolghen niet om volprijsen, soet,
En leeren metter daet,+
h
Acht nemen op Gods raet.
3 Voor God gelt met ootmoet,+
Het gheloove seer reenei
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Dat deur de liefde goet
Is werckende voorwaer,
Dats te mercken alleene
k
Aen Abraham int gemeene
Als Loth, Gods vrient eenpaer
Was ghevanghen, dits claer,
Heeft hy uyt liefden daer
So men mach nemen acht,
Met een weynich vaillande//net,
Sijn leven daer te pande gheset,
Wt vier Coninghen macht,
Verlost, deur s'Geloofs cracht,
4 Laet ons Iohannus raet,
Oock volghen al ghelijcke
l
Voor ons Broeders verstaet,
Ons leven laten hier
En volghen autentijcke,
m
Abraham publijcke,
Als eenen Vader fier,
Want hy in sijn bestier,
n
T'ghehoorsaemheyts dangier
Volchde also men sach
o
Daerom gerechtich vonden//snel,
So de Schrift can oorconden//wel
Door het vyerich gheclach
Tot God men sulcx vermach.
5 Onghehoorsaemheyt vliet,
p
Aen Saul wilt eens mercken
Hoe hy (vaet dit bediet)
Door ongehoorsaemheyt.
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Gen. 14.

l

Ioh. 3.

m

Gen. 14.

n

Gen. 22.

o

Rom. 4.

p
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Eygen wijsheyt ginck stercken,
En verliet t'Gebodts wercken
Daerom hoort dit bescheyt,
q
so Samuel verbreyt,
Dede so hyt uytlet,
Tooverye seer verdraeyt,
Al die vleesch en bloet volghen//naer
Die slaen in Gods vervolghen//swaer,
r
Wie op vleesch en bloet saeyt,
Tvleesch verderven hy maeyt.
6r Overtredinghe quaet,
Naer Paulus ghewaghen,
Heeft also men verstaet,
Vergheldinghe ontfaen,
So men (weert om beslaghen)
Mach sien sonder vertraghen,
En aenden man Gods seer saen,
Doen hy seer wijs beraen,
Ontfinck door Gods vermaen,
Een ghebodt naer t'bediet,
Dat hy (leest de Schrift t'stater//claer)
Niet soude nutten broot noch water//daert
Int voyagie dus siet,+
Wat hem daer is geschiet,
7 Naer huys reysende reyn
Een out Propheet naer desen
Is ghecomen certeyn,
Om hem verleyden daer
En met loosheyt mispresen
Leugenachtich bewesen,
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r
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r
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1. reg. 13. 9.
1. reg. 13. 11.

+
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Dat hy broot, water claer
Mochte nutten eenpaer,
Hy geloofde voorwaer
Maer quam in grooten noot
So de Schrift gaet oorconden ras,
Van een Leeuw hy verslonden was
Deur overtreden bloot
Daer ghestraft metter doot
8 Dus schout der valschen raet,
Gods voys wilt obedieren
Tot Babel niet en gaet
Doet naer s'Heeren bevel
Wilt in gheender manieren
Hare afgoden vieren,
Dat ghy van den Leeuw snel
Niet wort verslonden fel
Die gaet seere rebel,
v
Rontom met grooter nijt,
Als Petrus ons vermaender//is
Maer God die een bystaender//is
x
In den becoorden strijt,
z
Geeft uytcomste subijt.
9a Maer al die desen God
Wil hebben tot een Vader
Die moet (dits voor een slot)
Mijden dat is onreyn.
Want God (als wijs berader)
b
Vliet met sijn geest te gader,
Den gheveynsden vyleyn,
Dus en achtet niet cleyn
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z
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c

Wat ghemeenschap certeyn,
Heeft Gods Tempel minioot,
Met den afgoden Tempel//quaet,
Also tot ons exempel//staet,
Of het licht, claer en bloot,
Met die duysterheyt groot,
10d Laet lichten u licht schoon,
Vrienden om verjolijsen,+
Voor de werelt ydoon
Op dat sy altemael
V Hemels Vader prijsen,
Wilt u in als bewijsen,+
Sonder aenstoot reael,+
Dese t'geloof principael
Broeders int generael,
Geen ergernisse en zijt,
Maer by Griecken en Ioden//leeft
So ons Paulus gheboden//heeft,
Loft nu den quaden tijt
Elck hem hier in wel quijt.

c

2. Cor. 6. 16.

d

mat. 5. 14.
Phil. 2. 15.

+

+

2. tim. 2. 15.
phili. 1. 10.

+

[Ick bid u Hemelsche Vader mijn]
Na de wijse: Ick roep u, O Hemelsche Vader aen.
Singt met aendacht
Ick bid u Hemelsche Vader mijn
Wilt mijn ghebedt ontfangena
Wilt mijner doch ghenadich zijn,
Al door de goetheyt dijn,
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Toont my u claer aenschijn,
b
Na u staet mijn verlanghen.
2 Mijn sonden, o Heer, berouwen my seer,
c
Och wiltse my vergheven,
d
En vernieut my noch altijt meer,
e
Dat ick my heel omkeer,
Dat waer wel mijn begeer,
Na uwe woort te leven.
3 Maeckt my doch weerdich, o Heer jent,
f
Een steen tot uwen Tempel
g
Gefondeert op het fondament,
h
Christum u Soon bekent,
+
Dien ghy hier hebt gesent,
i
Ons tot een exempel.
4k Den wegh die hy is voorgegaen,
Die valt mijn vleesch seer banghe,
Dus wilt my Heer altijt bystaen,
In geenen noot versmaen,
Houdt my op de rechte baen
Dat bid ick u door sanghe.
5 Come my te hulpe o Vader goet,
l
Wilt mijn geloof vermeeren,
m
Een bloeyende ranck uws wijnstocx soet
Maeckt my al metter spoet,
Die na uwen wille doet
dat is al mijn begheeren.
6 Wilt my hier oock maken bequaem
O Heere der heyrscharen,
n
Een lidt te zijn aen u lichaem
o
Ghy dat haest, so ick raem,
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h
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Door u heylighe naem,
p
Wilt my van t'quaet bewaren.
q
7 In sonden ben ick ontfanghen hier
End oock daer in gheboren,
r
Mijn boose vleesch en heeft gheen tier,
Het houdt geern sijn manier,
Helpt my dat ick t'bestier
Of t'is met my verloren.
8 O Heer, nu wilt my geven raet,
Wat sal ick doch beginnen?
Mijn vleesch is gheneghen tot quaet,
De Gheest dat wederstaet,s
Ick roep tot u om baet,
Dat ick t'mochte overwinnen.
9 Weest niet verslaghen, leden teer,
t
Ick sal u haest ontladen,
Al stelt hem u vleesch seer hart te weer,
Drucket doch altijt neer,
En schickt u na mijn leer,
Ick sal u niet versmaden.
10 Van tvleesch u niet verwinnen laet,
Nu, noch tot geenen tijden
Ick sal u haest comen te baet
Mijn woort stelt u de maet,
Besiet wat daer in staet,
Dat sal u doen verblijden.
11 Merckt wat haer wert belooft gewis,
Die hier tvleesch overwinnen,
v
Sy sullen ontfaen de croon gheris,
Dus weest blijde en fris,
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x

Daer vreucht sonder eynd' is,
Die gheen mensch en can versinnen.
12 Dus strijdt volherdich tot der doot,
y
Ick sal u niet verlaten,
+
Maer helpen u uyt aller noot,
+
Wt rechter liefden bloot,
Door barmherticheyt groot,
Wilt dit in u herte baren.
z
13 Ick sal cieren, met cleeders wit,
Die hier volherdich strijden,
Dus door t'gheloof,a waeckt ende bidt,
V sal ghebeuren dit,
b
Dat ghy op mijn stoel sit,
Sonder eynde noch tijden.
14 Troost u met dees beloften reyn,
O Ghy mijn uytvercooren,
Mijn goet sal u worden ghemeyn,
En acht doch dit niet cleyn,
In mijn rijck certeyn,
Daer sult ghy vreucht oorbooren.
15 Die dit lideeken heeft ghestelt,
Ende eerstmael ginck dichten,
Wort van sijn vleesch seere ghequelt,
Den gheest doet het oock ghewelt
Sijn lust ter nedervelt,
O Heer door u verlichten.

[Het is een schoon dierbaer sake]
Na de wijse Christen broeders laet u leeren.
Singt met aendacht.
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Het is een schoon dierbaer sake,a
Dat men make//onses Gods naem
Groot met lofsanck ende sprake,
b
Soet van smake//is hy bequaem,
Ia vriendelijck ende minsaem
Laet ons sijn saem//verbreyden wijt
c
Looft hem ten rechten//die sijn knechten//zijt
Met groot jolijt,
Looft den Schepper ghebenedijt
d
Die alle dinghen heeft ghemaeckt subijt,
Alle eere//tot hem keere, nu ende t'aller tijt.+
2e Sijnen stoel is boven schreven,+
Hooch verheven, wijt en ontdaen,+
f
Veel duysent Enghelen beven,
Die beneden voor hem staen,+
g
Sijn gramschap doet berghen vergaen,
De diepten saen, verdrooghen vry,
Voor sijn aenschouwen//mans en vrouwen//ghy
h
Looft hem waert zy,
Meerder dan alle lof is hy,+
i
God is over al der ende by,
k
In hem leven//ende sweven//alle gaderwy.
3l Laet ons God een nieu liet singhen
m
Groote dinghen doet hy bloot+
n
Voor hem beeft swerelts omringhen+
o
Oock springhen//die steenrootsen groot,+
In stucken voor sijn toornich exploot,+
p
Maer in den noot is hy seer goedertier,
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Die betrouwen, op hem bouwen//hier
Hy helpse schier,
+
Wt lijden ende groot dangier,
q
Hy gaet met haer door water ende vyer
+
Hy can mercken, al ons wercken//s hy proeft hert ende nier.
t
4 Hy weet al smenschen gedachten,
+
Al haer trachten//en verstant,
v
Claer als den dach zijn hem de nachten
x
Groot van machten//is sijn hant,
y
Hy hoort en siet veel, alle dinghen, want
+
D'oore geplant//hebbend, als wijs ingien,
Soud al vooren, oock niet hooren dien?
Soude door wien,
z
D'ooghe gemaect is, oock niet connen sien?
a
Hy weet alle dingen eer sy geschien
b
Na Schrifts getuyghen//voor hem buygen moeten alle knien.
5c God is een Coninck ghepresen,
d
Ende dese woont in een licht,
+
Daer niemant toe comt gheresen,
Sijn wesen van menschen ghesicht,
+
Is verborghen hy, heeft gesticht,
e
Al het ghewicht//der aerden swaer,
+
Seer groot bevanghen en gehanghen//daer,
Opt water claer,
+
Met sijnen woorde crachtich ende waer,
f
Ende hy onderhoudet oock allegaer
Sijn vermoghen//ongheloghen//blijckt wel openbaer,
r
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6g Al sijn wercken groot bevonden,
Die mijn gronden niet en mach,
h
Van sijn heerlijcheyt oorconden
Tallen stonden eenen dach,+
i
Doet den anderen daer af ghewach
k
maer noyt en sach//yemant God van den troon
maer sijn vercoren//een geboren//soon
Heeft ons seer schoon,+
l
Dat vercondicht, los prijs zy hem te loon,
Die op den stoel sit, weerdich alle croon.
Eewich gepresen//moet hy wesen//ende dat lam ydoon,
7m Doen wy Gods vyanden waren,
n
Ia sondaren//boos en fel,
o
Ginck hy ons sijn liefde baren+
p
Sonder sparen//gaf hy snel,+
Voor ons allen, in doots gequel,
q
Sijnen seer wel beminden sone soet,
r
Die ons in noode//niet sijn roode//vloet,
Verloste vroet,
s
Siet wat een liefde ons God die Vader doet
Dat hy ons als sijn kinderen sijn goet
Maeckt deelachtich//hem eendrachtich//eewich lof zijn moet.t
8v Sijn ghenade onverdwenen
Is verschenen, over al,
x
Tot profijt van den genen
die recht henen//in dit dal,+
In Christo wandelt den wegh smal+
y
Maer het en sal//na schrifts bediet+
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z

Den obstinaten//somdaer vaten//niet,
Hem en gheschiet
b
Gheen ghenade, maer onghenade siet
+
Toorn, angst, druck en swaer verdriet,
c
Wie te vooren//sijnen tooren//hier niet en ontvliet/
d
9 Tot quijtschelt van t'sondich sneven,
e
Is ghegheven//diet ghelooft,
f
Iesus den name verheven,
g
Tot ons leven ende hooft,
+
Des vyants macht heeft hy berooft
h
Blijft niet verdooft//wie ooren heeft die hoort
i
Wilt ontfanghen//met verlangen//twoort
+
Reyn onghestoort,
k
Schickt u te gaen door d'enghe poort,
+
Met liefd' en broederlijck accoort,
l
Brengt den name//Gods bequame//vrucht der lippen voort.
10m Vreest God al ghy menschen teere,
n
Gheeft hem eere want het naeckt,
o
Nu den tijt sijns oordeels seere,
+
Na sijn leere//altijt waeckt,
+
Aenbidt hem ende niet en versaeckt,
p
die heeft ghemaeckt hemel en t'aertsche velt
q
Zee en fonteynen//desen reynen//helt,
r
Zy toeghestelt,
Eeuwich lof, eere, prijs ende ghewelt,
Ghy Conincklijc Priesterdom, hier vertelt,
Vry met vreuchden//al sijn deuchden//al wort ghy ghequelt.
a

Sommighe leerachtighe geestelijcke liedekens

z

jer. 30. 23.
Ro. 2. 9.
b
mat. 3. 7.
+
Luc. 3. 9. ende 21. 33.
c
Act. 4. 12. ende10. 43.
d
Phi. 2. 9.
e
Col. 3. 4.
f
Col. 2. 15.
g
mat. 13. 9.
+
Apo. 2. 7.
h
Iac. 1. 21.
i
mat. 7. 11.
+
Luc. 13. 22.
k
ro. 12. 10.
+
Ephes. 4. 3.
l
He. 13. 15.
m
Pred. 12. 13.
n
Ap. 14. 7.
o
matt. 24. 42. ende 25. 13.
+
mar. 13. 33.
+
Luc. 21. 33.
p
Ap. 14. 7.
q
Ap. 5. 13.
r
Pe. 2. 9.
a

577
s

1 In Gods lof wilt niet vercrancken.
Christen rancken onversteent,
+
Wilt in allen dinghen dancken,
u
Spijs en drancken//hy verleent,
x
geen musch en wort voor hem vergeten neent
y
Sorcht noch en weent//niet, om dat vleesch aen gaet+
Daer in bestaet,+
Met vaster herten, blijft vroech ende laet,+
By den Heere volcht sijnen raet,z
om niet verdolen//hem bevolen//blijft Christelijck saet.+
t

s

Ioa. 15. 1.
eph. 1. 20.
+
Coll. 3. 17.
u
ps. 104. 14. ende 145. 15.
x
Luc. 12. 6.
y
mat. 6. 25.
+
Phil. 4. 6.
+
1. the. 1. 18.
+
Psa. 55. 23.
z
Act. 11. 25.
+
Acto 13. 43.
t

[Reyn maechdelijck pilaer]
Na de wijse: Alle die in Zyon zijt.
Singt met aendacht.
Reyn maechdelijck pilaera
b
Des lams bruyt end huysvrouwe
Sedich eerbaer,
Den bruydegom bekent,
c
Blijft tot der doot ghetrouwe,
In voorspoet en in rouwe,
Al schijnt gheent,
Vervolch lijdens torment,+
d
Tlistich serpent,
Toont u seer delicaet,+
e
Alle rijcken der werelt//claer
Schoon end heerlijck beperckt//maer+
f
Die werelt die vergaet
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Met al haer lusten quaet.
2g Deerste werelt eylaes,
+
Die hadde vreucht in dinghen
+
Ydel end dwaes,
h
Die van Cains gheslacht,
Den ruymen wegh inginghen,
Eten spelen en singhen,
Dach ende nacht,
Was hier haers levens pracht,
Maer als men acht
+
Op sulck een wesen staet,
i
Men siet hoe sy ghevaren//zijn
+
Al die wellustich waren//fijn
k
Die werelt die vergaet,
+
Met al haer lusten quaet.
3l Het lantschap Sodoma,
Was waterrijck gepresen,
Seer lustich, ja
Ghelijck een Paradijs,
m
Maer om haer Godloos wesen,
Is gheworden mits desen,
n
Eenen poel afgrijs,
Roockende noch propijs,
Tot een bewijs,
Der boosheyt obstinaet,
Al dus men swercks rijcken//siet,
+
Onghestadich ghelijck een//riet:
o
Die werelt die vergaet,
+
Met al haer lusten quaet.
p
D'alderschoonste Babel,
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Door sondighe abuysen,
Ia worden snel,
Een woonstede seer vuyl,
Door Draken ende struysen,
q
In paleysen en huysen,
daer singt den uyl,
T'is eenen woesten cuyl,
Vreeslijck gehuyl
Is daer sonder verlaet,
r
den toorne Gods verdroogen//doet
hen opgheblasen hooghen//moet
s
de werelt die vergaet,
Met al haer lusten quaet.
5t Waer is Tyrus die stadt,
Met al haer schoon catheylen,
Rijckdom en schat,
Coopmanschap have groot,
Op haer merckten te veylen,+
die voer met sijden seylen,
v
Door wederstoot,
Wert eenen steenhoop bloot,
Al waer ter noot,
Den visscher met der daet,
Om drooghen uytsijn netten//spant
Hier is wel op te letten//want
x
die werelt die vergaet,
Met al haer lusten quaet.
6 Hierom, o Zyon, wilt
Neerstich zijn om verwinnen+
y
Met sweert en schilt,

q

esa. 13. 21.

r

esa. 13. 11.

s

1. cor. 7. 31.

t

eze. 27. 3.

+

1. joa. 2. 17.

v

eze. 26. 4.

x

1. cor. 7. 31.

+

Ioa. 2. 17.
eph. 6. 16.

y
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z

Den Vorst der werelt loos,
En wilt oock niet beminnen,
a
Die werelt noch daer binnen
Haer dingen boos
b
Maer so u God vercoos,
Neemt waer altoos,
+
Der beproevinghen graet,
+

z

Ioan. 12. 31. ende 16. 11.
Coll. 2. 15.
a
1. Ioan. 2. 15.
+

b

Eph. 3. 1.

+

+

c

+

Wilt doort geloove wercken, deucht,
Want so ghy wel aenmercken, meucht,
d
De werelt die vergaet,
+
Met al haer lusten quaet.
7e Recht op die handen slap,
Die losse knien wilt stijven,
f
V borgherschap,
Is in den Hemel soet,
8 Ghy en hebt hier gheen blijven,
Dus soeckt voor des geests drijven
g
Een stadt daer goet,
h
Van als is overvloet
i
Ia wat ghy doet.
+
Na teeuwich leven staet,
k
Want die Gods rijcke derven//sal,
Wat baet hem hier te erven//al,
l
Die werelt die vergaet.
Met al haer lasten quaet.
8m Der booser heerlijckheyt
Is dreck en eenen worme
Dus staet bereyt
n
Met reyn liefde begort
Nae Christi forme

Sommighe leerachtighe geestelijcke liedekens

1. petr. 1. 15.
Heb. 3. 1.
c
2. pet. 1. 5.
d

1. Cor. 7. 31.
1. Ioan. 2. 19.
e
Hebr. 12. 12.
+

f

phil. 3. 30.

g

Hebr. 13. 14.
4. esd. 7. 6.
i
mat. 6. 33.
+
Luc. 12. 31.
k
matt. 16. 26.
Mar. 8. 36.
l
1. cor. 7. 31.
h

m

2. mach. 7. 34.

n

Rom. 12. 10.
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Want met haestigen storme
o
Wert op een cort
T'groot Babel uytgestort,
Als dan en wort,
Vreucht, spel, dierbaer cieraet,
In haer meer ghevonden//schoon
p
Veroordeelt tot der sonden//loon
q
De Werelt die vergaet
Met al haer lusten quaet.
9 Die appelen van haer
Sielen lustich begeeren
Sullen eenpaer,
Van haer nemen de vlucht,
Sy sal moeten ontbeeren
Al haer ydel gheneeren,+
Wert sonder vrucht,+
s
Als Christus inder lucht,
Met groot gherucht+
Alle der slanghen saet,+
Van hem sijner onweerdich//drijft+
Want ons dat onboetveerdich//blijftt
De werelt die vergaet,+
10 O Princelijcke maecht,u
Wilt uwen Heer aencleven,x
In als u draecht,y Met al haer lusten quaet.
Na sijnen wille ghy,+
z
So wert u ghegheven
Met hem eewich te leven,a
Ghelijck als hy,+
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o

Apo. 18. 21.

p

Rom. 6. 23.
1. Cor. 7. 31.

q

+

1. Ioan. 2. 17.
1. Apoc. 18. 14.
s
matt. 24. 30. ende 25. 31.
+
mar. 16. 61.
+
Luc. 21. 25.
+
actor. 1. 11.
t
matt. 23. 22.
+
Luc. 3. 7.
u
Psal. 125. 5.
x
Luce. 13. 13.
y
1. Cor. 7. 31.
+
Ioan. 3. 16.
z
Ioan. 6. 40.
a
1. cor. 15. 51.
+
col. 3. 4.
+
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b

Gheheel volcomen vry,
Die werelt zy,
c
Die u droech grooten haet,
d
Die sal dan moeten wesen//schier
+
Asschen onder u voeten//hier
+
de werelt die vergaet,
+
Met al haer lusten quaet.
+

+

b

Phi. 3. 21.
1. Ioa. 3. 2.
c
joa. 15. 18.
d
esa. 60. 14.
+
1. Ioa. 3. 13.
+
Apoc. 3. 9.
+
1. tess. 4. 17.
+
Mal. 4. 3.
+

[Myn ziele die verheft den Heer]
Na de wijse: van den 100.Psalm.
Singt met aendacht.
a

Myn ziele die verheft den Heer
En mijnen geest, verheucht hem seer
In God mijnen Heere vayliant,
Mijn trooster ende mijn heylant.
2b Want hy heeft aengesien voorwaer,
Sijner dienstmaecht nedricheyt claer,
Siet van nu an, so sullen my,
Salich prijsen alle volcken vry.
3 Want hy heeft groote dingen goet,
Aen my gedaen met overvloet,
c
die Heere die almachtich is,
En sijnen naem heylich gewis.
4 Sijn barmherticheyt seer troostelijck,
die duert altoos, en eewichlijck,
d
Van geslacht tot geslacht certeyn,
+
Over haer die hem vreesen reyn.
5e Door sijnen arm machtich ende sterck,
+
Oeffent hy gewelt, in dit perck,
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a

esa. 61. 10.

b

Syr. 3. 7.

c

Gen. 17. 1.

d

exod. 20.
cor. 10. 20.
e
1. reg. 2. 4.
+
Esa. 51. 14.
+
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Hy heeft verstroyt, ende versmaet,
de hoveerdigh' van herten quaet.
6f Die geweldighe, die heeft hy
Van den stoel afghetrocken vry,+
Maer die nedrich is ende cleyn:+
Heeft hy seer hooch verheven reyn.
7g Die hongherighe na den gheest,
Heeft hy vervult met goeden meest,+
Maer die haer hielden, rijck en groot,+
Heeft hy gelaten naeckt en bloot.
8h Want hy ghedenckt voor sijn goetheyt,
Aen sijn groote barmherticheyt,+
Hy helpet op met moede snel,
Sijn knecht en dienaer Israel.
9i Gelijck hy heeft belooft bequaem,
Onse Vaderen al te saem,
Abraham, en sijn saet seer rijck,
Altoos ende oock eewichlijck.

f

1. Reg. 2. 7.
syr. 10. 20.
+
Psa. 113. 6.
+

g

1. reg. 2. 7.
Psa. 34.
+
mat. 5. 6.
+

h

esa. 41. 6.
Ier. 31. 1.

