
Proefstuderen  
Kunstgeschiedenis 
29 november 2019 
 
Hoorcollege:  
 
Titel: Sculpture for sale: on architectural sculpture and its restoration 
 
Docent: Dr. Elizabeth den Hartog 
Elizabeth den Hartog studeerde Kunstgeschiedenis aan het Courtauld Institute of Art in Londen en 
behaalde haar PhD in 1988 aan hetzelfde instituut. In haar onderzoek houdt zij zich bezig met de relatie 
tussen beeldhouwwerk en architectuur in de middeleeuwen, kastelen en landhuizen in Nederland en 
kerkarchitectuur rond het jaar 1000 in het voormalige Lothatingen. Dr. Den Hartog is in de BA 
Kunstgeschiedenis onder andere verantwoordelijk voor het eerste deel van het lintcollege Westerse 
Beeldende Kunst en Architectuur. Daarnaast geeft zij werkgroepen die zich met name richten op 
middeleeuwse kunst en architectuur. 
 
Korte omschrijving: 
During World War II the church of St Eusebius in Arnhem was badly damaged and restored at great 
speed to undo the havoc wreaked by the Germans: the church had to arise in all its glory in order to be 
able to pretend that nothing had happened. In this lecture, I will look at what parts of the church are still 
original and what the sculpture can tell us about the date of the building, and, more importantly, what 
message it intended to impart. I will then briefly look at the 19th century restorations, to see how the 
church was changed. During the post-war restoration, having a very misconceived idea on what medieval 
sculpture was about, almost everything was replaced and an entire 'arch of Noah' was installed. The 
tower was decorated with Disney figures. At present, much of this post-war sculpture, having 
deteriorated very quickly, has been removed and is for sale. In this lecture we will also discuss restoration 
policies of the 19th and 20th centuries. 
 
De opleiding Kunstgeschiedenis is deels Nederlands-, deels Engelstalig. Om die reden wordt dit hoorcollege in 
het Engels aangeboden. Het werkcollege zal in het Nederlands worden gegeven.  
 
Werkcollege: 
 
Titel: De impact van een gebouw. Het stadhuis van Amsterdam als puur wonder 
 
Docent: Prof. dr. Stijn Bussels 
Stijn Bussels studeerde Kunst- en Theaterwetenschappen aan de universiteit van Gent. Nadat hij daar 
promoveerde, kwam hij werken aan de Universiteit Leiden. In zijn onderzoek ligt de focus op 
vroegmoderne kunst- en architectuurgeschiedenis, vroegmoderne theatergeschiedenis, agency en 
performativity, en de toe-eigening van klassieke concepten in latere tijdsgewrichten. Prof. Bussels geeft 
in de BA Kunstgeschiedenis o.a. colleges over kunstgeschiedenis in mondiaal perspectief en het effect dat 
visuele beelden op hun toeschouwers hebben. 
 
Korte omschrijving: 
Gebouwen zijn veel meer dan louter leef- en werkplekken. Ze kunnen emoties opwekken van compete 
overweldiging. In dit werkcollege onderzoeken we hoe in de Gouden Eeuw het stadhuis van Amsterdam 
(het huidige Paleis op de Dam) de bezoekers uit pure ontzetting naar adem deed happen. 
 
Voorbereiding: 
Lees ter voorbereiding op het werkcollege pagina 36 tot 40 uit P. Rixtels Mengel-Rymen. Kijk naar de 
paginanummering in het boek zelf (dus niet de paginanummers van het pdf-document). 



Over dit boek

Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.

Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.

Richtlijnen voor gebruik

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.

Verder vragen we u het volgende:

+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleindenWe hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uitStuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelhe-
den tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.

+ Laat de eigendomsverklaring staanHet “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.