+

i

gen. 17. 14. ende 22. 17.

[Verblijt u al ghy Christen schaer]
Na de wijse: Een kindeken so lovelijc
Singt met aendacht.
Verblijt u al ghy Christen schaer
En wilt nu vrolijck singen,
Prijst God onsen hemelschen Vaer,
En wilt hem lof toebringen,
Want hy door sijn barmherticheyt,
a
den Messias die was voorseyt,
Ons goedich heeft gegeven,
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a

Gen. 3. 15.
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b

Christus de Heer in Israel,
Onsen heylant Emanuel,
Dies wilt in vreuchden leven.
2 Siet een vracht der gerechticheyt,
d
Heerlijck hooghe ghepresen,
e
Die Ster in Iacob toegeseyt,
Is claer op gheresen,
f
De Leeuw van Iuda, groot van cracht
g
Een stercke helt vervult met macht,
Het saet, seer hooch van weerden
Waer deur wy worden breet en wijt,
Salich end ghebenedijt,
Is ghecomen op eerden,
3 Dus weest niet stil o Christenheyt,
Maer danckt God van boven,
h
V hert en siele zy bereyt,
+
Stadich God te loven,
+
Want ons een kindeken is geboren,
Dat ons verlost van Gods toorn
+
End brengt ons tot genaden,
k
Des singhet al van herten bly,
Halleluya ghelooft God zy,
Van alle sijn weldaden.
4 Dit kindeken genadenrijck,
is Godes soon gepresen,
l
Van eender maget suyverlijck,
m
Geboren so wy lesen,
Te Bethlehem int Ioodsche lant,
n
Genaemt Iesus onsen heylant,
+
Een kindeken seer reene,
c

b

Luc. 2. 11.
esa. 7. 14.

c

d

Iere. 23. 33.
nu. 24. 17.

e

f

Apo. 5. 5.
esa. 9. 5.

g

h

ge. 12. 22.
Luc. 2. 11.
+
matt. 2. 1.
+

+

Esa. 9. 14.
col. 1. 20.

k

l

Luc. 1. 31.
mich. 5. 1.

m

n

mat. 1. 21.
Luce. 1. 27.

+
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Waer ons dat kindeken niet geboren,
Wy waren altemael verlooren,
Het brengt ons uyt geweene
5 Dies looft den Heer ghy Christen al
Van sijn groote weldaden,
Die tot ons in dit aertsche dal,+
Om ons van sond tontladen,+
Van boven uyt des Hemels troon,+
p
Gesonden heeft sijn lieven Soon,
Wilt hem hertelijc prijsen,
Singt lof end danck minst ende meest,
God Vader Soon en heylige Geest,
Wilt God eer bewijsen.
6 Wy dancken dy God Vaderrijck,
V loven wy van herten
Wy prijsen dy alle ghelijck,
Ghy helpet ons uyt smerten,
O Godes Soon u dancken wy,+
Ghy die ons maeckt van sonden vry,
En brengt ons tot genaden.q
O Heylige dire eenicheyt,+
Weest ghelooft in der eewicheyt,+
Van alle weldaet Amen.+

+

Ioa. 3. 16.
Rom. 5. 8.
+
1. Ioa. 4. 9.
p
2. pe. 1. 17.
+

+

Heb. 9. 14.

q

1. joa. 1. 7.
1. pet. 1. 19.
+
Apo. 1. 5.
+
1. Ioa. 5. 7.
+

[Ick roepe uyt luyder kele]
Na de wijse: Broeders end susters en vreest doch niet.
Singt met aendacht.
Ick roepe uyt luyder kele,
a
Tot u o Heer mijn sonden zijn vele,
a

Tgebedt manasses. vers. 81.
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Sy vallen my so swaerb
c
Als ickse voor u vee heele,
So sterf ick onder haet.
2d Sy gaen mijn hooft te boven
Gelijck den roock gaet boven den oven,
Sy zijn een duyster swerck,
Laet doncker mist zijn verschoven,
e
O clare Sonne sterck.
3f Wast my van mijne sonden,
Op dat ick reyn mach sijn bevonden,
g
Met Isop reynicht my,
h
Geneest mijn stinckende wonden,
+
So wort mijn siele bly.
4 Ick roepe met bitter pijne
i
Tot u, mijner sielen medecijne,
k
Helpt my uyt dit ellent
Laeft my met uwen claren wijne,
l
Want ghy mijn crancheyt kent.
5 Wilt my doch honger geven
Om t'eten op dat ick mach leven
m
Van u o Hdemels broot,
n
V heylighe woort verheven.
Bevrijt my van den doot.
6 Wilt my oock dorstich maken,
o
Op dat ick twater mach smaken,
p
Wt des levens fonteyn,
q
Met lust daer na vyerich haken,
+
Om versaet te worden pleyn.
7 O Heere wilt ons recht leyden,
r
Wy zijn die schaepkens uwer weyden,

b

Psa. 38. 5.
Psal. 38. 3.

c

d

Psal. 38. 5.

e

Psal. 84. 12.
Psa. 51. 4.

f

g

Psa. 51. 9.
Psa. 38. 6.
+
mat. 9. 12.
h

i

Esa. 63. 1.
Psa. 69. 15.

k

l

Psa. 103. 14.

m

Ioan. 6. 35.
Syr. 51. 8.

n

o

Ioan. 4. 15.
Sac. 13. 1.
q
Syr. 24. 23.
+
Esai. 55. 1.
p

r

Psal. 79. 13.
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s

Ghy zijt ons herder fijn,
Wilt ons daer toe bereyden
Dat wy uws weerdich zijn.t
8 Ghy zijt die rechte deure
v
Mijn sterckte end vaste meure
x
Mijn schilt die my bevryt,
Laet my doch sterckheyt gebeuren
In desen quaden tijt.z
9y Ghy zijt mijn vreucht mijn leven
a
Mijn steenrots end vaste borch verheven,
b
Mijn eewich fondament,
c
Ghy hebt my van vrees en beven,
Bevryt en om gewent,
10d Ghy zijt een fonteynader
e
Waer door wy comen tot den Vader,
f
Ghy zijt ons voorghegaen,
Bewaert ons allegader,
g
Op uwe rechte baen.
11h Ghy zijt die morgen Sterre
V claerheyt licht so verre
i
Daer door ben ick verlicht,
Ick lach in duysterheyt verre
Doen gaeft ghy my t'gesicht.
12k Mijn advocaet bequame
l
Ick roep den Vader an door uwen name
m
Ghy zijt ons middelaer
n
Bewaert my arm eensame,
o
Ick beken mijn sonden swaer.
13 Ick roepe vroech ende spade,
Om barmherticheyt troost end genade
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s

Esa. 40. 11.

t

1. Ioa. 10. 9.

v

Psa. 18. 3.
Psa. 3. 4.

x

z

1. Psal. 27. 1.
Psal. 62. 2.
a
Psa. 91. 2.
b
1. Cor. 3. 11.
c
Psa. 56. 11.
y

d

Sach. 13. 1.
Ioan. 14. 6.
f
1. Petr. 2. 21.
e

g

Ioa. 10. 28.
2. pe. 1. 19.

h

i

2. co. 4. 6.

k

1. Ioa. 2. 1.
Ioan. 14. 13.
m
heb. 9. 15.
n
ps. 25. 16.
o
psa. 51. 5.
l
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p

Van uwen ghenaden stoel,
Bewaert my o Heer van den quaden
Bevrijt my van den poel,
14 Wilt mijn voorspraeck wesen,
q
Door u is de versoening gheresen,
+
End door u dierbaer bloet,
r

+
+

t

Heb. 9. 5.

q

1. Ioa. 2. 1.
coll. 1. 19.
r
1. Petr. 1. 10.
+
1. Ioa. 1. 7.
+
Heb. 9. 14.
+
Apo. 1. 5.
s
Esa. 53. 7.
t
Psal. 69.
+
Ioa. 2. 17.
u
Ro. 5. 10.
x
1. Io. 2. 2.
y
Ioa. 5. 30.
+

+

s

p

Zijn onse qualen ghenesen,
Door uwe liefde gaet,

+

15u Wy waren uwe vyanden,
x
maer ghy hebt ons verlost uyt sdoots banden
y
End uws Vaders wil volbracht,
Bewaert ons hier voor schanden,
z
Want ghy hebt ons hier ghecocht,
16 Prince God aenhoort ons beden,
a
Ghy zijt ons hooft wy zijn u swacke leden
b
Ghy zijt ons potbacker fijn,
c
Ghy weet na Davids reden,
Wat maecksel dat wy zijn.

z

1. Cor. 6. 20. ende 7. 23.

a

Ephe. 4. 16.
Esa. 64. 21.
c
Psa. 103. 14.
b

[Al die den Heere vreesen]
Na de wijse, Als de aeckeren rijpen.
Singt met aendacht.
a

Al die den Heere vreesen,
Wensch ick Gods gratie fijn,
Een vernedert hert gepresen,
Om Christus gelijck te wesen,
c
En een vroom strijder te zijn,
2 Een liet voor u te dichten,
Hebt ghy vrienden begeert,
d
Om yegelijck te stichten,
b

a

esa. 55. 6.
Psa. 122. 6.

b

c

2. cor. 10. 4.

d

1. tes. 5. 11.
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die Heere wil u verlichten,e
f
Legt af wat u deert,
3g Hier moet ghestreden wesen,
h
En vant quaey afgestaen,
i
Want smenschen hert hoort desen,
Boos is also wy lesen,
Enddat van der jonckheyt aen,
4k Tot strijden hem te setten,
Sonder vleesch end bloet beraet
l
Ons wachten van besmetten,
m
Wie salt ons connen beletten,
Ist dat yeder na tgoede staet.
5n Wilt vromelijck strijden,
o
End t'harnas Gods aendoen,
p
Tquade altoos vermijden,
q
Wel doen en Christum belijden
End ons tot deuchden spoen,
6 Wy moeten niet betalen,
Al onse verloopen schult,
Den voorleden dach niet weerhalen,
Maer overgeven t'een male
r
End bidden neerstich om gedult
7s Laet ons oock niet versuymen,
Gods genaed die hy ons biet,t
u
Maer verlaten swerelts Costuymen,
x
Ons herte te rechte ruymen,
y
Dat de Heere ons niet en vliet,
8z En laet ons niet vertragen,
a
Te keeren totten Heer
b
sonder vertreck van dach te daghen,
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e

eph. 5. 14.
eph. 4. 22.
g
2. Cor. 10. 4.
h
Psa. 34. 15.
i
Gen. 8. 21.
f

k

2. cor. 10. 4.

l

Ephe. 51. 27.
1. Pet. 3. 13.

m

n

Phil. 4. 3.
Ephe. 6. 13.
p
Syr. 18. 30.
q
Phi. 2. 11.
o

r

matt. 18. 25.
ma.tt. 18. 26.
t
2. Co. 6. 1.
u
Syr.13.
x
2. cor. 7. 11.
y
Sap. 1. 5.
z
Ro. 12. 11.
a
esa. 45. 22.
b
Syr. 5. 8.
s
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c

Wy soudent ons beclaghen,
Maer waecken sonder sloffen meer.
9d Oock alle die noch slapen,
+
Ontwaken op vander doot,
e
Op dat God ons met sijn schapen
+
Verlicht den sin wilt rapen,
Om te ontgaen de helsche noot.
10f Gedenct hoe dat wy stonden,
Eer dat wy waren verlicht,
Gheen rust der sielen vanden,
Maer vreese door de sonden,
+
God ist die ons geeft t'gesicht.
11 So wie dat is ghecomen
Tot verstant end leven begeert,
+
Moet verlaten den wegh cromme,
+
T'goede doen sonder tsien omme
+

g

c

pro. 1. 28.
eph. 5. 14.
d
4. esd. 9. 12.
+
Rom. 13. 11.
e
eze. 34. 15.
+
1. tessa. 5. 6.
+

f

Eph. 2. 11.

+

1. Pet. 3. 10.

+

Esai. 1. 17.
Ps. 37. 27.
g
ps. 34. 14.
h
eph. 6. 16.
+

h

Strijdende met s'Geestes sweert,
12 Gelijck dan hier te voren
+
Van strijden wat is gheseyt,
i
Moet elck strijder zijn herboren,
k
Wt water end Geest wilt hooren,
+
End so tot t'rijcke Gods geleyt.
13 Anders stater te verwachten,
l
Die pijne vant eewich vyer
Dus na de herboorte wilt trachten,
T'eewighe boven tijtlijcke achten,
+
Aen nemen t'nieuwe leven hier,
14m Want alle die hier verrijsen,
+
Met Christo in dit dal,
n
In haer lichaem God prijsen,
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+

Amo. 5. 15.
Ioan. 23. 3.
k
Ioa. 3. 5.
+
Titu. 3. 5.
i

l

2. tes. 1. 9.

+

Sapi. 5. 14.
rom. 6. 4.
+
coll. 3. 1.
n
1. co. 6. 20.
m
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Sullen by hem logijsen,
o
In vreucht die eewich dueren sal.
15 In danck wilt dit ontfangen,
Al is mijn wijsheyt cleyn,p
De Heer stuer al onse ganghen,
Dat wy na hem verlanghen,
q
Want hy is onsen verlosser alleyn.

o

1. tes. 4. 17.

p

Psa. 25. 4. ende 27. 11.
ende 119. 35.
q

mat. 1. 21.

[Beminde broeders ghepresen]
Na de wijse: O radt van avontueren.
Singt met aendacht.
Beminde broeders ghepresen,
End susters in Christo soet,
Wilt doch vrymoedich wesen,
a
In d'aengenomen waerheyt goet,
Om vast daer in te blijven,
Al den tijt uws levens lanck
Laet u daer niet van drijven,
Al soumen u ontlijven,
Gaet altijts voort den rechten ganck,
2 Maer het is te beclaghen,
Dat de gene diet cruyce swaer,
b
Op nemen om te draghen,
Om Christum te volghen naer+
Ende de waerheyt reene+
Willen zijn onderdaen,
Op haer woorden ghemeene,
Nemen sy som acht so cleene,
Dat sy haer dickwils ontgaet.
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a

coll. 2. 6.

b

matt. 16. 24.
mar. 8. 34.
+
Luc. 9. 24.
+
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3 Dus vind ick my gedronghen,
Een liet te dichten uyt schrifts verhael
Hoe dat elck een sijne tonghen,
c
Bewaren ende regeeren sal,
Op dat hy niet in oneere,
daer deur en come saen,
d
Maer loven end dancken seere
+
Den almachtigen stercken Heere
Voor sijn goetheyt an ons ghedaen.
4 Die Heere soet is gebleken,
e
Seyt van mijn woorden delicaet,
+
Wilter altijt afspreken
Thuys, en als ghy overwegh gaet,
Want David gaet gewagen,
f
datmen van Godes wet,
Soud spreken nacht ende daghen,
Sonder daer in te vertragen,
g
End sijn lust daer in hebben net,
5 Petrus seyt niet accoorde,
h
Ist dat daer yemant spreckt,
+
die spreke als Gods woorde,
i
dat tot stichting des naesten streckt,
k
Want alle onreynicheden,
+
En sy onder ons genaemt,
+
Sotten clap noch spotternys zeden,
+
Maer all aenghename reden,
+
End dancksegginghe veel meer betaemt
6 Alle die niet en bedwingen,
+
Haer tongen na Schriftuers raet,
l
Rechten aen vele dinghen,

c

syr. 23. 1.

d

ps. 103. 1.
Psa. 118. 1.

+

e

deut. 6. 6.
Ios. 1. 8.

+

f

Psal. 1. 2. ende 119. 97.

g

Pro. 2. 3. ende 7. 3.

h

1. Pet. 4. 11.
Iac. 23. 28.
i
eph. 4. 23.
k
eph. 5. 3.
+
Iaco. 3. 5.
+
mat. 12. 36.
+
eph. 4. 29.
+
Col. 3. 8.
+

+

Pro. 12. 6.
syr. 28. 19.

l

Sommighe leerachtighe geestelijcke liedekens

593
Die in brenghen groot quaet,
Haet, nijt, tweedracht, onvrede,
Laster end schandale groot,
Maken sy in menighe stede,
Maer datmen sijn tonghe besnede,
Ten ware dickmael gheen noot.
7m Die uytvaert onvoorsichtich,
Oft snatert, Steeckt als een sweert,
Der wijsen tonghen stichtich,
Haer redene is begheert,
Den mont der wijsen gheven,
n
Goeden raet tot aller tijt,
o
Dat Gout is Perlen beneven,
Maer een wijsen mont verheven
Is een edel cleynoody verblijt.
8p Woorden tot sijnder tijt ydoone,
Ghesproken met soeter tale fijn,
Als vergulden applen schoone,
In silveren schalen zijn,
q
Een wijs man beyt so langhe,
Tot dat hy sijnen tijt siet,
Maer een haestich sot stranghe,
Vaert stracx uyt met den ganghe,
Hy can sijn tijt verbeyden niet.+
9r De lippen der sotten bringen,
In twist ende ghepijn,
D'oorblasers wilt niet ghehinghen,
Valsche tonghen te vervloecken zijn,
Want sy verdorvender vele,
Die daer hadden goeden vree,
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m

Pro. 12. 16.

n

Pro. 15. 7.
Pro. 20. 15.

o

p

pro. 25. 1. ende 15. 21.

q

syr. 20. 9.

+

1. Pro. 18. 6. end 26. 22.
syr. 28. 10.

r
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Met Paulo ick niet verheele,
t
Maer segghe met luyder kele,
Quaet gheclap verderft goe fee.
10u Elck sy doch snel int hooren,
+
Maer traech om spreken my wel verstaet
x
Want daer veel woorden ghebooren,
+
Sonder sonde niet toe en gaet,
y
Die bewaert sijnen monde,
Sijn ziele van angst behoedt,
z
Wie snel is t'elcken stonde,
Om te spreken hoort wat ick oorconde,
An eenen sot is meer hope goet.
11 Ghy betuynt uwe goeden,
a
Waerom maeckt niet veel meer ghy
Vwen mont als de vroeden,
Deuren end grendelen vry,
b
Ghy weecht u gout end silver puere,
Waerom oock niet op elck pas,
V woorden so wel ter cuere,
c
Waer veel woorden zijn t'elcker [nie],
Daer hoort men de sotten ras
12 Alle gheslachten der dieren,
d
Zee wondren end slanghen fel,
Canmen temmen end regieren,
Maer de tonghe en canmen niet wel
Temmen ten gheenen fijne,
Want so Iacobus seyt,
e
Sy is onrustich quaet van pijne,
+
End vol doddelijck fenijne,
Een werelt vol ongherechticheyt,
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t

1. Cor. 15. 33.

u

Iac. 1. 19.
pro. 17. 27.
x
pro. 10. 19.
+
Syr. 5. 13.
y
pro. 21. 23. ende 12. 13.
ende 13. 3.
z
prov.29. 20.
+

a

Sy. 28. 31.

b

syr.28. 32.

c

Pred. 5. 2.

d

Iac. 3. 7.

e

Iac. 3. 6.
Syr. 28. 15.

+
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13f Wie t'leven wil beminnen
End goede daghen na Davids raet,
Die moet wilt dit versinnen,
Sijn tonghe bedwinghen van t'quaet,
End sijn lippen daer beneven,
Van alle ongherechticheyt,
g
Die dit niet en doet ter deghen,
Sijn Godsdienst die hy wil pleghen,
Seyt Iacobus is ydelheyt,
14 Dus in alder manieren,
h
Wilt u tonghe bedwinghen dan,
i
Want die in woorden met faeljeren,
Dat is een volcomen man,+
k
V sprake wilt bespringhen,
Met fout in vriendelijckheyt,
Vwe tonghe so bedwinghen,
Dat ghy in alle dinghen,
Antwoorden condt met bescheyt.
15 Oorlof vrienden ghemeene,
Waer ghy zijt in steden oft lant,
En achtet dach niet cleene,
Maer siet het in met verstant,
End wilt doch voor my vyerich,
Bidden den Heere weert,
Dat hy my make manierich,
Door sijn goetheyt goedertierich
Mijn mont regiere so hy begheert.

[Vrienden die hier nu zijn vergert]
Na de wijse van den 9. Psalm. Voor de vermaninghe.
Singt met aendacht.
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f

ps. 34. 15.

g

Ia. 1. 26.

h

1. pe. 3. 10.
Sy. 19. 18. ende 25. 12.
+
Iaco. 3. 2.
k
Col. 4. 5.
i
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Vrienden die hier nu zijn vergaert,
a
In des Heeren name vermaert,
+

a

b

Om te aenhooren de gheboden,
+
Wat ons ten leven is van nooden.
2c Want Godt die spreeckt door Davids wont,
Mijn heylighen die mijn verbont,
Meer houden dan de offerhanden,
Vergadert die in alle landen.
3d Hierom spreeckt oock Christus fijn,
+
Waer twee of drie vergadert zijn,
e
In mijnen naem om te aenbidden,
+
Daer sal ick altijt zijn int midden.
4f Daerom wast oock dat Paulus riet,
De vergadering te laten niet,
+
Maer des te meer daer na te pooghen,
g
Als des Heeren dach is voor ooghen.
5 O Heer wy zijn nu al by een,
h
Om te aenhooren groot en cleen,
+
Wat tot ons sal worden ghesproken,
+
Door den mont die ghy hebt ontloken,
i
6 Dus gheeft doch nu ons herten saet,
k
Dat hondertfout brengt in de maet,
+
Wilt open doen alle hert end ooren,
l
Dat wy niet Lidia vrucht oorbooren,
m
Waer door u woort sal zijn vertelt,
+
Aenroert sijn lippen hier beneven,
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Mat. 18. 20.
Luc. 24. 14.
b
deu. 5. 1. ende 4. 1. ende 8.
1.
+
Luc. 24. 14.
c
Psa. 50. 5.
+

d

Mat. 18. 20.
Luc. 24. 14.
e
Mat. 18. 19.
+
Ioa. 16. 23.
f
He. 10. 25.
+

+

sach. 1. 14.
Ioel. 2. 1.

g

h

act. 10. 33.
Esai. 13. 6.
+
mar. 6. 19.
i
4. esd. 8. 6.
k
Mat. 13. 23.
+
Luc. 8. 15.
l
act. 16. 14.
m
Esa. 6. 7.
+
Iere. 1. 9.
+
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n

Wilt u woort in sijnen mont gheven.
8 Dit is o Heer noch ons begheer
Sterckt hem doch altijt meer en meer,
Dat hy u ghemeynte recht mach leyden,+
Dat sy nemmermeer van u scheyden,
9 Hierom mijn broeders met accoort,
o
Laet ons in deuchden altijts gaen voort,+
Beneven ons dienaers met rusten+
Om dats' moghen dienen met lusten.+
10 Int laetste broeders verstaet dit lietp
Der heylighen nootdruft en vergheet niet,+
q
Laet ons gheven sonder verdrieten,
Tot zijnder tijt sullen wyt ghenieten.+
11r Die vrede Gods die boven de maet,
Alle verstant te boven gaet,+
s
In heylichmakinghe wilt houwen,
Sonder dat, sal niemant God aenschouwen.

n

esa. 51. 16. ende 49. 2. end
59. 21.
+

Ierem. 1. 9.

o

1. pet. 1. 5.
1. Tes. 5. 12.
+
Gal. 6. 8.
+
Heb. 13. 17.
p
ro. 12. 13.
+
Heb. 13. 16.
q
Gal. 6. 12.
+
2. Tes. 3. 13.
r
Phi. 4. 7.
+
Eph. 2. 13.
s
heb. 12. 14.
+

[Ick hoorde een stemme roepen]
Na de wijse: Ick hoorde een Basuyne blasen.
Singt met aendacht.
Ick hoorde een stemme roepena
Door God Geest hebbe ickt verstaen,+
b
Comt doch van allen hoecken,+
die met sonden zijt belaen,+
c
En leere van my verheven,
Ick ben ootmoedich ghewis,+
d
So ghy na mijn woort leven,+
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a

esa. 46. 3.
Mat. 3. 3.
b
esa. 45. 22.
+
Mar. 1. 3.
+
Eze. 18. 30.
c
Mat. 11. 29.
+
Eze. 18. 27. ende 33. 11.
d
Esa. 55. 7.
+
Tob. 13. 8.
+
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+

Sal ick u ghenade gheven,
Spreeckt God die vol ghenaden is
2 Also spreeckt Christus ghepresen,
e
Tot die honghrich ende dorstich zijn
+
Comt herwaerts sonder vreesen,
f
Coopt beyde melck end' wijn,
g
Om u ziele te versaden,
h
En wilt tot gheen vreemden gaen,
i
Of u de menschen versmaden,
k
Mijn jock wilt op u laden,
+
So sal u ziele ruste ontfaen,
+
3 Noch vinden wy beschreven
+
In de Schriftuere seer claer,
l
Doet boete en betert u leven,
+
Verlaet t'pack der sonden swaer,
m
Dat Hemelrijck is na by ghecomen,
n
Neemt doch niet langher uytstel,
o
De bijle is aen de wortel der boomen
Ghestelt om niet te verschoonen,
+
Die gheen goe vruchte voort brenghen fel.
4 En wilt u boete niet vertrecken
p
Tot dat u daer sterven comt aen,
q
Wilt uyt der sonden slaep opwecken,
Wandelen voortaen op de rechte baen,
r
Het wil (och lacy) dan sijn te late,
Alsmen roepen sal Heere Heer,
s
Ten mocht de vijf maechden niet baten,
Sy hadden gheen oly in haer vaten,
t
Daer is dan gheen boete te vinden meer,
5v Vreest God wilt hier na haecken,
+

+

Apo. 12. 17.
Ier. 31. 24.

+

e

Io. 6. 35. ende 7. 37.
Luc. 1. 52.
f
Esa. 55. 1.
g
mat. 5. 6.
h
Esa. 55. 1.
i
Esa. 51. 7.
k
Mat. 11. 29.
+
Iere. 6. 16.
+
Ierem. 7. 3. ende 26. 13.
+
Acto. 2. 38. ende 3. 19.
l
Esa. 1. 16.
+
mac. 1. 15.
m
mat. 3. 2.
n
syra. 5. 8. ende 18. 25.
o
mat. 3. 10. ende 7. 19.
+

+

Luc. 3. 9.

p

sy. 18. 25.
ro. 13. 11.

q

r

mat. 7. 21.

s

ma. 25. 11.

t

Apo. 10. 6.
jos. 24. 14.

v
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O mensche wie dat ghy zijt,
x
V sal gheen onschult baten,
y
Neemt ghy niet wel waer uwen tijt
Yroost u niet met ydele reden,
z
Te segghen God os barmhertich goet,
Overdenckt wel Ioannes reden,
a
Die tot sijn Doopsel quamen ghetreden,
Seyt hy doet oprechte vrucht van boet,
6b Een Propheet doet ons openbaren,
Dat de Heere de doot niet en begheert,+
Van den Godloosen ende sondaren,+
Maer dat hy hem van sonden afkeert,+
c
De Heer heeft een goet behaghen,
Aen dien die berou bewijst,+
d
In den gheest end ghemoet verslaghen.
Haer sonden van herten beclaghen,
Voortaen des Heeren name prijst.+
7e Recht laet haer de waerheyt hooren,
Aen allen canten op de straet,
f
Na haer neycht u hert end ooren,
Doet neerstich na haren raet,
Om u salicheyt te verwerven
g
Eer ghy hier wort uytgheruckt,
h
V oude boose leven wilt afsterven,
Anders wil u de Heer verderven,+
i
Belachen in u ongheluck,
8 Waerom wilt ghy u ghelt verschieten,
k
Voor t'ghene dat niet en spijst,
V ziele mach daer van niet ghenieten,
V herte wort niet wel gheloyijst
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x

Lu. 12. 18.
Ier. 6. 19.

y

z

syra. 5. 6.

a

mat. 3. 7.

b

eze. 18. 32.
Luc. 3. 8.
+
ezec. 33. 11.
+
sapie. 1. 13.
c
Esaie. 45. 22. ende 55. 7.
+
ezec. 33. 11.
d
Ps. 51. 19.
+

+

Esa. 66. 2. ende 61. 1. ende
57. 13.
e
Pro. 8. 1. ende 1. 20.
f
Pro. 2. 1. ende 5. 1. ende 4.
4.
g

Ps. 26. 9. ende 102. 25.
Col. 3. 5.
+
Ephe. 5. 8.
i
Pro. 1. 26.
Psalm 2. 4.
ende 37. 10.
ende 59. 9.
k
Esa. 55. 2.
h
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l

Hoort na mijn woorden reyne,
Weest niet traech om te verstaen,
m
Ick ben de levende fonteyne,
n
In my vindy troost alleyne,
+
Als ghy heel van sonden afstaen,
9o Ist dat ghy nu versmaden
+
O mensche hier wel op acht,
p
Dese aengheboden ghenaden,
+
Die u nu ghetoont wort met macht,
+
Soo en hebt ghy u niet te verschoonen,
q
Water en vyer is u voorghestelt,
r
Na twerck sal sijn u loone,
s
Als de Heere hem sal vertoonen
+
In de wolcken met groot ghewelt.
10 Wilt nu doch neerstich wesen,
t
Om te gaen door d'enghe poort.
u
De sonde ghestorven in desen,
+
Wech sal dan comen voort,
x
De stadt vol aller goeden,
+
Die recht doorgaet salse ontfaen,
+
Al wat u noch druckt met pijn,
+
Voor t'water end vyer wilt u hoeden,
y
God sal u niet laten in nooden,
z
Als ghy van herten naer goedt staen.
11a So wilt doch nu aflegghen
b
Des vyants list wilt wedersegghen,
+
Recht uyt den gheest hercooren zijn,
d
De Heere staet voor de deure,
c
Misschien seer haest hy comen sal,
Vindt hy u dan reyn ende puere,
+
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Esa. 1. 19.
deu. 11. 13.
m
sac. 13. 1.
n
mat.9. 13.
+
Apo. 21. 6.
o
Pro. 1. 24.
+
Ioa. 7. 17.
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2. cor. 6. 1.
+
1. Pet. 1. 13.
+
Ier. 21. 8.
q
Syr. 15. 21.
r
Ps. 62. 13.
s
Mat. 14. 30.
+
Ier. 17. 10.
+

t

mat. 7. 13.
Rom. 6. 2.
+
Rom. 2. 6.
x
4. esd. 7. 7.
+
2. Tes. 1. 10.
+
1. Pet. 2. 1.
+
1. Pet. 3. 13.
y
Esa. 43. 2.
z
Ro. 8. 35.
a
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b
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+
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d
Ap. 3. 20.
c
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u
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End hem stracx op doet u deure,e
Hy sal met u dan houden sijn avontmael+
12 Het gheloove laet nu lichten,+
Voor de menschen dat sy het sien,+
Dat sy daer door worden ghestichtet,+
Als u wandel heylich is by dien,+
f
Het pont is u ghegheven,
g
Laet niet ledich by u zijn,
h
Wilt neerstich int verbreyen wesen
S'Heeren name en woort by desen,
De winninghe sal hem aenghenaem zijn.+
13 Och broeders ende susters ydoone+
+
Ondersoeckt u selven wel met vlijt,
Of een yeghelijck voor sijn persoone,
Te rechte oock int gheloove zijt,
Op dat wy niet werden bevonden,
k
T'oncruyt onder de terwe goet,
l
Als de enghelen werden ghesonden,
Aen boschkens sal werden ghebonden,
End werpend' in den vyerighen gloet.
14 En laet ons doch nu niet cleyn achten,
m
O vrienden het zy u gheseyt,
n
Onsen Heer wel te verwachten,
Dat hy ons niet vinde onbereyt,+
Want salich zijn sy ghepresen,i
Dien de Heer also doende vint,o
+
Voorwaer hy salse verheven,p
Aen sijn tafel dienende wesen,
q
An nemen voor soonen en dochters bemint
15 Na alle dees schoone beloften,+
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e

mat. 5. 16.
Pro. 4. 18.
+
Phil. 2. 15.
+
1. Pet. 2. 12.
+
mat. 13. 34.
+
Luc. 19. 12.
f
Mat. 25. 15.
g
Mat. 25. 24.
h
Ps. 96. 2.
+

+

Luc. 19. 20.
Esa. 40. 6.
+
1. tim. 4. 13.
+

k

Mat. 13. 26.
Mat. 13. 40.

l

m

mic. 6. 8.
Lu. 12. 36.
+
2. tim. 2. 15.
i
2. cor. 13. 5.
o
Lu. 12. 37.
+
Matt. 14. 46.
p
Lu. 12. 37.
q
Iere. 30. 22. ende 31. 33.
+
Apoc. 3. 20.
n
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+

Laet ons nu haken met macht,r
s
Door t'gheloove, in sijn liefde ghevlochten
+
En niet meer wandelen in der nacht,
+
Voor de menschen int openbaer,
t
Den naem des Heeren so prijsen,
v
Voor elck een goet exempel bewijsen,
x
Wesen also eenen brief Christi claer.
+
16 Prince wilt dit doch wenden,
+
Ten goede, bidde ick int slot,
y
End laet ons an allen enden,
+
Volbrenghen des Heeren ghebodt,
+
De Heer wil ons ghenade gheven,
+
Dat wy tot hem comen bly,
+
Int ghebedt wilt u begheven,
z
Met heylighe handen opgheheven,
Biddet oock hertelijck voor my.

+

mat. 5. 16.
Gal. 5. 6.
s
ro. 13. 13.
+
Eph. 5. 14.
+
1. Tes. 5. 6.
t
esa. 60. 1.
v
1. Tim. 4. 12.
x
2. cor. 3. 3.
+
Phil. 2. 15.
+
Ioa. 12. 35.
y
Pred. 12. 11.
+
1. Pe. 2. 12.
+
Tit. 2. 7.
+
1. Pe. 5. 3.
+
mat. 19. 17.
z
1. tim. 2. 8.
r

[Des Heeren vrede uytghelesen]
Na de wijse van den 6. Psalm. Ofte van den Coopman die de Perle sochte.
Singt met aendacht.
Des Heeren vrede uytghelesen,
Die moet altijt ghepresen,
a
Mijne vriendinne zijn,
+
By u tot sijnder eeren,
+
Wassen ende vermeeren
Is de groete van mijn,
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a

Rom. 1. 7.
1. Pet. 1. 2.
+
2. Pet. 1. 2.
+
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2 Tot u mijn vrient ydoone,
b
Op dat ghy s'levens croone,
Van God door sijn ghena,+
Oock mede meucht verwerven,+
c
Daermen bevrijt van sterven,
Sal sijn vroech ende spa,+
3 Vroech ende spa wilt trachten,+
Den Heer in u ghedachten,+
Altijt te houden goet,+
Op dat hy u mach steuren,+
End leyden t'aller uren,
Na sijnen wille goet.
4e Die na sijnen wille leven,
Sullen worden verheven,
Ende morghen ontfaen,
f
Den inganck tot sijn rijcke,
Seer schoon en heerlijcke,
Ende met vreuchden staen.
5 Staende met grooter vreuchden,
g
Voor den Heere vol deuchden,
Sullen sy hooren jent,+
h
Comt ghy ghebenedijden,
Besie nu met verblijden,
Dat eewich rijck present,
6 Dat eeuwich rijck wilt hooren,
Dat bereyt is te vooren,
Al van s'werelts begin,
i
Comt ghy knechten ghetrouwe
Doet wech nu alle rouwe,
End gaet met blijdtschap in.
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4. Esd. 2. 45.
Apoc. 2. 10.
+
2. tim. 4. 8.
c
Ap. 20. 6.
+
1. Pet. 5. 4.
+
Iac. 1. 12.
+
Tobie. 4. 4.
+
Psal. 25. 4. ende 27. 11.
ende 86. 11.
+
Ioan. 1. 11.
+

e

Ba. 3. 39.

f

2. Pe. 1. 8.

g

sap. 5. 1.
Luc. 21. 33.
h
Mat. 25. 33.
+

i

Mat. 25. 21.
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7k Dese blijtschap sonder treuren,
die sal daer eeuwich dueren,
Sonder ophouden siet,
Noyt ooghe hoort mijn vermonden,
l
En heeft tot deser stonden,
+
Dees vreucht sonder verdriet
8 Ghesien, noch te gheen ooren
+
En hebben dit te voeren
+
Ghehoort, noch het en is
+
In gheen herte ghecomen,
+
Des menschen, dat den vroomen
+
Verwacht na desen wis.
+
9 Na desen sy verwachten
+
dat haer, wilt hier op achten,
m
Sal werden afghedaen,
+
Die tranen van haer wanghen,
n
Sy moghen wel verlanghen,
+
Om dit al te ontfaen,
+
10 Te ontfaen mijn lief vercooren,
+
Is ons bekent te vooren,
o
Dat die God dienen wel,
+
Sulckes sullen ghenieten,
v
Dus laet u niet verdrieten,
p
Te doen na Gods bevel,
+
11 Mijn lieve schaep ghepresen,
+
Wilt doch ghedachtich wesen,
q
Op dese vreuchde groot,
r
Al ist dat wy hier treuren,
s
Het sal niet langhe dueren,
+
Vreest den Heere devoot,
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Mat. 25. 23.

l

esa. 64. 17.
Esa. 51. 11. end 35. 10.

+

+

1. Pet. 1. 8.
1. Cor. 2. 9.
+
2. cor. 12. 4.
+
Apoc. 7. 17. ende 21. 4.
+
2. Cor. 7. 1.
+
Heb. 12. 28.
+
Esa. 65. 12.
m
esa. 25. 8.
+
4. esd. 2. 27.
n
Ps. 42. 2. ende 63. 2. ende
143. 6.
+
Rom. 8. 18.
+
2. cor. 12. 4.
+
2. cor. 4. 16.
o
Syr. 1. 13.
+
Mic. 7. 18.
v
Ps. 34. 10.
p
Gal. 6. 11.
+
Esa. 54. 7.
+
Pre. 12. 11.
q
1. Pe. 1. 8.
r
Io. 16. 33.
s
Psa. 30. 6.
+
Esa. 8. 4.
+
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12 Oorlof wilt doch verbeyden,
Al zijn wy nu verscheyden,
Ick hoop wy sullen bly,
Haer weder by een comen,
Laet ons slecht als de vromen,
Dienen den Heere vry.
13 Adieu mijn liefste op aerden,x
Met u schaepkens van waerden,+
Mijn lieve kinderkens kleyn,
Groet doch alle de vrienden,
Segt adieu die bekenden,
Van my u dienaer pleyn.

x

Psa. 2. 11. ende 100. 2.
1. Pet. 1. 17.

+

[O mijnen Bruydegom vaylliant]
Na de wijse: O edel bloemken excellent.
Singt met aendacht.
O Mijnen Bruydegom vaylliant
Wanneer sla ick u nemen by der hant
a
Wanneer sal ick u aenschouwen,
Want ick ben hier in een vreemt lant,+
b
Daer nijders zijn seer abondant,
Die my sere benouwen.
3 O lief noch een weynich verbeyt,
c
Ick sal comen zijnde bereyt,
Om u blijde t'ontfanghen,
Met mijn armen wijt uytspreyt,+
Want ick weet wel met goet bescheyt,+
Dat ghy na my hebt groot verlanghen.+
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Ps. 42. 3. ende 25. 1.
Psa. 25. 19.
b
Psal. 2. 3. ende 119. 157.
+

c

Esa. 60. 1.

+

Ioa. 14. 28.
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3 O Bruydegom ick ben seer benijt,
d
Ick moet weenen klaghen t'aller tijt,
Ia karmen ende suchten,
Maer bruydegom ghebenedijt,
+
Ick weet dat ghy den ghenen zijt,
+
Tot welcken ick moet vluchten.
4 V schreyen weenen end swaer verdriet,
+
Sal ick afvaghen vaet dit bediet,
e
O reyne Maghet ydoone,
+
End op u hooft dit wel insiet,
+
f

Voor dat ghy verdraecht wat u gheschiet,
Setten des levens croone,
5 Vwen troost o Bruydegom soet,
g
My in den noot verblijden doet,
+
Al ist dat ick mispresen,
+
Ghehaet benijt van dit ghebroet,
+
Ia ghenieten onder de voet,
+
En een haepspel moet wesen,
6 Och edel spruyte delicaet,
h
Als eenen plant ghy lustich staet,
+
Groen aen de water beken,
i
Bedout al in den dagheraet,
Opent u mont al sonder haet,
+
End wilt mijn woort uytspreken,
7 O Prince mijnen bruydegom,
k
Ick moet verblyen juychen met rom,
Als ick hoor dijn ghenade,
Bewaert my oock stercke Calom,
l
Dat ick mijde de weghen crom,
En recht deur gae sonder schade.
+
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d

Mat. 10. 22.