+ Houd u aan de wetWat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web viahttp://books.google.com

1

https://books.google.be/books?id=J2VhAAAAcAAJ&hl=nl
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den de Wel-Edele en wijf: Vrouwe;

M E V R О U W E

‚ MARIA VAN STRALEN,

Gemalinne ‘van den Wel-Edelen Heer

Q‘LQDEWIJK DE BAS,

Heer van de Horfler-fileer, сушит, en Неу

noort , fie. mitsgaders Regerend’ Haagh-Heem

raedt Iwm de Groote Wafer/¿lmp tot

Woerden, бы ’

E/ijk een Fonteyn-Áder , boe 'verre 'van Zee , en

in ’t midden 'van het Gebergbte ont/Ì’rongen, altijt

zijn Water ревёт te [ау/т door enge Beekje: naer

den rnymen Openen , Moeder aller Straamen , _foo tragbt

ookрт d’aldergering/le Digbter zijn Sangen,b0e 'verre

buiten maet en toon, te ßorten in ¿Oren , 'van die al:

een Zee 'vol Gee/Ien, 'van alle дои/Вт en ‘wetenfebap en

шею/агу: ; want de [ИЗ/вьёт]? ‚ ede/moedig!) op aer

улет/ё” , [nekt geen ingang}: al: by díe baer felfì begeert

te huye-@effen Hier 0m wel-Ed: Vrouwe , 'wien 45112“—

genaerfao milt me; ¿HoF/e gaven aen Ziel en Lig/mem

heeft 'verrijkt , deeg/oy , al; een Zon ‘van тиф/ку: en febaan‘

te , met uw Stralen дадите Veght ver/ight, durf ik de

’vrybeit„туш 'van defe mijne ` Mengel-Rymen aen

uw двадцати: oordeel op te afleren : 'wel wetende dat щи

weet-[aß , die alle Kenfien om-ÍJel/l ‚ 'voor defi‘ mijne gerin

ge Dightkanfl ‚ de Denre 'van n-w доп/2: ‚ die elk , wienje al:

ee» Lot штden Hemel ¿efe/:onkel: , te belofte ‘valt,geluk

Нм maektmìetfalflnyten. Schoon dan defe mijne 017?!

Gífìe niet is am-Ìîangen met Kranfl‘en van‘Eer-Gedigbtm,

* gg
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OPDRA'GHT.

андезит 5y andere» , die , in ¿Een ‘van hun mede-Di b»

ter Luyten шлет/мул ар te balen , hun @gen Eerejbeíen,

deuk datfy , 41: een eenvoudige Водит, 'van een opreg

ze Manni/Ie Vader geteelt zijnde ‚ alle opzigtige prag/:

ten lmet, en Ííe'ver Булата? , al; uytwmdig, baer aven

vertaont.„ Deriva/'uen ag te ik my gelukkfgb , indien

mijn Vaerfën uw leer-fugt ‚ die een Орше” 'van nyt

ЖИР” Boeken door-weet, en het Merg 'van alle ¿Vrien

'fchafpen in-gejbogw beeft, [аи/ат} bebaeglen ‚ al: aen

' ¿ewige Oogm , de geßcbtkonßige Sebi/derijen ‚ шаек

‘van men ш roem 'van Job Berkh'eyden мм:

Berk-heyden toont op doek , een levend’ Oog-verfchíet,

Daer , hoe m’er meer Qp-ziet , hoe dat m’er meer in ziet.

dlr dan uw Geeß , тетиву: 'van doorlugtìger Ит—

ßanden них/1 ze hebben, in u-w .Luß-Hof, een Рат

d1j: finir Slangen , ‚ aen de ßroommde Veght de koele

frhaduw Дед: ‚ т niet ledig kunnenáe zijn ‚ eel: 5e

f_waeraigt Jefe Blaed’ren eem om te Лаги ‚ en de fe: т

¿ner in gevonden met de Sluíjer 'van uw god? te over

dekŕen, fnl ik'my тур/152: boude# te bidden 2 ат leere

ya» alega# ze magen zijn en шт, `

Wçl-E'dele en Wijf: Vrouwe

Ed: Ontmoedîge Dienqcr

Р- в‘ххтв д.



Acn de

‘Kuní’c—kundige en ` onkundigc

L E 5 E R. 5.