+

Ioa. 15. 18. ende 16. 1.
Ps. 34. 20.

+

+

2. tim. 3. 12.
Esa. 25. 6.
+
sapie. 5. 17.
+
Apoc. 7. 17. ende 21. 4.
f
Esd. 2. 43.
+
2. tim. 4. 8.
e

g

Psa. 119. 92.
1. Pet. 5. 4.
+
Apoc. 2. 10.
+
Iere. 15. 16.
+
Esa. 51. 12.
+

h

Psa. 1. 3. ende 92. 13.
Ier. 17. 8.
i
Deu. 32. 2.
+

+

Psal. 133. 3.

k

Psal. 32. 11.

l

Psa. 119. 134.
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Een nieu liedt van den laetsten tijt, uyt de heylighe Schriftuere
ghemaeckt,
Na de wijse van den 118. Psalm. Oft: Ick weet een schoon, uytvercooren.
Singt met aendacht.
Hoort toe ghy menschen op der aerdena
Rijck ende arm wie dat ghy zijt,+
Wilt nu doch Godes woort aenveerden+
b
Laet af van t'quaet tis meer dan tijt,+
c
Want den dach des Heeren sal comen,+
Ghelijck eenen dief inder nacht,+
d
De sondaers sal hy dan verdoomen+
e
Elck stell hem nu op de wacht,
2 Van den laetsten dach wilt aenhooren,
f
Hebben de Propheten gheseyt,
End lang ghepropheteert te vooren,
Door Gods Gheest met so claer bescheyt,
Daer naer is Christus oock ghecoomen,
g
Ende heeft door sijn woort vermaert.+
Sijn Apostelen sonder schroomen,+
Van den laetsten tijt gh'openbaert,+
3 Hoort toe wat Christus tot haer seyde,+
Ende sprack met woorden bequaem,+
h
Siet dat u niemant en verleyde,+
Veel sullen comen in mijn naem,+
Segghend ick ben Christus ghepresen,+
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a

Ps. 49. 2.
1. Pet. 2. 1. ende 3. 11.
+
Collo. 3. 5.
b
Ep. 4. 22.
+
1. Tes. 5. 3.
c
Mat. 24. 44.
+
Apoc. 3. 3. ende 16. 15.
+
sap. 3. 10.
d
Ps. 11. 7.
+
ma. 25. 42.
e
Mat. 24. 44. ende 25. 13.
f
Esa. 13. 6.
+

g

Mat. 24. 30.
mar. 13. 33.
+
Iere. 30. 7.
+
Ioel 2. 1.
+
Amo. 5. 18.
+
Mal. 4. 5.
h
Matth. 24. 4.
+
Ioel. 1. 15.
+
Luc. 21. 25.
+
matt. 13. 5.
+
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En sullen veel verleydend' zijn,
Gheruchten van oorloch by desen,
i
Sult ghy hooren sprack Christus fijn,
4 + Dat eens volck sal zijn opstaende,
k
Teghen d'ander na Christi belijdt,
d'een Coninckrijck d'ander zijn staende,
Oock pestilens' end dieren tijt,
+
Hier ende daer sal der gheschieden,
+
Eertbevinghe by plaetsen siet,
l
Dus t'beghinsel naer schrifts bedieden,
+
Van droeffenisse end swaer verdriet.
5 + D'een broeder sal d' ander verraden,
+
Ende leveren in de doot,
+
De Vader sal sonder ghenade,
Sijnen soone brenghen in noot
de kinders sullen zijn opstaende
Teghen haer ouders in dien tijt,
m
de menschen u zijnde versmaende,
Om mijnen naem suldy zijn benijt.
6 Maer nochtans boven alle desen,
Sullen sy haer handen ten fijn
An u lieden vast staende wesen,+
End vervolghen op dat termijn,n
Voor Vorsten end Coninghen fiere,+
Sulde ghy dan worden gheleyt,+
Haer tot een ghetuychnisse diere,+
Oock den Heyd'nen dits claer bescheyt.+
7 Sy sullen u doen in den banne,+
Spreeckt noch Christus de Heere fijno
den tijt sal comen nu voortanne,+
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i

mat. 24. 6.
Luce 21. 6.
k
4. Esd. 13. 31. ende 15. 15.
+

+

matt. 24. 7.
mar. 13. 8.
l
Mic. 7. 6.
+
4 Esd. 5. 9.
+
mac. 13. 12.
+
mat. 10. 21.
+
Luc. 21. 15.
+

m

Mat. 10. 22.

+

mar. 13. 13.
mat. 24. 9.
+
mat. 10. 17.
+
mar. 13. 9.
+
Luc. 21. 11.
+
Io. 15. 20.
+
Luc. 12. 11.
o
Io. 9. 22. ende 16. 2. ende
12. 22.
+
Actor. 9. 3.
n
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Dat sy die u doodende zijn,+
Sullen meynen daer mee te doene,+
God eenen dienst seer exellent,+
p
Om dats' my noch mijn Vader coene,
Niet en hebben te recht bekent.+
8q Daer sullen teeckenen gheschieden,
In de Sonn' en Mane, die tijt+
Sullen de Sterren na Schrifts bedieden,+
Van den Hemel vallen subijt,+
r
De Hemelen vergaen by desen,
s
D'elementen smelten en eertrijck
Met de wercken daer in mispresen,+
Werden verbrant alle ghelijck,+
9t Dan sal hem dat teecken verclaren,
Van des menschen sone eerbaer,+
In den Hemel hem openbaren,
Alle gheslachten sullen daer
Op aerden dan huylen end beven,
v
Als sy des menschen Soon bereyt,
Sien comen in d'wolcken verheven,
Met grooter cracht end heerlijckheyt.
10x Vervaernisse, angst ende pijne,
Sal haer overcomen verstaet,
y
Banghe zijnde droef van aenschijne,
Als een vrou die in arbeyt gaet,
D'een sal van den anderen vervaren
En verschricken van bangicheyt,
Haer aenlichten sal sonder sparen,+
z
Vierroot zijn als Esaias seyt.+
11 Die visschen der zee end revieren,+
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+

1. Cor. 2. 8.
Esa. 13. 10.
+
Ezec. 32. 8.
p
Io. 19. 22. ende 16. 3.
+
Hose. 10. 8.
q
Lu. 21. 23.
+
Matt. 24. 29.
+
Apoc. 6. 13.
+
2. Pet. 3. 10.
r
Mar. 13. 25.
s
Mat. 24. 30.
+
Acto. 1. 11.
+
2. Tes. 1. 8.
t
Apoc. 1. 7.
+
Lu. 21. 25.
+

v

Mat. 16. 27. ende 25. 31.
end 26. 63.
x

Esa. 13. 8.

y

Esa. 13. 3.

+

Sap. 5. 8.
Esa. 13. 8.
+
4. Esd. 9. 9.
+
Luc. 21. 23.
z
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a

Sullen beven voor Gods aenschijn,
Oock de Voghels meenighe tieren,
b
Die onder den Hemel dan zijn,
+
Al wat hem roert op dat aertrijcke,
+
Sal zijn met vreesen ende bangh'
12 Den dach des Heeren die sal wesen,
d
Comend' in onweder gheresen,
+
Nevelachtigh duyster, onclaer,
+
Met blicxem, vyer en dondren swaer,
+
Voor den Heere sal seer geringhen,
c

+
e

Henen gaen verslindende vyer,
Scheer hem als een vlamme versinghen,
f
Met een ghedruys end groot ghetier.
13 Dus siet wel toe den dach comt schiere,
+
Die seer stranghelijck branden sal,
Ghelijck eenen ooven van vyere,
g
Dan sullen die stoutmoedich al,
+
Die ghewelt doen, onrecht bedrijven,
h
Die Godloosen dan zijn als stroo,
+
Haer en sal dan niet overblijven,
Wortel of tack om t'leven snoo,
14 Mannelijcke reysen, die stercken,
Sullen bitterlijck schreyend zijn,
Als sy Gods gramschap sullen mercken,
End aenschouwen sijn wreet aenschijn,
i
Haer lieder bloet sal uytghestort wesen,
Recht ghelijck oft stof ware siet,
Ende haer vleesch als dreck by desen,
+
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a

Ezec. 28. 19.
Ioel. 2. 2.
b
Luce. 21. 24.
+
Seph. 1. 16.
+
Acto. 3. 18.
c

d

4. Esdr. 16. 10.
Esaie. 13. 6.
+
Iere. 30. 7.
+
Psal. 18. 8.
+
2. Sam. 22. 8.
e
Psalm 50. 3.
+
Hebre. 12. 29.
f
Malac. 4. 1.
+

+

Esaie. 66. 15.

g

Esa. 47. 7.
Syr.10. 8.
h
Seph. 1. 14.
+
Matt. 24. 50.
+

i

Sep. 1. 17.
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k

Haer gout salse beschermen niet,
15 God die sal corts een eynde maken,+
+

k

Ezech. 2. 19.
Sep. 1. 18.
+
Mat. 10. 21.
l
seph.2. 10.
m
Mala.4. 1.
n
Ioel. 2. 6.
+
Pro.10. 2.
+
Amo. 5. 18.
o
Esa. 2. 18.
+
Iere. 30. 7.
+

l

Met alle hooveerdighe stout,
Desen seer grooten dach der wraken,
n
sal verschrickelijck sijn end benout,
De Heere sal vervaerlijcken+
Teghen haer zijn wreet ende fel,+
o
Al haer afgoden seer grouwelijcken,
Van d'aerde gantsch uytroeyen snel,+
16 In dese selve quade daghen,
p
Sullen de menschen soecken siet,
Die bitter doot sonder vertraghen,
Maer en sullense vinden niet,
So sullen begheeren te sterven,
Maer de doot sal dan van haer vlien,
q
Segghend' berghen wilt ons bederven,
Heuvelen bedeckt ons nu ten lien,+
17 Van dat begin der creatueren,+
En was noyt sulcken bangicheyt,r
Als den laetsten dach sal ghebeuren,+
Sulcken angst end afgrijselijckheyt
s
Dan salmen in steenrootsen cruypen,
In de clooven der aerden vlien,
t
Ende in de berch spleten sluypen,
Van des Heeren vrees sulcx bespien:
18 Och menschen wilt u doch bekeeren
v
Verlaet u boosheyt met der spoet,
so heurt u herten maer niet u cleeren,+
Biddet God met grooter ootmoet,+
x
Dat hy u voor sijner ghenaden,
m
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p

Apo. 9. 6.

q

Ap. 6. 16.
Hos. 10. 8.
+
Luce 23. 29.
r
Mat. 24. 21.
+
Marc. 13. 19.
+

s

esa. 2. 16.

t

esa. 2. 19.

v

Io. 2. 12.
Ezech. 18. 30.
+
Exo. 34.
x
Psa. 86. 5.
+
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Wilt ontfanghen ende ontlaen,
+
y

Van alle u sware misdaden,
Die ghy u leden hebt misdaen,
19 Oorlof nu menschen allegader
Desen sanck in u herte prent,
Laet Gods woort zijn uwen berader,
Dat ghy ontvliet t'eeuwich torment
Want het sal der also gheschieden,
Daer ons de Schriftuere afseyt,
Niemant en mach den Heer ontvlieden,
God heeft cracht ende moghentheyt,

+

Mat. 11. 28.
4. Esd. 16. 68.

y

[O Heere wilt my gheven]
Na de wijse van den 130. Psalm. Oft: O Zyon wilt u vergaren.
Singt met aendacht.
O Heere wilt my gheven,
a
Een vernederden gheest,
Om u woort te beleven,
Voor u oordeel my vreest,
b
O Heer wilt my verhooren,
c
Mijn sonden zijn so veel,
Laet my niet in smooren,
Dat bid' ick u gheheel.
2 Ick bidde u oock mede
d
Om wijsheyt end verstant,
O Heer dit is mijn bede,
V woort in mijn hert plant,
e
Op dat daer uyt mach spruyten,

a

Ps. 51. 19.

b

Psa. 5. 2. ende 25. 16.
Ps. 38. 5.

c

d

Sap. 9. 4.

e

Iac. 1. 21.
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T'eyscht gheloove goet,f
End mijnwerck mach uytmuyten,+
Duer u ghenade soet.+
3 Dit is mijn meeste bede,
O Heer maeckt my bequaem
Te zijn een van u leden,
An t'onbevleckte lichaem,
Dat ick daer an mach blijven,
g
Volstandich tot den endt,
Laet t'woort in my beclijven,
Bidd' ick u Heere jent.
4 Wilt mijn tonghe regieren,
Dat ick door u wijsheyt,
h
Mijn woorden mach bestieren,
Dat ick niet worde verbeyt,
i
Want veel zijnder ghevallen,
Deur haer eyghen tongh quaet,
O Heer bewaert ons allen,+
V Gheest comt ons te baet.
5k In sond' ben ick ontfanghen,
Door Adams aert seer broos,
Met vleesch ben ick behanghen,
Tis teghen uw altoos,
T'oude moet ick verlaten,+
m
Doende het nieuwe aen,
O Heer comt my te baten,
Wilt my altijt bystaen.
6 Wilt my o Heere leyden,
n
In uwe waerheyt pleyn,
V woort in my verbreyden,l

f

Ro. 12. 5.
1. co. 12. 27.
+
Esd. 5. 30.
+

g

Mat. 10. 22. end 24. 13.

h

Sy. 23. 1.

i

pro. 16. 26.

+

Syr. 5. 25.

k

Psa. 52. 9.

+

Rom. 5. 23.
col. 3. 10.

m

n

Ps. 25. 5. ende 86. 11.
Gal. 5. 17.

l
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Ick bid u Heere reyn,
Ontfanckt my in ghenaden,
o
End sterckt my voor u woort,
Swackheyt heb ick gheladen,
O Heer my doch verhoort.
7 Ick dank u Heer verheven,
p
Ghy hebt gheopenbaert,
My den wegh tot den leven,
End u waerheyt verclaert,
Nu sal daer haest beginnen,
Eenen strijdt op te staen,
Gheeft dat ick mach verwinnen,
En laet my niet vergaen.
8 Hoe lustich macht daer wesen,
q
Al in de schoone stadt,
Daer sy die u hier vreesen
r
End lief hebben ghehadt,
Sullen zijn, end verblijden
+
Als sy crijghen haer loon,
Die hier veel moeten lijden,
s
Die crijghen dan de croon.
9 Maer waer sullen sy blijven,
Als Christus comen sal,
t
End salse van hem drijven,
De quaetdoenders voor al,
u
Och wat sal haer dan baten,
Alle des werelts schat,
Also God sal verclaren,
Die nu vet zijn en glat.
20 Hiermede wil ick enden,
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o

Ps. 90. 14.

p

Matth. 31. 25.

q

4. Esdr. 7. 7.

r

Esa. 64. 17.

+

Apo. 2. 10.

s

Esa. 2. 43.

t

ps. 125. 3.

u

Sap. 5. 8.
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Verhoort mijn bidden slecht,
Wilt u niet van my wenden,
Maer leyt my altijt recht,
Wilt my altijt bewaren,
By d'uytvercooren dijn,
Want ick ben Ionck van Iaren,
Dat ick mach salich zijn.

[Ghy Broeders al te samen]
Na de wijse: Ghy borghers op der aerden.
Singt met aendacht.
Ghy Broeders al te samen,x
a
Die Christum hebt aenghedaen,
b
Wilt u Gods woort niet schamen
c
Wandelt reyn na t'betamen
Dat ghy vroom meucht blijven staen,+
2d In Christus doot verheven,
V sonden begraven zijn,+
Hoe soudt ghy die noch leven,+
e
Siet waer toe ghy u hebt begheven,
f
Om hem na te treden fijn.+
3g Zijn wy Christus lidtmaten+
Och broeders en susters siet,+
So laet ons dit wel vaten,+
h
De arme levende sonde te haten,
Al dat ons noch druckt met vliet,+
4i Broeders uyt God ghebooren,+
Ende susters excellent,+
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x

ps. 119. 35.
Ge. 3. 27.
b
ma. 8. 38.
c
Eph. 4. 1.
+
Luc. 9. 26. ende 12. 9.
d
Ro. 6. 8.
+
1. cor. 7. 17.
+
Phi. 1. 27.
e
Ro. 6. 16.
f
Io. 13. 15.
+
1. cor. 12. 27.
g
Ro. 12. 5.
+
Eph. 1. 23. ende 4. 17.
+
Coll. 1. 10.
+
1. Tes. 2. 12.
h
Heb. 12. 1.
+
1. Pe. 2. 21.
i
Ioa. 3. 9. ende 5. 18.
+
Rom. 6. 4.
+
1. Ioa. 2. 6.
a
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+

Laet ons Gods woort niet smooren,
Dat wy nu hebben vercooren,
+
Maer uwen loop recht volendt.
5 End wilt nu wel bewaren,
k
V gheloof den eedelen schat,
l
Willet voor de menschen verclaren,
+
Op dat ghy meucht wel varen,
By uwen Vader in de schoone stadt,
6m Reyn, Heylich wilt nu wesen,
o
Ghy die door twoort ghebaert zijt schier
Ghelijck hy reyn is ghepresen,
Spreeckt de Heer acht op desen,
So wilt u reynighen hier.
7 Te recht wel hem toch dancken,
p
Die ons gheroepen heeft fijn,
+
Verlost van sduyvels stancken,
En ons ghesteltq tot rancken,
r
Ia oock tot lidtmaten fijn.
8 Denckt broeders uytvercooren,
s
Wat een ghenade is ons verclaert,
t
Wy waren al verlooren,
+
Vervallen in Gods tooren,
v
Daer van zijn wy nu bewaert,
9x Indien wy hier volherden
Behouden ons gheloof seer fijn,
y
So sullen wy ghecroont werden,
z
Blinckende cleederen aenveerden,
+
By Christum in vreuchden zijn.
10 Peyst nu sonder verbeyden,
+
Na dese beloften schoon,
+

+

Heb. 12. 13.
Luce. 12. 8.
+
1. Pet. 1. 16.
+

k

2. Cor. 4. 7.
Mat. 10. 32.
+
Ioan. 15. 5.
l

m

Ap. 21. 2. ende vers. 10.
Iac. 1. 18.

o

p

Col. 1. 12.
1. Pet. 5. 4.
q
Esa. 5. 7.
r
Ro. 12. 1.
+

s

2. cor. 8. 9.
Eph. 2. 3. ende 5. 6.
+
Rom. 8. 3.
v
Tit. 2. 14.
x
Mat. 10. 22.
t

y

Sap. 5. 17.
Ap. 6. 11. ende 19. 8.
+
Iac. 1. 12.
z

+

Apo. 2. 10.
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a

En laet u niet verleyden,+
b
Blijft op de rechte weyden,+
c
So sult ghy ontfanghen de croon.
11 Krijcht vroom en onderslaghen,
e
Met ghewelt dese stadt inneemt,
Ontsiet gheen droeve daghen,+
Wilt haer u lichaem aen waghen,+
Want u loon is eeuwich bestemt.+
12g Wilt niet te rugghe keeren,
Die zijt op de rechte baen,f
Maer bidt den Heer der Heeren,
h
Om u gheloove te vermeeren,
So blijft ghy vroomelijck staen.+
13i So mach u niemant letten,
Ghy sult dan wel verwinnen bloot,
k
Al die hen teghen u settenn
Die sullen te niet gaen als sletten,
l
Ghy sultse verslinden als broot,
14 Ons hooghe Prince verheven,+
Recht boven alle mandaet,
m
Hy sal ons niet begheven,
n
Als wy hier worden verdreven,
o
Want wy lijden doch om gheen quaet.
15p Eeuwich lof prijs ende eere
Sy God den Heere vermaert,
Die ons tot elcken keere,
Door sijn ghenade seere,
Van het quade heeft bewaert.
16 Niet meer op dese tijden,
Broeders end susters ghemeynt,q

a

Ier. 29. 8.
Apo. 2. 10.
b
Ps. 23. 2.
+
mat. 24. 4.
c
2. Esa. 2. 43.
e
Esai. 51. 12.
+
Cal. 2. 18.
+
Matt. 10. 28.
+
Luce 12. 4.
g
Gen. 19. 26.
f
Mat. 25. 34.
h
Luc. 17. 6.
+
Marc. 10. 40.
i
1. Pe. 3. 13.
+

k

Es. 51. 8.

l

Nu. 14. 9.
Heb. 13. 5.

+

m

Deu. 31. 6.
Mat. 10. 23.
o
1. Pet. 4. 15.
p
Ro. 11. 36.
n

q

job 36. 11.
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r

Waeckt, bidt, zijt vroom int strijden,
Wilt van der waerheyt niet glijden,
Maer blijft vast op Christum reyn.

r

Coll. 4. 1.

[Wilt ghy wesen een Oorlochs man]
Na de wijse: Een Ridder ende een Maechdeken jonck.
Singt met aendacht.
+
+

Wilt ghy wesen een Oorlochs man
Een Camper ende Ridder des Heeren
a
Laet u teeckenen doet wapen an
+
Strijden end vechten moet ghy leeren.
2b Want wy en hebben hier gheenen strijt
Teghen ons vleesch en bloet alleene,
Teghens de hoocheyt des werelts wijt,
Moeten wy vechten int ghemeen.
3 Teghen Keyser, Coninck, Vorsten groot,
Al die de duysterheyt regieren,
Moeten wy campen tot in den doot,
Oprechten vroom Christus banieren,
4 De schalckheyt veel argher dan fenijn,
c
Der gheesten die in de locht wercken,
Moeten wy oock bevechtende zijn,
Haer loofheyt end bedroch aenmercken,
5d Sy sonnen teeckend end wonder doen,
En door een schijn der waerheyt lieghen,
+
Die haer niet vast aen Christum hoen,
+
die sullen sy alle bedrieghen,
6 Dus laet ons hopen met goet verdrach,
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+

1. Pet. 4. 1. ende 5. 8.
Ro. 12. 12.

+

a

Ep. 9. 4.
Apoc. 7. 3.
b
Ep. 6. 12.
+

c

Ep. 6. 12.

d

Matth. 24. 24.