EYndelíjk heb ik mede een Drukker gevonden , día

uyt hoop van wínfi, daar шеей а1 de “Тети zi

door bedriegt , mijn Rijmerijen onder de Pars heetî

durven WCrPen; Waerlijk een gelukpmhet Welke te be

komen , veelejonge Poëren , álle and’re wegen van hun

geluk voor-by ílaa'nde , nag; nog dag kunnen ruilen;

mĳn; Inyrncrende,a1 de Boekwinkels пуп en_ in lopen?

de ‚ Ьу elk hun Vaarfen veylen , die hen ‚ foozc nieman;

durft aan-(lam , vfoo [тает op ’t Han leggen , dat {у ‚ aan

’l quynenвспахавшие: leven in een Teeríng Ilíjten ;of

Ê‘Êheel Wanhoopendevan 'na haardoot te leven , (Welke

тёте inde Digters by m ongeneeslyk is,) fig in de

WIJH‘Kîn , Wwayt haer беги geboren Wiert, verfmo

ren, Deer-om weer ik , dat mij n V aerfcn fonder nij t, een

volgende I‘ch‘ì‘duw van ’t geluk , het ligt niet ful len aen

fchouwen; Want ik hebook ( dat de Poëten eygen is) de

мае:van het onverûant,ecnonlíjdelijk Monßer voor de

deugt, niet een v oet Willen ontwíjken 5 (стоп ik hoorde

dat veele , gel ij kale Varkens voor d’aenkomendeWint,

van verre opmyyûor d’uyt‘kolnft van mĳnVaerfen,rcets

begoûen te глотки ‚ 1m vreefevan in haer forbeyt , de

da'ek тает in Í‘y Wtoeten, geftoort te werden; wam de

шаек, hoe dwaes, isnog' ibo wĳs „ dat .fe haar dwaas

Ьеут nietнастеHetvertonen. Hoe-welll: niet gekomen

ben, als daerme te het op-gcfiaen 'zij nde,om door Poëfy

_de deugden, die over-alt’ {так zyn ‚, ‚ te herßellen , en alle

Ondeugdcnßcmen over-al viande Werelt uit te boenen;

vermits felfs een ontcllíjk »getalvangeefìelijke en Wel be~

”еще Ridderen ‚ ‚hoe‚штаммамиvoor ’‚t Fâä

u - З



der deugden yveren, daer шею fwak zijn: Ia fomtyts

van d’ondeughden , hun Vyanden. al ve ende wel felfs

overwonnen worden. Ook foude ik my chamenvoor te

’ geven dat ik dit werk alleen om te fligten voor-genomen

en uyt gegeven heb, terwijl fulks niemant foude geloven,

en ik niets ongelooffelĳkx wil fchrijven. Zijt gy dan

nieuws—gierig te weten wat my hier toe heeft vervoert э

een Poëtîfche drift , die fommige voor zotheyt , en fom

mige voor eerzugt fullen uyt-krîjten ; egter alfoo tog

elk wil roonen wat hy weet , en waent te weten , dat vet

Wonderens waerdig is , waer door elk zyn dwaesheyt aen

den dag brengt , heb ik mede niet kunnen zwijgen , maar

defe [Vleugel-Rijmen, fchoon fommige feggen dat tot

Haerlem weynîg eer met Boeken maeken behaelt Wort,

aen het ligt, en elkx oordeel, moeten op-dragcn; de

welke, foo ik feg watfc zijn, mifl‘chìen ‚van тешат

‚met nieuws-gierige Oogen gelezen fullen worden.

Omnogtans hier yets vanmyn kruijen op te fníjen , fo

’ fchrijf ik niets of het is al meer gefchreven. Míshaegt u

dit? foekt naer wat nieùws in d’oude Werelt , en als gy

’t waent te hebben; zijt gy bedrogen ; Want daer is met

‚nieuws onder de Sonne. Een groot edeeltevan mijn

Werk , gelyk het mceflendeel der Men chen , Га] ik voor'

de befchuldiglng van ydel te zyn niet kunnen befcher

mengwant ik zing vanOorlog,van Kuifen,vanTrouwen,

en van Sterven , en alle defe dingen zyn ydcl , behalven

het laetfie, omdat de tydelyke doodt niet te ontwijken is. `

Egter meen ik niet gefchreven te hebben als het geene

ons de hedendaegfe deugden wel toe-laaten. Daer ik

van d’Oorlog zing , vrees ik dat fommigefullen feggen

dat fuik een пой}: opte pronken een Chriften рай: en

waerlijk fy hebben gelyk ;Want er Waer te Wenfchen

dat ’cr geen Wapenen,veel min het gebruyk daer van, on,—

der de Chriflenenbekcnt‘, en dat ook de fenynige Pylen

der i‘nijdendeTÓngen inde Kaken van het HelfchSerpent

agtcr-gebleven waren. Daer ik van Kufl‘en zing fullen

d’ouden op fehrollen , omdat‘haer Kaers indepijp braut,

n ‘ м



In haer lufi over is :dog ik heb niet gefchroomt‘met ver;