+

2. Tes. 2. 9.
Apo. 13. 13. end 16. 14.

+
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e

Verlatende ons quaey manieren,
Op dat ons God in den quaden dach,+
door sijnen gheest mach wel bestieren.
7f In een lichaem der sonden subject,
Woont met Gods Gheest vry van geschille,+
Noch in gheen ziele hy in en treckt,
Onghehoorsaem en quaet van wille.
8 Maer die Christum soecken vroech en spa
g
Om dienen sonder te cesseren,
Sal hy ontfanghen en vryen van scha,
h
Indien sy hem niet en temteren.
i
9 Aendoen sal hy haer sijn wapen sterck,
daer mede hyt al heeft verwonnen,
Ende moedt gheven want tis sijn werck,
Victorye sal hy haer jonnen.+
10 Dus staet, weest vroom in al u gevecht
k
Omgort u lenden met der waerheyt,
l
doet aen dat pancier goet end oprecht,
de gherechticheyt sonder swaerheyt,+
11 Weest gheschoeyt aen uwe voeten wel,
Met d'Euangelium des vreden,
Om te loopen als een bode snel,+
Bootschappen Gods ghenadicheden.m
12n Neemt aen t'gheloove tot een schilt,
Teghen den duyvel onmanierich,+
Waer me gheblust worden en ghestilt,+
Alle sijn scherpe pijlen vyerich,o
13 Den Helm der salicheyt wilt noch voortp
Cloeckelijck op u hooft oock stellen+
Grijpt dat sweert des Geests dwelc is Gods woort,+

Sommighe leerachtighe geestelijcke liedekens

e

Pet. 2. 5.
Col. 3. 5.

+

f

Sap. 1. 4.
Syr. 15. 13.

+

g

Ioa. 1. 11.

h

1. Cor. 10. 9.
Ep. 6. 13.

i

+

2. cor. 10. 4.

k

Ex. 28. 4.
Esai. 59. 17.
+
Luc. 12. 35.
l

+

1. Tes. 5. 8.
Ep. 6. 15.
n
Ep. 6. 16.
+
Esa. 52. 7.
+
Ro. 10. 15.
o
Ep. 6. 17.
p
Esa. 49. 2.
+
Heb. 4. 12.
+
Apo. 1. 16. ende 8. 16. end
19. 13.
m
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+

Om u vyanden me te vellen,
14 Draecht Christus teecken dat roode cruys
r
Treckt willich uyt met hem te velde,
Lijdt, smaet, druck, noot, angst, met confuys,
q
Neemt so sijn rijck in met ghewelde.
15 Wilt loopen cloeck met verduldicheyt,
+
Lijdtsaem sonder eenich verlanghen,
In den strijdt die u God leyt,
s
Danckt, looft, prijst hem met blijde sangen.
16t Wilt roepen, smeecken, bidt in den geest,
+
End houdt goey wake t'allen stonden,
+
Vlucht niet om druck lijden of tempeest,
+
Een oprecht Ridder wert ghy ghevonden.
17u Want die uyt dit strijden wijcken al,
+
Die en sullen God niet behaghen,
x
Maer die volstandelijck vechten sal,
+
Tot in den doot sonder vertsaghen,
+
18 Afwasschen salmen sijn tranen swaer,
+
Sijn lijden dat wert al ghenesen,
+
Blinckende cleederen wit ende claer,
+
Sal hy aendoen end blijde wesen.
+
19 Een croone met grooter melodie
+
Sal Christus op sijn hooft oock gheven,
+
Dat wert sijn loon en sijn soudie,
+
Hier boven nu in dat eewich leven.

[Singhet den Heer een nieuwe liedt]
Na de wijse: Ghy die Christum hebt aenghedaen.
Singt met aendacht.
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+

Luc. 16. 16.

r

Heb. 12. 1.

q

Mat. 11. 12.

+

Esa. 11. 4.

s

sy. 40. 40.
Eph. 6. 18.
+
Luc. 18. 1.
+
Col. 4. 2.
+
1. Tes. 5. 17.
u
He. 10. 38.
+
2. Tes. 3. 1.
x
mat. 10. 22.
+
Apo. 7. 17. ende 21. 4.
+
2. tim. 4. 8.
+
4. esd. 2. 39.
+
Apoc. 3. 4. ende 19. 8.
+
Sap. 5. 15.
+
1. Pet. 5. 4.
+
4. Es. 2. 43.
+
Iaco. 1. 12.
+
Apo. 2. 10.
t
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Singhet den Heer een nieuwe liedt,a
b
Sijn lof verbreyt en swijghet niet,+
c
O Zyon prijst sijn name,+
d
Ghedenckt welck een liefde ons is geschiet
e
Comt laet ons in sijn naem versamen,
Sonder schamen.+
2 Hoe soud wy ons schamen, tis Christus wil
f
Om Zyon can ick niet swijghen stil,
g
Mijn hert singt van vreuchden,
h
T'ghebreeckt ons aen wercklap, dit is t'geschil
O Heer, oft ghyse toevoechde,
Die u ghenoechde.
3i O Heer seynt doch arbeyders tis van noot
k
Hier is groot hongher maer niet na broot,
Maer na u woort o Heere,
l
Gedenckt aen u oogst die schoon is en groot

a

Ps. 96. 5.
esa. 62. 7.
+
Esa. 42. 10.
c
Ps. 48. 12.
+
Psa. 98. 1.
d
1. Io. 3. 1.
e
he. 10. 25.
+
Luc. 10. 21.
f
Esa. 62. 1.
g
Ep. 5. 19.
h
mat. 9. 37.
b

i

Luc. 10. 2.
Am. 8. 10.

k

+

l

m

+

Op dat deur de wilde Beeren,
Niet om keeren.
4 De Beer die wroet, de Leeuw die knaecht
Daer is nau een diese wech jaecht,
Seer snel comt Satan vlieghen,
Tserpent gaet om Eva de teere Maecht,
Dat hyse mocht weder bedrieghen
Met sijn lieghen.n
5o O Heer geeft ons u sweert aen ons sijdt
Dat wy verslaen die teghen ons strijdt,+
p
Vleesch en bloet willen wy waghen,
q
Dat helsche serpent die u bruyt benijdt,
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Ioa. 4. 35.
mat. 9. 37.
m
Ps. 80. 14.

n

2. cor. 11. 5.
2. Esa. 4. 18.
+
1. Pet. 5. 8.
p
Apoc. 12. 16.
q
Ap. 12. 18.
o
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Helpt ons met t'sweert des geests wechjagen
Onvertsaghen.
6 Zijt goets moets u wederghebaerde Eva
r
Al schiet de Draeck sijn stroom u na,
+
Vreest niet de Slanghe bevende,
s
V nieuwe gheboorte staet neerstich gae,
+
so mach hy u niet verslinde,
+
Met u kinde.
7t T'serpent is nu vertreden sijn hooft,
+
Door Christum die ons was belooft,
v
Ghenaed' is ons verschenen,
x
Laet ons waken, dat Satan ons niet berooft
y
Als hy ons noch sterckt in ons senen,
Dat wy weenen.8z Och lijdt en ghedoocht doch dit cleyn casty
a
Dat niet weert te ghelijcken en zy,
So d'eeuwighe vreucht des Heeren,
b
Als onse vervolghers zijn int ghecry,
c
En roepen, o berghen valt neere,
d
T'sal u niet deeren.
9 O Prince Herder van Israel,
+
Bewaert u arme schaepkens wel,
+
Wilt daer den Wolf uytkeeren,
e
Den Draec, het Serpent, en den Leeu rebel
Die u ghemeynte dick temteeren,
Met valsche leeren.
10 Oorlof vrienden vry moedich strijt,
Ick groet u hertelijck waer ghy zijt,
Met Gods eeuwighe vrede,
f
Gheloof, hoop en liefde blijft by u altijt,

r

ap. 12. 20.
Esa. 7. 15.
s
Ioa. 3. 3.
+
Luc.12. 40.
+
Apo. 6. 16.
t
Gen. 3. 15.
+
Apo. 3. 10.
v
Tit. 2. 11.
x
matt. 24. 42.
y
Gen. 3. 15.
z
heb. 12. 7.
a
Ro. 8. 18.
+

b

Sap. 5. 2.
luc. 23. 2.
d
eze. 33. 23.
c

+

Ioa. 10. 11.
Esa. 40. 1.
e
Apo. 12. 8.
+

f

1. co. 13. 13.
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g

Houdt eendracht als Christus leve,
Dats mijn bede.
11 Die dit liedeken eerst ghesonghen heeft,
h
O God sijn sonden hem vergheeft,

g

Eph. 4. 3.

+

h

i

+

Treet niet met hem int rechte,
sterckt hem int geloove so lang als hy leeft
l
Bewaert o Heer u teeren knechte
Recht en slechte.
k

psa. 39. 9.
syrac. 21. 1.
i
psa. 143. 2.
k
Luc. 17. 6.
l
psa. 25. 21.

[Vader in der eeuwicheyt]
Na de wijse: Vader ons in Hemelrijck.
Singt met aendacht.
Vader in der eeuwicheyt,
Na u heb ick seer langh ghebeyt,
Comt my te hulp o God mijn Heere,
Versterckt my doch want ick ben teer,
Gheeft my u woort recht te verstaen,
In gheender noot wilt my afgaen,
2 Ick bid u Heer met gantscher macht,
Wilt my bewaren dach ende nacht,
Voor desen boosen vyant quaet,
a
Die als een Leeuw rontom my gaet,
b
Behoedt my door alle valschen schijn,
O Heer wilt doch mijn leytsman zijn,
3 Verbeyt niet langh o Heere soet,
Om my te troosten u doch spoet,
c
Mijn Vleesch is swack ende seer cranck,
O Heer vordert doch mijnen ganck,
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a

1. pet. 5. 8.
1. tess. 5. 22.

b

c

matt. 26. 40.

624
Dat ick u paden recht mach treen,
Daer heb ick u Heer om ghebeen.
4d Ick ben seer cranck en daer toe broos,
Van my selfs heb ick niet goets altoos,
Dus doet my Heer, doch nu bystant,
V liefde in mijn herte plant,
Heer stuert my op de rechte baen,
Met uwen Gheest wilt my versaen,+
5e Wijst my u weghen Heere goet,
Leert my u paden met der spoet,
Leyt my in uwer waerheyt claer,
Dat bid ick u Hemelsche Vaer,
Om uwes naems wille o Heer,
f
Zijt mijn misdaet ghenadich seer.
6g Mijn sonden zijn seer meenichvult,
h
O Heer vergheeft doch mijne schult,
i
Alleen heb ghesondicht hoort,
+
Voor u, Vader weest niet verstoort
+
k

Och Heer mijn God en straft my niet,
Al met u gramschap van my vliet.
7l Ydelheyt ende leugens sy,
+
Heer laet die verre zijn van my,
Armoed noch Rijckdom gheeft my niet,
m
Met nu ghenade my begiet,
Laet alle gheveynstheyt van my vlien,
n
Laet uwen wil in my gheschien.
8 O Heer maeckt my doch bequaem,
o
Tot een lidt aen uwen lichaem,
+
Een steen van uwen tempel net,
p
Dat ick hier toe mach zijn gheset
+
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d

Io. 15. 6.

+

2. Cor. 3. 5.
Ps. 25. 4. end 27. 11. end
86. 11.
e

f

Ps. 25. 11. ende 51. 3.
Manas. vers. 8.
h
Ps. 65. 4.
i
Ps. 51. 6.
+
Luc. 11. 4.
+
Luc. 15. 21.
k
Ps. 6. 2. ende 38. 1.
+
Ier. 10. 24.
l
Pro. 30. 8.
+
mat. 6. 12.
g

m

Ps. 56. 2.

n

mat. 6. 10.

o

Ro. 12. 5.
Eph. 5. 30.
p
1. pet. 2. 5.
+
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q

Een ranck Heer van u wijngaert soet,
Dat ick in liefden groeyen moet.
9 O Prince God u moet lof zijn,
r
Reynicht t'hert ende nieren mijn,
s
Besprenckt my Heer met Isoop schoon,
Ontfanckt my in des Hemels troon,
t
O God ghy die alleen zijt groot,
Geeft my sterckeyt tot in den doot.

q

Ioa. 15. 5.

r

Psa. 26. 2.
Ps. 51. 9.

s

t

Ier. 10. 6.

[Ic dancke God almachtich van sijn genade soet]
Na de wijse: O God wy dancken dijner goet.
Singt met aendacht.
Ic dancke God almachtich van sijn genade soet,a
b
End love hem van vreuchden met sange,
c
Sijn barmherticheyt blijft inder eeuwicheyt goet,
Dies en ben ick niet treurich noch banghe,
Want ick weet dat mijn God mijn Heer,
d
My verlaten sal nemmermeer,
e
Hope en troost beyde tsamen,
Laten my niet beschamen.
2f Christus is mijn hope mijn troost end mijn salicheyt,
g
die my verlost heeft met sijnen bloede,
van duyvel, sonderhen heeft my bereyt,
i
de wigh die leydt my ten eewigen goede,
k
Hy is smal ende seer benout,
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a

Col. 1. 3.
Eph. 1. 13.
Phil. 1. 3.
b
eph. 5. 19.
Coll. 3. 16.
c
Luc. 1. 46.
Exo. 20. 6.
Ps. 103. 17.
ende 106. 8.
ende 107. 2.
ende 118. 1.
d
Ios. 1. 5.
Heb. 13. 5.
Deu. 31. 6.
e
Rom. 5. 5.
Esa. 57. 11.
f
2. tim. 1. 9.
Tit. 3. 5.
g
Col. 1. 13.
h
co. 15. 55.
i
Ioa. 14. 6.
k
mat. 7. 13.

626
l

Maer die de beloften berout,
Geschoncken vanm God des vreden,
+
Hy sal hem wel doortreden.
n
3 Als Christus rijcke was is hy arm geworden siet
Om ons (die arm zijn) rijcke te maken,
o
Hy is verlost van al sijn smarte ende verdriet,
p
En wederom sijn glory te smaken,
r
En sit in grooter heerlijckheyt,
+
Sijn uytvercoren hy verleyt,
q
Die met hem sullen regneren,
+
Eewelijck triumpheren.
4 Christus als een onschuldich end onbevleckte lam,
s
Is voor ons, arme sondaers ghestorven,
t
Waer door hy de vrientschap van sijnen Vader die gram,
Op ons was, wederom heeft verworven,
v
Hy heeft den wech open gedaen,
Waer door wy tot den Vader gaen,
Een genade niet om gronden,
Heeft hy voor ons ghevonden.
5 Maer dese ghenade comt alle menschen niet toe
Hoewel sy haer daer af hooch beroemen,
x
Ioannes die beschrijft ons claerlijck van Christo hoe
dat hy is sijn eygendom is comen
Maer de sijne legt hy voortaen,
En hebben hem niet ontfaen,
Maer die hem ontfinghen alle,
Gaf hy t'haren gevalle:
6y Macht om te worden kinderen Gods, die in sijn naem,
+

l

4. esd. 7. 7.
Matt. 5. 3.
m
Heb. 13. 20.
+
Luc. 13. 22.
n
2. cor. 8. 9.
o
esa. 53. 11.
p
Lu. 24. 25.
r
1. pet. 1. 19.
+
Apoc. 5. 9.
q
1. tes. 4. 17.
+
Coll. 1. 14.
+

s

Rom. 5. 6.
eph. 2. 15.

t

v

Ioa. 14. 6. ende 10. 9.

x

Ioa. 1. 11.

y

Ioa. 1. 12.
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Gelooven, ende niet zijn gheboren,
Wt den bloede, noch uyt des vleeschs wil onghehoorsaem,
Noch uyt den wil des mans die verloren,
z
end verdoemt is door Adams val,
Daerom wie salich wesen sal,
a
Moet uyt God geboren wesen,
b
Door Christum nieuw verresen.
c
7 Voorwaer voorwaer spreeckt Christus tot Nicodemum claer,
Wie niet en wort geboren van boven,
Hy en mach Godes rijcke niet sien, dats openbaer
Die anders leert wort van God verschoven,
Voorwaer voorwaer seyt Christus noch,
Wie niet en wort sonder bedroch,d
e
Omgekeert als een kint cleene,
Hy mist Gods rijcke reene.+
8 Christus heeft selve gesproken dese woorden plat,+
Men machse met geen gloofen verdraeyen,f
Paulus seyt ooc, so wie op het vleesche saeyt datg
Hy van tvleesch heder berven sal maeyen,+
Wat uyt vleesch geboren is,h
Dat is vleesch, maer wat gewis,i
Geboren is uyt den Geeste,+
Dat geeft smaeckt fit te keeste,k
9 Die na den vleesche levet sal sterven, maer so wie
Door den Geest doodet des vleeschs wercken,
Die sal leven, maer wie des vleeschs wercken doet
l
en sal Gods rijcke niet aenmercken,
Vleeschelijck te zijn ghesint,
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z

Ro. 5. 18.

a

Ioan. 2. 3.
rom. 6. 4.
c
Ioan. 3. 3.
b

d

Gall. 1. 8.
mat. 18. 3.
+
1. cor. 14. 20.
+
1. Pet. 2. 2.
f
Gal. 6. 10.
g
Ioa. 3. 6.
+
Rom. 8. 5.
h
rom. 8. 13.
i
Gal. 5. 21.
+
1. cor. 6. 10.
k
rom. 8. 6.
e

l

cor. 2. 14.
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Dats de doot na Schrift bevint,
Geestelijcke ghesinthede,
Dat is leven ende vrede.
10l Een vleeschelijck mensche van Gods Geeste niet smaeckt
Ende so wie niet en heeft vercreghen,
m
Den Gheest Christi door welcken datmen om weldoen haeckt,
n
Die is met Christo niet maer hem teghen,
Gheen Christen maer een Antechrist,
Die al Godes ghenaden mist,
Om dat hy hem laet bedriegen,
o
Door t'Serpents listich liegen.
11 Dese woorden ende meer ander geven claer uyt
p
Dat niet al die draghen Christus name,
q
Christen werden bevonden, maer alleen Christus bruyt,
r
Sal door hem daertoe wesen bequame,
Dats dat nieuw Ierusalem,
Hy woont in haer, en sy in hem,
s
buyten sijn toovenaers honden,
Dootslaghers leugenaers monden.

l

cor. 1. 14.

m

Ro. 8. 9.
matt. 12. 30.

n

o

2. Cor. 11. 5.

p

mat. 7. 21.
eph. 1. 25.
r
Apo. 11. 2.
q

s

apo. 22. 15.

[Ick moet o Heer u loven]
Na de wijse: O Heer God leert ons heden.
Singt met aendacht.
a

Ick moet o Heer u loven,
Al in dat herte mijn,
b
Ghy hebt gesonden van boven,

a

ps. 103. 1.

b

Ioa. 3. 10.
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Een heylsame medecijn,c
d
Daer wil ick in verblijden
O Heer noyt sulcken maer,+
End stellen alle droefheyt besijden,+
Overcomt my druck oft lijden,e
Ten dunck my zijn niet swaer,
2 Ter doot ligge ick doorsteken,
Geslagen en seer ghewont,
f
Vol sweeren end onreyn gebreken,
O Heer maeckt my gesont:
g
Niemant mach my ghenesen,
h
Dan ghy alleen O Heer,
i
Verlost my nu uyt desen,
Laet my voortaen u vreesen.
Dat is al mijn begeer.
3 Ghy hebt my opgenomen,
Daer ick lach gewont versmacht,k
l
Ende op den wegh der vromen,
Hebt ghy my o Heer gebracht,+
m
Int begin ben ick getreden,
Tot t'volcomen hoop ick te gaen,
n
Al na de stadt van vreden,
Daer Esdras heeft beleden,
O Heer wilt my bystaen.
4 Als ick my nu stelle te wercke,
Te doen dat u behaecht,
o
So vinde ick alle de stercke,
Die stout zijn, en onvertsaecht,
Sy dreygen my te bestrijden,+
Met water sweert en vyer,+

c

mat. 9. 12.
esa. 61. 10.
+
Luc. 5. 31.
+
Luc. 1. 46.
e
Luc. 10. 30.
d

f

psa. 38. 6.

g

psa. 49. 8.
esa. 63. 1.
i
psal. 41. 5.
h

k

Eze. 16. 6.
psal. 1. 6.
+
Pro. 4. 18. ende 11. 5.
m
Heb. 6. 1.
l

n

4. esd. 7. 6.

o

psa. 37. 32.

+

Sap. 2. 12.
Ier. 9. 8.