maek te fchryvenvanhet geen een yegelyk met lull ver

langt te doen, blyvende nogtans binnen de Palen van

zedigheydt. Met voordagt I'preek ik hier weynig van

Trouwen en van Sterven , om dat die beyde ofgoet, of

quaet zijn, naer dat die Menfch ofgoet , ofquaat is, wien

fy te beurte vallen. Daer ik boert ‚ volgik de genees

Meefiers, díe de bittere Pillen mer V ergult bedecken,‘om

de Sieken fonder Walgíng te genefen :Want de waerhcyt,

onfmakelijker dan Allem, dringt felden in ’t Harte, als

gewentelt inde gulde fchetferye , diedeieukende Ooren

al fagjens klouwende,weet verder in tekruypen. Hier

om weer ik fal my niemant laí’ceren , als die , Wiens huyk

van fehijnheyligheyt,gewoon met alle winden te waijen,

gelígt, en Wiens fchurfr; door de waerheyt van myn

Pen, gehekelt is. Daer ik Geefielyke fiof verhandel,

verwagt ik een gevolg van veel Kemel-verílindende

.. Muggezifters , die gewoonzynde de Bybel verkeert te le

Ген , alles ook met den Bybel averegs uyt-leggen. d’Eer~

(le fchiet my , als een Slang uyt het Gras, op zyde, enis

nieuws-gierig te onderfoeken wat Geloof ik hebzfegh

ik, een Chril’telyk;hy antwooort , ô dats niet genoeg!

gy moet aen een vaileKerk-leer hangenpfwat gy fchrij ft,

als is het voor de geheele Werelt goet , kan niet deugen;

dog defe is te vrede als ik zeg wat Kerke ik by-woon,

als of men‘ door Kerk-deur , en niet door een Chrii‘te-.

lyk Geloof, ten Hemel той in-gaen.

De tweede I‘chiet my,als een Нот van de Kneppel ge‘

flagen, naer de Benen, omdat hy zynzonden , dien hy

‚waende in de Werelt nog onbekent te zyn, en waer mede

hy d’eenvoudíge bedriegende , zyn Woeker dreef, nu om:

dekt ziet: en foekt,vraegende ofik felfs al zondeloos ben?

door de ebreken van een ander de zyne te verfchoonen.

De dar e, als een Ezel, die luy en traeg, het pak der

deugden te laliíg valt, tragt my, al gigauwende, met

een yfclyk geluydt , als een werk-heylig , te verdoe

men; om dat ik vertoon dat het Jok der deugden in ;t

’ VOC 



voetfantleggende,by hem willig behoort clp-genomen;

en gedragen te worden. Die nogonder de Muggezîñm

wel de ńjnlìe zyn ,fchynen te klagen , dat ik Geefìelyke

Hoffen , met boert en minnery, in een Ваш gebonden,

laet uyt-gaen; daer {у in één Hart alle hun ondeugden,

in groot, en deugden in kleyn getal, oni-voeren, en

wanen het genoeg te zyn, dat fy fes dagen , nefïens an

d’ren ín de Werelt , als in een Ros-moolen , om gelopen

hebbende, Sondags twee~mael te Kerke gaen; gebruy

kende van feven daegen flegs een , om voor Weynig

uyren yets goets te hooren , en_ verlangen , al gapende van

Onluft , пае: ’t uyt-gaen van de Kerk ; daer ik 1n t endeel

van dartien Bladen vyf met Geeñelijke ltoffe be et heb»

bende, myn fchryven hun leven in deugden nog verre te

boven gaet. Die dit feggenals vermetel berifpt, fchryf

het de Poëtifchevryheyt toe 5 ik fal ook zyn berifpen, hoe

onverltandig, verfchoonen; al is hyё?“ Poet. Want

men moet, om gemackelyk door de ereltte raeken,

de zotheyt vanzyn even-Menfch , als een gemeenc lait

willig helpen dragen: Vermits men by de zotheyt het
geluk, dat alleen e-ecrt, en van valle gebreekenonbe