+
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En met ander lijden,
om my te doen afglijden,
Dat is al haer manier.
5 O Heer zijt mijns gedachtich,
p
Het schepsel uwer hant,
q
Van my selven ben ick niet machtich,
+
Doet my dan Heere bystant,
+
Wat sonde ick comen bedrijven,
r
Dies ellendich is ende naeckt,
t
Laet u woort in my beclijven,
u
Ende uwen Geest my drijven,
y
Daer heb ick lang na gehaeckt.
6 Wilt mijn geloof vermeeren,
+
Dat doch mijn schilt moet zijn,
z
Laet my tsweert des geests useeren,
En volghen de rechte lijn,
So en mach my niemant deeren,
Al zijn sy seer menichfout,
Die hen tot mywaerts keeren,
Vanden rechten wegh willen weeren,
V gratie Heer op my dout.
7 Mijn vleesch seer boos van aerde,
Wilt doen al sijn begeert,
Tis cloeck als d'onvervaerde,
a
Met sijne lusten expeert,
Om teghen den geest te strijden,
Meynt te behouden t'velt,
Het moetet laten glijden,
End wijcken heel te sijden,
Sijn macht wert tonder gestelt.
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p

esa. 64. 21.
joa. 15. 6.
+
2. cor. 3. 5.
+
Ier. 10. 23.
r
ps. 25. 16. ende 40. 18. ende
109. 23.
s
Ps. 103. 6.
t
Luc. 17. 5.
u
eph. 6. 16.
y
ro. 8. 13.
+
1. Pet. 3. 13.
z
Gen. 6. 5. ende 8. 21.
q

a

Gal. 5. 17.
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8 En wilt my niet begheven,
b
Ghy diet al hebt gemaeckt,
c
Die de aerde doet beven,
De berghen roocken als ghyse raeckt,+
d
Ghy zijt seer groot van crachten,
Wilt mijn beschermer zijn,+
Laet uwe Wet in mijn vernachten,+
Steltse altijt in mijn gedachten,e
Dats mijn Siele een medecijn,+
9 Lof Princelijck vader verheven,+
f
Die alle herten bekent,
de dooden gheeft ghy leven,+
O Heer blijft my ontrent,+
Laet my van u niet keeren,+
g
Mijn borcht en oock mijn steen,
O Heer wilt van my weeren,
Dat my soude mogen deeren,
Ghy zijt mijn hulp alleen.

b

Gen. 1. 1.
Ps. 18. 8. ende 104. 32.
+
Iudit. 5. 5.
d
Ier. 10. 6.
+
Iudit. 16. 21.
+
4. esd. 8. 23. ende 16. 12.
e
Psa. 119. 117.
+
1. Par. 29. 9.
+
Psal. 7. 10.
f
1. Reg. 16. 7.
+
Ier. 11. 20. ende 17. 10.
+
Acto. 1. 24.
+
Apoc. 2. 23.
g
Psa. 18. 3. ende 91. 2. ende
144. 2.
c

[O Syon houdt u vaste]
Na de wijse: Meybarch houdt u vaste.
Singt met aendacht.
O Syon houdt u vaste,
a
O schoone vercierde Bruyt,
Daer comen vreemde gasten,
End die willen u royen uyt.
2 Die gasten die daer comen,
Zijn my seer wel bekant,+

a

Ap. 21. 2.

+

Esa. 2. 3.
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Seer hooch sy haer beroemen,
Datse my sullen brenghen in schant.
3b Coninghen en Princieren,
Die houden eenen raet,
Hoe sy mochten schoffieren,
V Bruyt o Heer haer nu bystaet.
4 Wel op Ridders en knechten,
Elck zy doch nu een man,
In u gemoet om vechten,
Want u siele die hangt daer aen.
5 Wachters op Syons toren,
Gheeft u Broeders nu moet,
Laet de Basuyne hooren,
Waecht voor haer lijf end goet.
6 Wilt scherpelijcken waecken,
V loose, die heerd Gods woort,
Gheen quaet sal u gheraken,
Gaet doch vry volherdich voort.c
7e Die hier vromelijck strijden,
Malcander in noot bystaen,
Sullen na desen tijden,
f
De eewige croon ontfaen.
8 Diens uweng Vorst getrouwe,
+
Christum gebenedijt,
h
Al u verdriet en rouwe,
+
Sal verkeeren in groot jolijt.
9 Wilt dickwils overdincken,
+
Hoe dat wy sullen hier naer,
i
In witte cleederen blincken,
+
Blijven wy byder waerheyt claer.
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b

psal. 2. 2.

d

heb. 4. 12.

c

Esa. 52. 8. ende 62. 6.
1. tim. 4. 7.

e

f

Apo. 1. 10.
Heb. 12. 2.
+
4. esd. 2. 43.
h
joa. 16. 10.
+
2. tim. 4. 8.
g

+

Iaco. 1. 12.
4. esd. 1. 29.
+
Apo. 3. 5. ende 6. 11.
i
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10 Op dat wy niet en derven,
Godes beloften schoon,
Laet ons veel liever sterven,
Dan verlaten sijn woort ydoon.
11 Die desen strijdt aenveerden,
Moeten herboren zijn,k
Tot den eynde volheerden,l
m
Souden sy vercoren zijn.
12 Al is hier wel gesonghen
Van strijden, in danck ontfaet,
Looft hem met nieuwe tonghen,
n
En altijt na tgoede staet.
13 Oock sal een yeder weten,
o
Dat ons wapens niet en zijn,
Vleeschelijck, maer gheheten,
Crachtich, ende geestelijck fijn.
14 Die ons dit het eerst stelde,
Wt liefden dat hyt de,
Sijn hert tot sijn broeders helde,+
p
Hy wenscht haer des Heeren vree.

k

Ioa. 3. 3.
matt. 10. 22.
m
mat. 20. 16. ende 22. 14.
l

n

1. pet. 3. 13.

o

2. cor. 10. 4.

+

eph. 6. 13.
phil. 4. 7.

p

[Hoe soud ick swijgen siet]
Na de wijse: De oogen om sien hebben, moghen aenschouwen.
Singt met aendacht.
Hoe soud ick swijgen siet.a
Van den bruydegom te singen,
Een nieuwe vreuchden liedt,
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+

Mijn gheest dunckt my ontspringhen,
Wanneer ick peys,
b
Om sijn liefde groot,
c
Het woort wert vleys,
d
En sterf den doot.
+

+

2e Door Adams sonde quaet,
+
Lagen wy in Gods tooren,
+
Maer God ons toeverlaet,
f
Sandt sijn Soon uytvercoren,
+
+
g

Ons middelaer,
Ia Broeder endei Vaer,
k
Voorspraeck eenpaer,
l
En Herder claer.
3m Hy daelde uyt sVaders throon,
n
De Heere groot van machten,
o
Hy quam een Bruyt ydoon,
+
Roepen uyt veel geslachten,
p
Hy track haer aen,
q
Reyn witte sijde jent,
Hy wort haer man,
Seer pertinent.
4r Christus seyt voorwaer,
Ick en ben niet gecomen,
Om dat ick den sondaer,
Soud straffen en verdoemen,
s
Bekeert hy hem,
So sal hy salich zijn,
Volcht hy de stem,
Der woorden mijn.
5t Verlooren schaepkens dom,
h

+

Ioa. 2. 17.
mar. 15. 37.
b
psal. 69. 10.
c
Ioa. 1. 4.
d
matt. 27. 49.
+
Ioa. 19. 30.
e
Gen. 3. 6.
+
Rom. 5. 12.
+
1. Cor. 15. 21.
f
Ioa. 3. 16.
+
Gal. 4. 4.
+
1. Ioa. 4. 9.
g
1. tim. 2. 5.
h
Psa. 22. 23.
i
Esa. 9. 5.
k
1. joa. 2. 1.
l
esa. 40. 11.
m
joa. 3. 13.
n
esa. 9. 5.
o
Apo. 1. 9.
+
Luc. 23. 46.
p
apo. 19. 8.
q
esa. 54. 5.
+

r

mat. 9. 13.

s

Ier. 18. 7.

t

eze. 34. 16.
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Die sal ick weder soecken,
En brenghen wederom,
Wt al des werelts hoecken,
In mijnen stal,
By mijne schaepkens al,v
Daer ick t'getal,+
x
Selfs weyden sal.
y
6 T'vlas noch tgecroocte riet,
Wil ick blusschen noch breken,+
Oft oock den armen niet,+
Verlaten noch versteken,
z
Sieck en ghewont,
Wil ick maken ghesont,
a
Met haer terstont,
Maken verbont.
7 De blinden sullen sien,
De creupel sullen treden,
En oock de stomme lien,
Spreken van mijner vreden,
De doode swaer,
Mijn woorden hooren claer,
Van dooder schaer,
Leven, neemt waer.
8 Ick sal verlossen uyt,
Die daer liggen ghevanghen,
Ia houden voor mijn Bruyt,
En wijsen mijne ganghen,
Met mijner hant,+
Leyden, noyt so playsant,c
In s'Vaders lant,+
b

Sommighe leerachtighe geestelijcke liedekens

v

Io. 10. 16.
ezec. 34. 19.
x
esa. 40. 11.
y
esa. 42. 3.
+
Ioa. 10. 11.
+
mat. 12. 20.
+

z

eze. 34. 16.

a

eze. 34. 25.

+

Luc. 7. 22.
esa. 16. 1.
+
Luc. 4. 16.
b
mat. 11. 5. ende 15. 30.
c

636
Seer triumphant.
9d Ick predick allegaer,
+
De arme zijn van gheeste,
e
Een gulden vrye jaer,
f
Sabboth een lover feeste,
+
Int openbaer,
+
T Euangeli eerbaer,
g
Voor ver en naer,
+
Een blijde maer.
10 Nu comt alle tot my,
+
Die zijn belast beladen,
h
Ick sal u maken vry,
+
Door mijn rijcke genaden,
i
Mijn jock is soet,
+
Mijn last is cleyn gewicht,
k
Doet rechte boet,
l
Wandelt int licht.
11m Ick ben het Hemels broot,
+
Ghedaelt om u te gheven,
n
Van uyt mijns Vaders schoot,
o
Wie daer af eet sal leven,
p
Ghelooft in my,
q

Dat ick van boven zy,
Niet van beneen vry,
r
Ghelijck als ghy.
12 Een levende fonteyn,
u
Ben ick tot deser ure,
s
De wegh de waerheyt reyn,
t
Een voorspraeck u licht enx deure,
y
Een fondament,
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d

mat. 11. 5.
Luc. 4. 18.
e
Heb. 25. 10.
f
exo. 10. 11.
+
Levi. 23. 3.
+
deut. 5. 14.
g
lev. 23. 34.
+
nu. 20. 12.
+

+

3. esd. 5. 74.
matt. 18.28.
+
Luc. 3. 8.
i
matt. 11. 30.
+
Acto. 2. 38.
k
mat. 3. 8.
l
Ioan. 8. 32.
m
Ioan. 6. 51.
+
Esa. 28. 16.
n
Io. 1. 18.
o
Ioa. 6. 51.
p
Ioa. 3. 36.
q
Ioa. 3. 31.
h

r

Esa. 55. 1.

u

Io. 8. 12.
Ioa. 14. 6.
t
1. Ioa. 2. 1.
x
Ioa. 10. 9.
y
matt. 16.
s
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z

Een hoecksteen excelent,

+

z

+

+

+
+
+
a

Davids wortel jent,

+
b

T'begin end ent.
13c Weest heylich seyt de Heer,
Als ick, dits d'informacy,+
En blijft in mijner leer,d
So sult ghy door mijn gracy,+
Verwinnen bloot,g
Hel, sonde, duyvel, doot,
Vyanden snoot,
Cleyn ende groot.
14 Broeders en susters fijn,
Laet ons verjubileren,
Tsal noch een weynich zijn,
Dat sy ons tribuleren,
e
Volstandich blijft,
f
Als rancken ingelijft,
Gods geest beclijft,
Waer hy u drijft.
15 Lof God ons Prince reyn,
h
Lof moeten wy u gheven,
Lof onsen Capiteyn,
Lof Hopman hooch verheven,
Lof Heer bequaem,
Lof zy dijn groote naem,
Lof na t'betaem,+
Vader eersaem.i

ps. 118. 22.
mat. 21. 42.
+
mar. 12. 10.
+
Luc.20. 17.
+
Acto. 4. 17.
+
1. Pet. 2. 7.
a
Ro. 15. 12.
+
Apo. 5. 5. ende 22. 16.
b
Apo. 1. 8. ende 22. 13.
c
Levi. 19. 2.
+
1. Pet. 7. 15.
d
1. Cor. 15. 57.
+
1. Ioa. 5. 4.
g
Apo. 1. 5.

e

Mat. 10. 22. ende 24. 13.
Ioa. 15. 5.

f

h

psa. 103. 2. ende 104. 2.

+

Apoc. 4. 11.
Ps. 113. 1.

i

Een nieu Schriftuerlijck liedeken.
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Op de wijse Schoon lief licht ghy in wake.
Singt met aendacht.
a

T'Geloof is een seker betrouwen,
Van dingen die men hoopt gewis,
En diemen niet en can aenschouwen,
Daer door hadden getuyghenis,
Die ouden door t'geloove fris,
So mercken wy expeerdich,
Dat die werelt gheschapen is,
b
Door dat woort Gods eerweerdich,
Ia watmen siet, uyt niet is veerdich.
2c Door tgeloof Abel God dede,
+
Grooter offer, dan Cain vry,
+
Daer hy getuychnis oock mede,
Vercreech, dat hy rechtveerdich zy,
Doen God van sijner gave bly,
Getuychnis heeft gegeven,
Also dat door dat selve hy
Spreeckt, als noch zijnd int leven,
Al is hy door ghebleven.
3 Door t'geloof Enoch den vroomen
+
Om dat hy niet en soude sien,
d
Den doot so wert hy wech genomen,
Men vant hem oock niet meer, mitsdien,
Dat hem dat Goddelijck ingien,
Wechnam sonder vertraghen,
Want hy had al voor dit geschien,
+
Ghetuyghenis na t'ghewaghen.
+
Dat God ane hem had een behaghen.
4 Maer niemant en mach den Heere,
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a

Heb. 11. 1.

b

Gen. 1. 1.

c

Gen. 4. 4.
Psal. 33. 6.
+
Ioa. 1. 10.
+

+

Heb. 4. 4.
gen. 5. 24.

d

+

Sy. 44. 16.
Heb. 11. 5.

+
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Sonder geloove dat hy doet,c
Behagen ten ghenen keere,
Want wie tot God wil comen vroet,
Dat God is God gelooven moet,
En dat hy seer weldadich,
Sal wesen een vergelde goet,
Over sulcke ghenadich,
Die hem soecken ghestadich.f
5 Noe door tgeloof heeft God almachtich,+
Geeert, en druck hy maken ginck,+
Tot salicheyt sijns huys eendrachtich,
Doen hy t'Goddlijck bevel ontfinck,
Van dat noch was onsichtbaer dinck,
End heeft de werelt by desen,
Verdoemt, end erfde sonderlinck
De gherechticheyt gepresen.
Die uyt gheloove comt gheresen.
6 Door t'geloof Abraham onderdane
g
Wert doen hy was gheroepen claer,
Om (uyt in een lant te gane)
Dat hy soude beerven, maer+
Hy ginck uyt niet wetende waer,
Door t'geloove goederhande,
Was hy een vreemdelinck aldaer,
In den beloofden lande,
In een vreemt lant als de vailliande.
6 Hy woond in hutten slecht van sloften,
Met Isaac end Iacob ontrent,
Die oock waren deser beloften:
Mede erfghenamen bekent,h

c

Heb. 11. 6.

f

gen. 6. 14.
Sy. 44. 17.
+
Hebr. 11. 7.
+

g

gen. 12. 4. ende 13. 1.

+

Heb. 11. 8.

h

heb. 11. 9.
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Want hy verwachte pacient.
Op een stadt goet bequame,
De welcke heeft een fundament,
Welcx timmerman eersame,
En schepper God selfs is met name.
8 Door t'gheloove heeft gecregen,
i
Sara vruchtbaerheyt ende cracht,
+
So dat sy baerden boven t'pleghen,
Boven den tijt en buyten dracht,
Want sy heeft hem ghetrou gheacht,
Den beloovers tharen beclijve,
Daerom so zijnder voortgebracht,
Vele uyt desen wijve,
Van een verstorven lijve.
9 Vele zijnder voortgecommen,
k
Als sterren aen den Hemel claer:
+
Ende als het lant oock niet om sommen,
+
Aen den oever der zee, allgaer,
Storven dees int geloove, maer
l
En mochten niet genieten,
Die belofte maer saghen haer
Van verre sonder verdrieten,
Sy haer daer op getroosten lieten.
10 Op aerden gasten ende vremden,
m
Beleden sy te wesen want
Met sulcx te seggen sijn bestemden
+
Oock te soecken een vaderlant,
Maer hadde gheweest haeren verstant
Op daer zy uyt zijn ghetoghen,
n
Sy hadden wel tijt abundant,

i

Gen. 21. 1.
hebr. 11. 11.

+

k

gen. 15. 5.
Heb. 11. 12.
+
Rom. 4. 18.
+

l

heb. 11. 13.

m

ge. 23. 4.

+

Heb. 11. 14.

n

heb. 11. 15.
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End hadden onghelooghen
Wel wederkeeren moghen,
11o Maer een beter sy begheerden,
Te weten, s'Hemels Majesteyt,
p
Daerom en schaemt met den weerden,
God, haren God te zijn gheseyt+
Want hy heeft haer een stadt bereyt,+
q
Abraham door t'gheloof vercooren,
Gheproeft zijn in verduldicheyt,+
Offerde sijn eenghebooren+
Sone, al sonder teghenspooren,r
12 Hy gaf daer sijnen Soon uytghelesen,+
Waer dat hem belooft was bloot,+
Dat hem dat saer ghenaemt sou wesen,+
In desen Soon Isaac minioot,
s
Hy dachte, God can van der doot
Wel wederom doen leven,
Dus wert hy tot een voorbeelt groot,
Hem wederom ghegheven,
Van God den Heere verheven,
13t Isaac door t'gheloove heeft gheseghent
Iacob end Esau al van
Dat namaels soude zijn beleghen,
Iacob doen hy sterven began,
v
So heeft door t'gheloove den man
Gheseght voorspoedich,+
Twee sonen die Ioseph ghewan,
En neychde hem ootmoedich,+
Voor de spitse sijns Scepters roedich.+
14x Ioseph door t'gheloove
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o

He. 11. 16.

p

He. 11. 16.
Exod. 3. 6.
+
Act. 7. 32.
q
Ge. 22. 9.
+
Sy. 44. 21.
+
heb. 11. 17.
r
heb. 11. 18.
+
Gen. 21. 12.
+
Rom. 6. 7.
+
Gal. 3. 29.
+

s

heb. 11. 19.

t

he. 11. 20.

v

he. 11. 21.
Ge. 27. 28.

+

+

Ge. 50. 24.
Ge. 48. 15.
x
he. 52. 22.
+
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Vanden uytganck van Israel,
Doen hy sterf ende hy stelde,
Van sijn ghebeente een bevel,
y
Door t'gheloove wert Moses wel,
+
Drie maenden lanck versteken,
+
Van sijn ouderen als rebel,
+
Des Conincks boose treken,
Om dat een schoon kint was ghebleken.
15 Moses door t'gheloove niet en wilde
z
Den Soon van Pharaoos dochter zijn,
Doen hy groot wert maer vercoos milde,
a
Met Gods volck onghemack end pijn,
Dan wellust der sonden fenijn,
Tijdelijck te volcomen,
b
Want de versmaetheyt Christi fijn,
Hieldt hy voor beter sommen,
Dan al d'Egyptische rijckdommen.
16 Want op den loon sach hy alvooren,
c
Door t'gheloof hy Egypten liet,
Niet vreesende voor s'Conincks tooren,
Want hy hieldt hem aen dien by niet
+
En sach, al saghe hy hem, siet,
d
Door t'gheloof is t'behoorde,
Hieldt hy Paesschen en bloet vergiet,
Dat haer niet en verstoorde,
Die d'eerste gheboorten al vermoordt.
17 Door t'gheloove waren sy gaende,
+
Door de roo zee vry onghequelt,
e
T'welck de Egyptenaren oock bestaende,
+
Verdroncken door s'gheloofs ghewelt,
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y

He. 11. 23.
Exo. 2. 2.
+
Act. 7. 20.
+
Exo. 2. 12.
+

z

He. 11. 24.

a

Ps. 84. 11.

b

He. 11. 26.

c

he. 11. 27.

+

Exo. 11. 37.
he. 11. 28.

d

+

Exo. 12. 11.
he. 11. 29.
+
Ex. 14. 22.
e
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f

Zijn de mueren nederghevelt,
Van Iericho der steden,+
Doen sy seven daghen ghetelt,
Daer den ommeganck deden,
g
Al na des Heeren reden.
18h Raab de ghemeyne vrouwe,
Wert door t'gheloove sonderlinck,
Behouden om dat sy ghetrouwe,
De bespieders so wel ontfinck,
Also dat sy niet en verginck
Met d'ongheloovighe bende,+
i
Maer soud' ick segghen alle dinck
Van veel ander bekende,
Den tijt viel my te vort int ende.
19 Den tijt die soude my wel falen,
k
Soud ick vanl Gideon vyalliant,
m
Barak, enn Sampson verhalen,
o
Iephrash,p David triumphant,
Oockq Samuel met goet verstant,
De Propheten bysonder,
r
die menich Coninckrijck en lant,
door t'gheloof brachten t'onder,
Gherechticheyt wrochten en wonder.+
20 Sy creghen de beloftenissen,
s
Slooten der Leeuwen muylen vry,
t
De cracht des vyers deden sy missen
v
des sweert scherpheyt ontvlooden zy,
x
Zijn crachtich gheworden daer by,
Wt swackheyt cleen te achten,
y
sterck in den strijt, vrymoedich bly

f

he. 11. 30.
Ios. 6. 20.

+

g

Ios. 6. 3.
Ios. 2. 1. ende 6. 25.

h

+

heb. 11. 31.
he. 11. 32.

i

k

he. 11. 32.
jud. 7. 22.
m
jud. 4. 15.
n
jud. 14. 6.
o
Iud. 11. 29.
p
1. Reg. 17. 50.
q
1. Reg. 12. 18.
r
he. 11. 33.
+
3. reg. 19. 3.
s
da. 6. 22.
t
da. 8. 48.
v
he. 11. 34.
x
esa. 38. 21.
l

y

1. Par. 12.
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Werden sy, ende brachten,
T'onder de vreemde Heyrcrachten.+
21a Die vrouwen vercreghen haer dooden
Van der verrijsenisse reen,
Maer die ander zijn in nooden,
b
Verslaghen in stucken verscheen,
c
Ende en sy hebben oock gheen,
+
Verlossinghe aenghenomen,
+
Op dat denlieden soude een
Verrijsenis toecomen,
Beter tot haerder vroomen,
22 Sommighe hebben gheleden,
Spot, gheesselinghe ende smaet,
+
Banden, kerckers, wreede seden,
d
Ghesteent, ontleet, seer obstinaet,
Doorsteecken sweerdich, ghedoot quaet,
Ist lijden om vertellen,
Sy ginghen om seer desolaet,
e
Met commerlijck ghequellen,
+
In Pelsen en Getten vellen.
23 Veel droefheyt leden sy volheerdich,
f
Met onghemack als menschen cranck,
+
Welcke de werelt was onweerdich,
In ellende was haren ganck,
g
Al in der wildernissen stranck,
Op bergen end in hoolen,
In aertsche speloncken bevanck,
Daer mosten sy gaen doolen,
Deser werelt ontstoolen.
24 Door t'geloof hebben dees al vercregen
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+

3. Reg. 14. 15.
3. Reg. 17. 22.

a

b

he. 11. 35.
2. Mach. 7. 1.
+
heb. 11. 36.
+
Ier. 20. 2.
c

+

3. re. 21. 13.
he. 11. 37.

d

e

4. ro. 1. 11.
mat. 3. 4.

+

f

he. 11. 38.
heb. 11. 37.

+

g

3. re. 19. 4. ende vers 9.
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h

Ghetuyghenis dat is ghewis,
Maer en hebben in gheene weghen,
Ontfaen die beloftenis,
Om dat van God al voor ons is,
Voorsien een beter sake,
Op dat hy ons oock niet en mis,
Maer na Schriftueren sprake
Haer met ons bekomen make,i
25k Nadien wy sulcks een hoop getuygen
Hebben, laet ons maken quijt
De sonde, en gheheel ons buyghen,
Onder de wet Christi subijt,
Loopen verduldich in den strijdt,
Om de werelt te verwinnen,
Ende op Iesum sien altijt,
Die daer is t'gheloofs beginnen,+
En de voleynder recht van sinnen.l

h

he. 11. 39.

i

he. 11. 40.
heb. 13. 2.

k

+

1. Pet. 2. 1.
heb. 12. 2.

l

Een nieu Liedt van den lof der vreesen Gods:
Na de wijse: God is onse toevlucht.
Singt met aendacht.
Iesus des Soons Syrach,
Heeft thien stucken verheven,a
b
Eerst als een man vreucht mach,
Aen sijn kinders beleven,
c
Wie daer siet sneven,

a

Sy. 29. 9.
Sy. 25. 10.

b

c

Sy. 25. 10.
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Sijn vyanden benout,
d
Wel hem die heeft ghetrout,
(Van God ghegheven)
Een wijs verstandich, vroet,
+
Want tis een gave goet.
2e Die oock gheen schaed en doet,
+
Met sijn spreken expeerdich,
f
Wie niet dienen en moet,
+
Haer, die dat zijn onweerdich,
g
Wel hem die veerdich,
Heeft een ghetrouwe vrient,
die hem ter noot wel dient,
h
Wel die volheerdich
Is cloeck, oock die Gods woort
Leert, daerment gheerne hoort.
3 Och (seght hy dan noch voort)
i
Hoe groot is oock den wijsen,
Maer die God vreest accoort,
Is boven al te prijsen,
Niemant te rijsen,
En is boven hem siet,
k
Want gheen dinck isser met,
Na sijn advijsen,
Dat in so hooghen graet,
Als de vreese Gods staet.
4 De vreese Gods die gaet,
Boven al so t'mach blijcken,
Wie daer in vroech en laet,
Vast blijft sonder afwijcken,
l
By wien ghelijcken,

d

Sy. 25. 11. ende 26. 1.

+

Pro. 18. 22.
Iac. 3. 2.
+
Psalm 15.
f
syr. 25. 13.
+
Sy. 25. 12.
g
sy. 25. 14.
e

h

sy. 25. 15.

i

syr. 25. 16.

k

sy. 25. 17.

l

sy.10. 27.
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Salmen sulck een vroom Helt,
Vorsten hooghe ghestelt,
Over de rijcken,
die en zijn al niet vry
In eeren ghelijck by.
5 Maer siet toe vrienden ghy,
m
dat u vreese Gods gheene
Gheveynstheyt doch en zy,
Elck dat van herten meene,
Want die alleene
Staet, na der menschen roem,
End niet en meynet vroom,
Met ernst reene,+
n
den sulcken en wort daer
door veel te ergher, maer
6o De Enghel Gods eerbaer,
Als eenen Legher crachtich,
Is altijt rontom haer,
die God vreesen eendrachtich,
Oock is waerachtich,+
p
dat die den Heere vreest,
heeft sijnen rechten gheest,
End is deelachtich.
q
den Heere tot een groot
Toeverlaet in den noot,
7r De Heere sal hem bloot
den besten wegh beraden,
de wijsheyt sal met broot,
des verstants hem versaden.
End uyt ghenaden,s

m

sy. 1. 36.

+

Actor. 5. 1.
syr. 33. 2.

n

o

Ps. 34. 8. ende 91. 11.

+

Iosue. 5. 11.
sy. 34. 14.

p

q

ps. 18. 19. ende 91. 9.

r

ps. 25. 12.

s

Sy. 15. 8.
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Hem laven seer planteyt,
Met t'water der wijsheyt,
t
Niet en sal schaden,
Hem der hitten verdriet,
Die des middaechs gheschiet.
8u Summa yet beters niet,
Dan Gods vreese betrachten,
En oock niet soeters siet,
Dan op Gods ghebodt achten,
x
Want sy verwachten
Al dit God vreesen fijn,
Sijn eyghendom te zijn,
y
Houdt in ghedachten,
Aller leeringhe slot,
Vreest Godt houdt sijn ghebodt,

t

Sy. 15. 5. end 34. 19.

u

Sy. 23. 37.

x

Malac. 3. 17. ende 4. 2.

y

Pred. 12. 11.

Een nieu liedeken
Na de wijse: Gheeft my te drincken na mijnen dorst.
Singt met aendacht.
a

Ghemeente Gods ghy heylighe stadt,
Hebt vrede binnen uwe mueren,
Die heylighe schrift die leert ons, dat
c
Wy moeten eendrachtich t'samen dueren,
d
Als huysghenooten Godes puere,
Moeten wy Borghers wesen eens,
Op dat wy staende zijn t'allen uren,
e
In dese stadt moet niet zijn onreens
b

a

he. 12. 22.
Ps. 122. 7.

b

c

Rom. 12. 16.
Ep. 2. 18.

d

e

Ap. 21. 27.
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2 Laet ons eenich sijn in den gheest,
f
Int gheloove en liefde mede,
Op dat wy in des Heeren feest,+
Hier boven in des Hemels stede,+
g
Reynhertich als een stadt vol vrede,
h
Eendrachtich by den anderen zijn,
i
Want wy als Christelijcke leden,
Al tot den vrede gheroepen zijn.+
3 Ierusalem is so veel gheseyt,+
Als een ghesichte vol van vrede,
Tis de ghemeynte Gods by gheleyt,
k
Sy is Ierusalem vol goeder seden,
l
Daer mach gheen twistmaker in treden,
m
Want God een God des vredes is,
n
Christus een Vorst vol vrede mede,
o
Hy leert ons den vreed' tis ghewis,
p
4 Ierusalem die schoone stadt,
Is van den Hemel afghecomen,
So zijn de Christenen verstaet wel dat,
q
Wt God ghebooren, daeromme
En moeten oock met alle vroomen,
r
Vreemdelinghen op aerden zijn,
s
Sy waren gheern dochters en soonen,
t
Hierom moet sy in vrede zijn,
5u De ghemeente Gods moet zijn bereyt,
Ghelijck een Bruyt haer man ghepresen,
x
Vol vreuchden Gods meenigherley,
y
Die van den H. geest ghelaeft moet wesen,
Hier is verhoolentheyt so wy lesen,
z
Als Paulus tot den Ephesen schrijft,

f

Eph. 4. 3.
Ro. 12. 10.
+
1. Pet. 1. 22.
g
Ps. 24. 4.
h
Ps. 133. 1.
i
1. Cor. 7. 15.
+
matt. 5. 8.
+
1. Cor. 14. 33.
+

k

Apoc. 31. 12. ende 21. 2.
Rom. 16. 16.
m
Rom. 15. 33. ende 16. 19.
n
Esa. 9. 1.
o
Marc. 9. 5.
p
he. 12. 22.
l

q

Ioa. 3. 9.

r

Ge. 47. 9.
2. to.6. 18.
t
he. 12. 14.
u
Ap. 21. 2.
s

x

2. pe. 1. 5.
eze. 47. 1.

y

z

Ep. 5. 32.
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a

Christus is t'hooft en wy de leden,
Daerom hy ons tot den vrede drijft,
6 Sy is het vleesch van sijnen vleesch,
b
Ia t'ghebeente van sijn ghebeente,
d
Sy verheucht haer oock in den gheest,
e
En sy is dat edel ghesteente,
c
Ierusalem o Gods Ghemeente,
f
Vrede moet binnen u meuren zijn,
Ghelijck de mieren of verachte ente
+
Wilt so sorchvuldich in den vrede zijn.
g
7 Gods heerlijckheyt is in dees stadt,
+
Sy en hoeft Son noch Manen schijne,
h
Hoe lieffelijck en schoon is dat,
i
Haer licht is als eel Christalijne,
+
De Heyd'nen wandelen oock daer inne,
k
Al die daer salich worden hoort,
+
Die trecken dees stadts poorten binne,
+
En comen uyt ghenaden voort.
+
8 Ierusalem is wel ghemuert,
l
T'ghebousel is eel Iaspis reene,
m
Den grontsteen die daer eeuwich duert,
+
dat is Iesum Christum alleene,
n
Laet ons hier op timm'ren ghemeene,
o
Want hy den hoecksteen vercooren is,
p
Hy is t'fondament en anders gheene,
+
die daer op bout die staet ghewis.
+
9 Dees stadt is verciert en ghewrocht,
q
Van seer veel eedele ghesteente,
r
Hierom den vreed' moet zijn ghesocht,
+
Want sy beteekent ons Gods ghemeente,
+
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a

Ep. 1. 22. ende 4. 15. ende
5. 23.
+
Col. 1. 24.
b
Ro. 12. 5.
d
esa. 61. 10.
e
Ap. 21. 11.
c
Ep. 5. 30.
f
Ps. 122. 7.
+

Phi. 4. 7.
Ap. 21. 10.
+
Col. 3. 15.
h
Ap. 21. 23.
i
Ap. 21. 11.
+
mar. 21. 42.
k
ap. 21. 24.
+
mar. 12. 10.
+
Luc. 20. 17.
+
Acto. 4. 11.
l
ap. 21. 18.
m
Ep, 2. 19.
+
Rom. 9. 33.
n
1. pe. 2. 5.
o
esa. 28. 10.
p
1. cor. 3. 1.
+
1. Pet. 2. 7.
+
mat. 16. 89.
q
ap. 21. 21.
r
Ps. 34. 15.
+
Sac. 8. 16.
g
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s

Sy is been van sijn ghebeente,
En is seer costelijck ghebout,
Sy schickt haer altijt na de vercleente,x
v
Salich is hy die den vrede houdt,
10 Noch moet dees stadt wel sijn verciert,+
Met heerlijcke Dienaers verheven,+
Die van den Heere zijn ghestiert,
Op dat sy de vreede beleven,
y
De hooghe gaven sijn ghegheven,
a
En zijn om de stadt ghelijck een muer,
Op dat haer vyant wort verdreven,
En vanghen de cleyn voskens stuer,
11b Dees stadt heeft twaelf poorten schoon
Van reyne peerlen ten aenschouwe,
Die hier in treckt die crijcht te loon,
c
Een croone al van sijnen gouwe,
Maer men moet eerst met druck en rouwe,+
Beweenen al sijn sonden groot,+
c
Soecken den vrede, leeren die houwe,
e
In dese stadt is leet noch doot.
12 Dees stadt is den goude ghelijck,
daer wort gheen tempel in bevonden,
De hoochste God in hemelrijck
Is haren tempel tot allen stonden,
En sal nemmermeer gaen te gronden,
Maer sal eeuwich in vrede staen,
So moet Gods ghemeente hier int ronde,
in vreede zijn of sy sal vergaen.
13 Ghy borghers tot Ierusalem,
Set doch wachters op dijne mueren,f
t

s

Ep. 5. 30.
Ap. 21. 19.
x
esa. 623. 6.
v
Ia. 3. 18.
+
Ezec. 3. 8. ende 33. 7.
+
2. Can. 3. 7.
t

y

1. co. 12. 8. ende 14. 1.
Can. 2. 15.

a

b

Ap. 21. 21.

c

Esd. 2. 43.
1. pet. 3. 11.
+
Apo. 2. 10.
c
ps. 34. 15.
e
Ap. 21. 4.
+

f

Ap. 21. 22.
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g

Voort t'allen tijt u herders stem,
Staet op u wacht tot allen uren,
En laet u Schaepkens niet vervueren,
h
De knechten tot Geraectwistich zijn
teghen Isaacx knechten tot allen uren,
i
Hierom mijdt allen valschen schijn.
14 O Heer sendt ons uwen vrede goet,
En wilt alle twist van ons weeren,
k
Gheeft haer verslaghen hert en ghemoet,
Die daer doch schult hebben o Heere,
Op dat sy tot u haer bekeeren,
En van haer sonde boete doen,
l
Het onrecht mijden dat niet en leeren,
Dat is den rechtne offer soen,
15 Ghy hooghe Prince Vorst en Heer,
Wilt u schaepkens in vreede leyden,
Op dat die daer swack zijn en teer,
Niet en comen in vuyle weyden,
O Heere wilt ons doch gheleyden,
Beschenckt ons met u Heylghen Gheest,
O Heer osn herte wilt bereyden,
Al tot den breed' en der liefden keest,

Een nieu Liedeken
op de wijse: Waeckt op ghy Christenen alle.
Singt met aendacht.
Wilmen hem niet bekeeren,
O mensche hier wel op let
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g

Io. 10. 3.

h

Gen. 26. 20.

i

1. tes. 5. 22

k

Ps. 51. 19
Esai. 66. 2.

l

Sp. 35. 12
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So heeft de Heer der Heeren,
Een sweert te wetten gheset.
Hy heeft sijn booch ghespannen,
Doodelijck schilt daer opgheleyt,
b
Noch sal hy met sijnder wannen,
T'caf uytblusschen, so schrift uytleyt,+
Wilt nu al ontwaken,
2 De tarwe al in sijn schuyre,+
c
Dat kaf al in dat vyer,
+
Dat eewich sal ghedueren,
d
O menschen betert u leden hier,
e
Van den slaep der sonden opstaen,
f
Eer dese quade ghenaken,
T'sal hier haest zijn ghedaen.+
3g Den worm en sal niet sterven
h
T'vyer wort niet uytgheblust,
Maer tot eeuwich verderven,+
i
Worden sijn pijlen toegherust,
k
T'vyer dat is ontsteecken,
Van sijnen toorn uytghegaen,+
l
Om sijn vyanden te wreken,
m
Niemant mach hem wederstaen,
n
4 O menschen betert u leven,
o
Overdenckt des Heeren woort
p
Wilt u tot boete begheven,
q
Dringt door de enghe poort,
Dat ghy niet en wort bevonden,+
r
Als den ontrouwen knecht,+
Die voor sijn Heere verstomde,
En crusing sijn loon te recht.
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b

mat. 3. 12.
mar. 1. 15.

+

+

Ro. 13. 12.
esa. 66. 23.
+
Luce 3. 17.
d
mat. 4. 17.
e
Eph. 5. 14.
f
Pre. 12. 2.
+
Ier. 13. 16.
g
esa. 66. 24.
h
ma. 9. 43.
+
esa. 30. 33.
i
Ps. 7. 14.
k
mat. 4. 1.
+
Esai. 1. 16.
l
nab. 1. 2.
m
4. Esdr. 16. 8.
n
Ier. 7. 3.
o
Ios. 1. 8.
p
Mat. 3. 8.
q
mat. 7. 13.
+
4. esd. 15. 22.
r
Mat. 22. 12. ende 25. 24.
+
Ier. 26. 13.
c
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5s Dus vreest den Heer van herten
t
Wilt met gheen guychelrye omgaen,
u
Want groote pijne en smarten,
Comt de gheveynsde aen,
x
Gramschap onghenade mede,
y
Over alle zielen die quaet doen,
z
dorst, pijne, benauthede,
Is den Godloosen zijn loen,
6 Laet u ghewaerschout wesen,
O menschen cleyn en groot,
a
Wilt uwen God van herten vreesen,
Eer dat ghy comt in den noot,
b
Want daer sal eenen dach comen
die als een oven branden sal
Laet ons hier alle voor schroomen,
c
Eer comt t'Basuynen gheschal,
7 Op dat niemant en hoore,
d
Gaetghy vermaledijde van hier,
+
En eeuwich zijn verlooren,
e
Al in het helsche vyer,
+
Men leest dat het sal branden,
+
Van solpher en van peck,
f
O mensch3en merckt met verstanden,
+
dese benautheyt overlecht.
8 Noch stater oock gheschreven,
g
datter gheen ruste sal zijn,
+
Maer die het quaet hebben bedreven,
h
Lijden dach en nacht pijn,
i
den roock haerder quale,
Gaet op van eewich tot ewicheyt,
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s

Iosu. 24. 14.
Sy. 1. 36.
u
Esa. 33. 14.
t

x

Iere. 30. 27.
2. Ti. 1. 8.
z
4. Esd. 8. 59. ende 2. 27.
y

a

deu. 10. 12.

b

mal. 4. 1.

c

1. Tes. 4. 16.

d

Mat. 7. 23.
Luc. 13. 25.
e
Esai. 30. 33.
+
dan. 7. 11.
+
Ap. 19. 20. ende 20. 10.
f
Esa. 34. 9.
+
Apo. 21. 8.
+

g

Ap. 14. 11.
Iud. 16. 25.
h
Ap. 20. 19.
i
Esai. 34. 10.
+

655
O menschen betert u altemale,k
Op dat ghy hier na niet en beschreyt.+
9 Noch doet ons Matheus vermonden,+
Dattet so drovigen tijt sal zijn,l
Dat sulck niet is bevonden,
Sijner menschen gheweest zijn,
Oock niet en sal comen,
So ons Schriftuere verclaert,
Laet ons hier alle voor schromen,
Niemant sijn boete en spaert.
10m Des Heeren dach sal niet verbeyden,
En als dat geroep comen sal
Dan sullen de stercke bitterlijck schreyen,
Roepen berghen heuvelen al,n
Valt op ons wilt ons bedecken,+
Wue can nu blijven staen,+
Den dach des Heeren, wilt niet vertrecken+
T'vyer is van sijnen toorn uytgegaen.o
11 Waeckt op o menschen tis meer dan tijt+
Vander sonden slach op te staen,+
Recht op u hoofden en soeckt met vlijt,q
Den Heer uwen God roept aen,r
Wilt niet langher beyen,+
Met u sonden te zijn belaen,s
Wilt suchten claghen en schreyen,+
Laet de tranen over u wanghen gaen.+
12 O menschen houdt op van sonden,t
Valt den Prince uwen God te voet,u
Waeckt en bidt tot allen stonden,+
Bewijst oprechte boet,+
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k

mat. 24. 21.
dan. 12. 11.
+
mar. 13. 19.
l
Syra. 5. 8. ende 18. 25.
+

m

esa. 13. 6.

n

eph. 1. 14.
mat. 24. 30.
+
4. esd. 2. 27.
+
Apo. 1. 7.
o
Hos. 10. 8.
+
Luc. 23. 29.
+
Apoc. 6. 16. ende 9. 6.
q
esa. 13. 9.
r
4. esd. 15. 23.
+
4. esd. 16. 9.
s
ro. 13. 12.
+
ephe. 5. 14.
+
1. Tess. 5. 6.
t
Syr. 21. 1. ende 17. 25.
u
matt. 24. 42.
+
mar. 13. 33.
+
matth. 26. 40.
+
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Wilt u niet langher beraden,
x
Siet toe dat u dien dach niet overvalt,
Op datmen niet en comt te spaden,
Vwen tijt doch niet en vermalt.

x

Luc. 21. 3.

[Christen broeders vercooren]
Op de wijse ick Peyns om een persoone.
Singt met aendacht.
a

Christen broeders vercooren,
Die door dat eeuwich saet
+
Wederom zijt ghebooren,
b
Bevrijdt van t'sondich quaet,
c
Ghy staet en gaet int lich eerbaer
d
Volstandich zijn//een cleen termijn,
+
Voortaen behoeft u maer.
2e Ghy smaeckt des Heeren gaven,
+
Boven uyt s'Hemels pleyn,
Om u ziele te laven,
Dat goede woort Gods reyn,
f
Als een fonteyn vloeyende claer,
Volstandich zijn//een cleen termijn,
g
Voortaen behoeft u maer.
h
3 Des Heeren Gheest verheven,
Ghy oock deelachtich zijt,
De cracht van t'eeuwich leven,
Die smaeckt ghy met jolijt,
i
Ghy neemt den tijt van gracy waer,
Volstandich zijn een cleen termijn,
+
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a

1. pe. 1. 23.
Iac. 1. 8.
+
Ephe. 5. 9.
b
1. cor. 6. 11.
c
Ro. 13. 13.
d
1. tes. 5. 4.
+
mat. 10. 22. ende 24. 13.
e
Heb. 6. 5.
+
mar. 13. 13.
+

f

Apo. 21. 6.

g

Mat. 10. 20.
Heb. 6. 5.

h

i

2. Corin. 6. 1.
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Voortaen behoeft u maer.
4 Dat gheduerich ghestade,
Eewich nieuw Testament,
l
Ia Gods rechte ghenade,
Daer in staet ghy present,
Dus tot den eynde wijckt niet van haer,
Volstandich zijn een cleen termijn.
Voortaen behoeft u maer.
5 Ghy leydt een wandelinghe,
Godlijck na Christus see,
Sonder veranderinghe,
In liefden pays en vree,
m
So deed Noë veel hondert jaer,
Volstandich zijn een cleen termijn,
Voortaen behoeft u maer.
9 Ghy houdt vast aen den genen,+
Die onsienelijck es.n
Al waer hy hier verschenen,o
Ende saecht hem expres,+
So deed Moses, ghy volghet naer,p
Volstandich zijn een cleen termijn,q
Voortaen behoeft u maer.+
7 Tis waer ghy moet hier vraghen,r
Het cruys op dees manier,+
Maer om so weynich daghen,+
Alsmen moet leven hier,s
Zijt goedertier al vallet swaer,+
Volstandich zijn, een cleen termijn,t
Voortaen behoeft u maer.+
8 V droefheyt cort en lichte,+
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l

1. pet. 5. 18.

m

mat. 10. 22. ende 24. 13.

+

mar. 13. 13.
gen. 6. 9.
o
mat. 10. 22. ende 24. 13.
+
mar. 13. 13.
p
heb. 11. 27.
q
matt. 10. 22. ende 24. 13.
+
mar. 13. 13.
r
1. pet. 1. 6.
+
Ioa. 19. 21.
n

+

1. pet. 1. 30.
matt. 10. 22. ende 24. 13.
+
mar. 13. 13.
t
2. cor. 4. 16.
+
Sap. 3. 5.
+
rom. 8. 28.
s
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Die brengt tot uwen loon,
u

Boven maten ghewichte,
Een heerlijckheyt seer schoon,
+
Des levens croon, o cleyne schaer,
x
Volstandich zijn, een cleen termijn,
+
Voortaen behoeft u maer.

u

Iac. 1. 12.

+

Apo. 2. 10.
mat. 10. 22. ende 24. 13.
+
mar. 13. 13.
x

[Ghy knechten Gods verheven]
Op de wijse: Ghy Adams zaet verheven.
Singt met aendacht.
a

Ghy knechten Gods verheven,
Getekend seer getrou,
+
Al met dat teken tau,
b
Borghers Gods gheschreven,
c
Op desen wegh seer nau,
Versterckt de heeten flau,
Dander die willen sterven,
In desen quaden tijt voorwaer,
+
Soeckt men seer te verderven,
+
Den wijnberch Christi claer,
d
So men siet vert end naer:
e
God laet cracht verwerven,
f
Om uyt te weren swaer,
g
Dees vossen allegaer.
h
2 Ghy Herders op de mueren,
i
Van Ierusalem al,
Roept, crijscht tot allen uren
k
Op desen wegh seer smal
+

a

exo. 12. 2.
Ezec. 9. 4.
+
Apoca. 7. 3.
b
he. 12. 23.
c
4. esd. 7. 7.
+

+

Esa. 62. 6.
mat. 7. 54.
d
Apo. 3. 2.
e
Eph. 5. 27.
f
psa. 80. 14.
g
can. 2. 15.
h
esa. 52. 8.
i
ezec. 3. 8. ende 33. 7.
+

k

mat. 7. 14.
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Vergaert een groot getal,
Doet nu dat volck ontwaken,
Dat hem elck daer toe ras nu haest,
Om in de stadt gheraken,
Deur dees poort aldernaest
Hoe seer de werelt raest,
Willet svolcx herten maken
Van vreesen seer verbaest,
So die Basuyne blaest.l
3 Wilt die Basuyne blasen,+
Op Sions berch met macht,m
Houdt vromelijck de wacht,+
Hoe seer de menschen rasen,+
Vreest niet dit erch geslacht,n
Want sy gaen inder nacht.+
Daerom soeckt te vermeeren,o
Altijts het volck van God certeyn,p
Met den woorde des Heeren,q
Hier in des werelts pleyn,+
Met den woorde des Heeren,r
Hier in des werelts pleyn,s
Waerschout groot en cleyn,t
Dat sy aendoen de cleeren,v
Van Christum algemeyn,+
Die suyver zijn en reyn.x
4 Prince God der Princieren+
Tis al in u gewelt,y
Ons vroome Herders steltz
Die trouwelijck regieren,+
Want wit staet nu het velt,a
Arbeyders sonder geltb
Wilt tot den Oogst bringen,+

Sommighe leerachtighe geestelijcke liedekens

l

Psa. 50. 5.
Ioel. 2. 16.
m
ro. 13. 11.
+
Eph. 5. 14.
+
1. tess. 5. 6.
n
Ioel 2. 1.
+
1. cor. 14. 8.
o
Iere. 2. 1. ende 2. 16.
p
Ac. 20. 28
Joan. 21. 15.
q
Ioan. 21. 15.
+
1. pet. 5. 2.
r
Eze. 33. 2.
s
Col. 2. 12.
t
1. Tim. 6. 15.
v
Iob 42. 1.
+
Luc. 1. 33.
x
matt. 9. 38.
+
Luc. 10. 2.
y
1. cor. 4. 2.
z
Ioa. 4. 35.
+
2. mat. 10. 8.
a
Acto. 8. 9.
b
Luc. 10. 2.
+
sach. 15. 16.
+
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c

En niet gelijck de werelt al,
Dat zijn al huerlinghen,
+
Veel ghenoech int ghetal,
e
Maer een recht herder sal,
Soecken voor alle dinghen.
f
Op desen wegh seer smal,
Veel schaepkens inden stal.
d

c

joa. 10. 11.
Ioa. 10. 11.
+
Ezech. 34. 23.
e
Matt. 7. 14.
d

f

Ioa. 10. 16.

[Leert my verstaen o Heere dat ick moet sterven]
Na de wijse: Hoe luyde roept de Leeraer op der Tinne.
Singt met aendacht.
Leert my verstaen o Heere dat ick moet sterven,
a
En watmen siet dat al vergaet,
b
Al had ick swerelts erven,
c
Rijckdom eere en hooghen staet,
d
Sulcx al mijn siele niet en baet,
+
Most ick dijn rijcke derven.
e
2 Als een schoon bloem is hier des menschen leven
+
En alle vleesch is hoy dats claer,
+
Den rijckeman verheven,
Moste sijn heerlijckheyt dats waer
+
Verlaten sijn lusten allegaer,
+
Daer naer inder Hellen sneven.
f
3 Noch staet van eenen rijcke man geschreven
Die tot zijnder sielen sprack,
g
Drinckt eet wilt vrolijck leven,
Veel goets hebt ghy neemt goet ghemack,
+
Als sot bekent int leven swack,

a

Ps. 93. 5. ende 90. 12.
1. Cori. 7. 31.
c
Mat. 16. 28.
d
Psal. 49. 9.
+
Matt. 16. 27.
e
Psal. 90. 6.
+
Esa. 40. 6.
+
Syrach. 14. 15.
b

+

1. pet. 1. 24.
Iaco. 1. 10.
f
Luce 16. 23.
+

g

Luce. 12. 19.

+

Syr. 11. 9.
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Moest haest ander al opgheven.
4i Hoe comt dat hier o Heer des menschen sinnen
Die ydelheyt dus jaghen naer,h
Daertsche inwooninghe binnen,
Beswaert den Geest gelijd ick claer,
Het vleesch soeckt sijn lusten eenpaer,
Gheeft my dat te overwinnen.
5 De mensch en can hier sijnen ganck niet richten
Ten zy dat God hem datte geeft,
Dus wil ick om verlichten
Bidden tot Godn die eewich leeft,
Mijn siele bereyden tot dat sy beeftk
Gratie creghen sonder swichten.l
6 Alle goede ende volmaecte gaven,+
Commen van God den Vader goet,m
Dellendige sal hy laven,o
De dorstige ziele hy geerne voedtp
q
Door sijnen Geest den trooster soet,
Verlost hy vant sondich slaven
7 Daerom wil ick hem onderdanich eeren
En cleen in mijn selfs ooge zijn,+
u
Ootmoedich van hem leeren,
Sijn sachtmoedicheyt devijn,r
Twert mijnder sielen ruste fijn,+
Een vreucht niet om vermeeren.t
8 God sal mijn leeren deen na sijn behagenx
a
Al mijn vetrouwen op hem staet
Sijn woord en sal ick vragen,y
Tsy oft my med' of tegen gaet,z
Met herten vlieden alle quaetb
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i

Pred. 4. 8.
Psa. 39. 7.

h

n

Esa. 44. 6.
Sap. 9. 15.
l
Gal. 5. 17.
+
Rom. 7. 23.
m
Iere. 10. 22.
o
Iacobi 1 17.
p
Ps. 107. 9.
q
esa. 55. 1.
k

+

Apo. 21. 6.
matt. 11. 28.
r
Ioa. 14. 26.
+
Psal. 5. 8.
t
2. Sam. 6. 21.
x
Ier. 6. 16.
a
Psa. 7. 1.
y
esa. 61. 17.
z
Ps. 27. 11.
b
psa. 34. 15.
u

662
En soo naer tgoede jaghen,
9c Ick wil den Heer altijt hebben voor oogen
En op sijn woorden gade slaen,
+
Naer mijn beste vermoghen,
d
Sy sijn een licht op mijne paen,
e
En leeren my oprecht beraen,
Vermeeren en oock verhooghen.
10f Wie en soude God niet hertelijc beminnen
g
Die ons so lief heeft gehadt
h
Ick wil met hert en sinnen,
i
Blijven by sijne woorden plat,
Sijn gheboden bewaren voor mijnen schat,
Om sijn eewich rijck te winnen,
11 Een dinck heb ick vanden Heer gebeden
k
Dats dat ick mach mijn leven lanck,
My in Gods dienst besteden,
l
Sonder vreese vry en vranck
m
In heylicheyt naer sijnen danck
n
En in gherechticheden,
12 Mijn Heere is die plaetse gaen bereyden
o
Ons voorspraeck hevet toegheseyt,
Van hem wil ick niet scheyden,
Nu noch inder eewicheyt,p
Maer tlichaem bewaren in eynicheyt,q
En is Gods lof verbreyden,r

Eynde deser Liedekens.
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c

Psa. 16. 9.

+

1. Ioa. 4. 19.
Psa. 119.105.
e
Psal. 19. 12.
d

f

Apo. 15. 4.
Ioa. 3. 16.
h
Psa. 119. 44.
i
Psal. 119. 56.
g

k

Psa. 27. 4.

l

Esai. 38. 20.
Luce 1. 70.
n
Ioan. 14. 2.
m

o

1. Ioan. 2. 1.

p

Rom. 8. 35.
1. Tes. 4. 4.
r
1. Cor. 6. 20.
q
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Tafel. Van de liedekens ende Psalmen in desen boeck begrepen, na
den A.B.C. ghestelt, aenwijsende elck op sijn folio ofte zijde.
A.
Aenhoort een lied ghy Adams zaet,

Folio 56

Aenhoort uwen roep altesamen,

28

Al die in Zyon zijt,

8

Al die hem bekeert,

13

Al die om strijden hebben lust

357

Al die belast zijt en beladen swaer,

408

Al die den Heere vreesen,

588

Alle die daer op de Heere gepresen,

389

Alle die daer zijn beladen,

395

Als een hert gejaecht o Heere,

135

Als ick roep verstaet mijn reden

192

Almachtich God

83

Als ons den noot overvalt,

145

Al schijnt menich verlaten,

418

Alsmen aent reyn eersame

404

Alle colmaecte ende gave goet,

110

Als wy ons te samen voegen,

208

Als wy aen dat water te Babel clachtich 417
Als wy Gods leer gelooven en wel
verstaen,

456

B.
Bedroeft ben ick van binnen,

10

Beminde broeders ghepresen,

591
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664

Beminde en laet u niet berooven,

58

Benautheyt druck en lijden,

468

Bewaert o Heer mijn recht,

70

Blaest met trompet,

460

Broeders eersaem,

74

Broeders en susters en vreest doch niet, 360
Broeders en susters Christi uytvercoren, 532

C.
Christus hooghe van weerde,

173

Christus Gods Soon seer hooch gepresen, 212
Christen broeders vercoren.

656

Comt al van Suyden ende van Oosten,

45

Comt laet ons blijde zijn inden Heer,

306

D.
De Aerd is onses Gods voorwaer

65

De Heer sat inden jongsten dach,

48

De Hemelen seer claer,

51

De winter is verganghen,

473

Den lof en prijs gants overal,

356

Des boosdoenders wille,

102

Des Heeren vrede uytghelesen,

602

Die als nieuw creatueren,

42

Die niet en gaet in den Godloosen raet,

7

Die in Godes bewaring sterck,

291

Die wil na dat nieuw Ierusalem,

284
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E.
Een Coninck is de Heere,

311

Een eewige vreucht die niet en vergaet

220

Een eewige vreucht na dit verdriet,

410

Een zoet nieuw liedt heb ick bedacht,

205
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665

Een yeder moet tot desen tijden,

333

Een heerlijcke croon is nu te winnen,

546

Een liedt wil ic gaen singhen

498

Een Liet wil ick beginnen,

517

Een nieuw liedt om te verstercken

512

Een oorlof liet aenhoort,

55

Elck Christen let aen't lijf

140

En straft my niet o Heer

133

En wilt my niet beschamen.

160

F.
Fonteyne soet//alleyne goet.

327

G.
Gebenedijt ende behoedt ons Heer, etc. 36
Gebenedijt O mijn siel altijt den Heer,

231

Gelooft so zy de Heere goet,

507

Gemeente Gods ghy heylighe stadt,

648

Genade vrede t'samen,

38

Ghy Christen schaer,

89

Ghy Christen hoort een cleyn vermaen, 100
Ghy Christen Broeders te samen,

168

Ghy cleyne Christen hoopken och,

80

Ghy die daer ooren hebt die hoort,

234

Ghy die Christum hebt aenghedaen,

548

Ghy Broeders al te samen,

615

Ghy knechten Gods verheven,

65

Ghy hebt my Heer gantschelijck
doorgront,

420
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Ghy kinderen die den Heer dient vry.

362

Ghy zijt gheweest ons toevlucht,

289

Ghy volckeren des aertrijcx al,

322

God die der Goden Heer is

153

Sommighe leerachtighe geestelijcke liedekens

666

God is mijn licht dwelck my leyt,

72

God is onse toevlucht,

555

Gods kinderen ghy meucht wel zijn
verheucht,

429

God onsen Heer u loven wy,

188

Gods salichmakende genade groot,

363

H.
Hebt doch wel acht op der armen,

317

Heft op u hert opent u ooren,

554

Hemels David ontfermt doch my,

33

Het licht der werelt is opghestaen,

242

Het is een schoon dierbaer sake,

573

Het ongheluck leert mercken.

163

Hoe lang hebt ghy besloten Heer,

37

Hoe lieflijck o Heer ende hoe reyn,

272

Hoe sou ick swijgen siet,

633

Hoort toe ghy menschen opter aerden,

54

Hoort en verstaet,

381

Hoort toe ghy menschen opter aerden,

607

Hoort vrienden algelijck,

565

Hoort vriendekens ghepresen,

365

I.
Ick bidt elck een wilt hooren,

185

Ick bid u Hemelsche Vader mijn,

569

Ick ben seer bedroeft int herte mijn,

438

Ick dancke u o Heer,

516

Ick danck God Almachtich van sijn
genade soet,

625
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Ick heb den Heer lief want hy heeft
verhoort,

368
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667

Ick hoorde een stemme roepen.

597

Ick moet u o Heer loven,

628

Ick roep tot u met hertelijck verlanghen, 253
Ick roep u o Hemelsche Vader aen,

390

Ick roep God met herten aen
Ick roepe met luyder keelen,

585

Ick roep o Heer aen in noot niet cleyn,

432

Ick wil den Heer ghebenedijt,

97

Ick sal u een liedt verbreyden,

324

Ierusalem hoort u Conincx woort,

258

Iesus des Soons Syrach,

645

In mijnen gheest, etc.

18

In mijnen noot roep ick tot u,

157

Ioannes sprack met woorden soet

384

K.
Kinders bequame des rijcx Gods
erfghename.

370

L.
Laet ons den Heere loven,

91

Laet ons den Heere loven van al dat hy, 142
Laet ons dat woort Gods prijsen,

216

Laet ons den Heere singhen,

267

Laet ons den Heere gaen loven,

434

Laet ons al tsaem wy die hier zijn by een 496
Leert my o Heer bedencken,

31

Leert my verstaen, o Heere dat ick moet 660
sterven,
Lof heylich schepper van al datmen siet, 375
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Looft den Heere bequaem,

79
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668

Looft den Heer met stemmen bequaem

206

Looft God het zijn heerlijcke dingen

449

M.
Met herten wil ick bewijsen,

561

Met menschelijcke tonghen niet,

377

Mijn afscheet aen u neem ick hier mede, 500
Mijn God voedt my, etc.

64

Mijn God waer sal ick henen gaen,

269

Mijn hert hef ick tot u Heere

67

Mijn siele wilt den Heere met lofsanck
prijsen,

327

Mijn siele looft den Heerem

274

Mijn siel maeckt groot den Heer

520

Mijn siel die verheft den Heer

582

N.
Na dat ick langen tijt heb verwacht,

130

Na datmen siet veel twist geresen

525

Niemant wel can,

228

Na tAvontmael devijne,

198

O.
O Bruydegom verheven,

401

O Broeders weest doch niet bedroeft

286

O broeders laet ons met vrolijckheyt

414

O Christen broeders jent

107

O Christe God van grooter waerden

486
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O eewich God van machte groot

299

O God gheen God heb ick dan nu

196

O God aenhoort desen droeven sang

282

O God almachtich Vader gepresen,

508

O God mijn schepper jent,

338
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669

O Heere aensiet al mijn lijden groot,

26

O Heere God van machten groot

483

O Heere wilt my gheven,

612

O lieve menschen over al,

148

O mijn volck wilt mijn leering nu
aenhooren.

44

O mijnen bruydegom vailliant,

605

O Zyon wilt u vergaren,

329

O Zyon uytghelesen,

189

O Zyon houdt u vaste,

638

O vrienden al te samen

137

Och broeders altesamen

146

Och Heere staet doch altijt in mijnen
sinne

374

Och vrienden alte samen,

373

Och wie sal my al met verstande leeren, 314
Onse God zy ons nu ghenadich

206

Ons gheloove staet vast op Gods ghebodt, 294
Ontwaeckt Ghy menschen over al,

24

Ontfermt u over my arme sondaer

155

Ontwaeckt o Israel doet op u ooren

442

P.
Paulus doet ons een goet vermaen

304

Paulus ghebiedt,

479

Q.
Quelt u daer niet met so ghy in dit leven. 37
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R.
Reyn maechdelijck pilaer

577

Rijst uyt den slaep ghy sHeeren knecht. 193
Rijst uyt des doots beswaren.

452
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670

Rijst uyt den slaep wilt niet bedrijven,

477

Rijst uyt den slaep nu niet en vaeckt,

539

Rocken van vellen dat waren de habijten, 444

S.
Salich is hy bevonden,

394

Siet hoe fijn en hoe lieflijck mede,

407

Singt den Heer inden gantschen lande,

203

Singt den Heere bly,

262

Singhet den Heere een nieuw liedt,

628

So God niet selfs dat huys oprecht,

391

So haest als ick hoore spreken,

380

Staet op mijn schoon vriendinne,

308

Staet op en vraecht na den wegh,

347

Staet vast en onbeweechlijck,

520

Sterckt my o God mijn toeverlaet

349

Sterckt my o God mijn Heer,

490

T.
Terecht mach hy zijn blijde,

448

Tobias tot sterven geneghen,

503

Tot u God Vader gebenedijt

218

Tgeloof is een seker betrouwen,

638

V.
V Heere Zebaoth,

528

Vader ons in Hemelrijck,

352
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Vader God van grooter waert,,

387

Vader inder eewicheyt,

623

Van Gods goetheyt en oordeel,

323

Verblijt u al ghy Christen schaer,

523

Vande somme der lieden,

541

Verheucht u doch met my,

150
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671

Verstroyde pelgrims.

177

Vrienden die hier nu zijn vergaert

596

W.
Weest doch verblijt als nu in dit saysoen, 557
Weest nu verheucht al ghy oprechten

33

Wy dancken u o God en Heer,

215

Wie is die sal woonen eenpaer,

41

Wilt God lof ende eer geven,

341

Wilt ghy wesen een oorlochs man,

618

Wilt my niet straffen Heere

21

Wilt men hem niet bekeeren

652

Wt de diepten O Heere.

400

Tot Enchvysen.
Gedruckt by Iacob Lenaertsz. Meyn woonende op de Nieuwe straet in het vergulden
Schrijfboeck.
1609.

Sommighe leerachtighe geestelijcke liedekens