iproken blyft , mee Га! vinden: Enwaerlyk voorde zot

heydt heb ik ook шеей gefchreven , wetende dat Weynig

verlìandígen myn Vaerfen fullenlefen, Vraegje waer

om? om datz’er Weynig zyn.
Yder leer dan zyn eygen dwaesheydt kennen, en de

myneverfchoonen,foo heeft hy d’eerlte trap van Wij sheít

beklommen. Waartoe ik wenfe dat al het Menfchdom,

’twelk nog blint , als ’t gellagt der Mollen, in d’Aerde

Wroetende, hetligtder Sonne niet kan aan-fchouwen ,

eyndelyk mag geraken; naer-díen, om waer’lyk gelukza#

lig te zyn,maer Oogen vereyfchr worden, die haer geluk,

darin alle [laten te vinden ís , en haer ongeluk, dat elk

теса in een verkeert oordeel byzigdraegt , kunnen zien.

Pi RIXTEL



l*VREEDE-ZANGH.

Gefongen'op bet /Iuyten 'van de Eeuwige

VREEDE,

Tuíïchen den Стыд]: wn Groot-Bríttagnien ende

de Hoag/y Мод/лице Heeren Staten Стене!

der Vereenxlgbde Nederlanden :

Gevíert ор den 7 September ‚ Anno 1667.

Op-gedmgben

Аеп de Ed: Groot-Achtbare Heeren de Heeren

BURGEKMEEWEREN m.REGEERDE&§

der Stadt

Metßodanig een toe-genegentbeydt al: haer Ed: Groot

/Ír/thaerbeden, na[им een blofdigm Одних/9, de

v langh-ge'wenfcbte VR E Е DE urn-helfen :

Uyt de Name van haer Ed: Groót'-Ac‘htbaerhedens`

alder-verplirhtíte Dienaeren de Н ОО F D Е N ende"

BROEDEREN van de Reden-Kamer deler Stadt,

onder ’tWoort LIEFD’ BOVEN AL:

Door baer Edele Groot-Ärhtbaarßedénf dancÁ-jìlml

dngen Dienaer

W.R1XTEL

Et luft my , Ín de fchauw der brede Linde-Boo

Н men

Daer ’t zeyl-ríì ck Sparen komt laughs Weel ige'

Oevers Ptroomen,4

Terwijl de Wefte-W'int7 die luft en leven teelt, 4

А Met



L MENGEL-RYMEN.

Met koele vlugjes door het bruyne Boom-lof fpeelt,

Те zingen, hoe deVrede, uyt d’()çeaen verflooten ,

Nu Brit en Bat-„wier verbint als Bont-Genomen ,

De woedende Oorlogh heeft de Voet ор ’t Hart gefet,

Еп nl de grim/’len van de W'ater-Krijgh verplet.

Toen d’()çeaen, in ’t ilaen der Ilormende Oorlogs

Vlooten , (ten ,

Gefchoc'kt door Blixemcn , en Woên der Donder-Kloo

Ееп heylloos Kerckhof,voor het af-gevoghte Volck ,

Verilrekte , en Heiren zwolgh in d Afgront van zijn

l Kolk , (ten ,

Terwijl ’s Lants Wel-vaert voor de R overy той vlugh

En Markt, en Handel Beurs om vrije Zee-vaert zugten ,

Verfchecn de milde Vrede , in ’t fuyver Wit gekleet,

Tot Stok'nolm , dat voor Mars al d’Oorlogs _Wapens

fineet:

Sy f ,wanneerze trat naer’t Rijkx-Hoñdoor de Straten,

De mits hun Aenbeelt en berookre Schouw verlaten:

De Hamers vielen hun al Werkende uyt de Haut,

Het Vuyr verdoofde voor de Blaes-balck in zijn braut:

De harde Velt-Zoldaet,die haer op wegh ontmoete,

Ontgefpt zijn Wnpenen , en Werptfe voor haer Voeten ;

De Lam-Boer loopt bloo'rs-l-loofts haer hygende achter

En bidt haer datze blyv’ , daar zij n verroefìe Spa , (na ,

Еп Ploeg door d’Acker lhij t , die eer de Krijg verwoeile ,

Ор dat hy by de Vrede een overvloet magh oeflen.

Soo {lreeffe naar het Hof, voor by de Reghtbank heen ,

' aer op de Burger-twin en Pleytiilght lirakx verdween;r

De Pleyt-beforgers , die uyt Gelt-twifl íìgh verrijcken

Verflomdevoor ’t G et'tght , door na haer om. te kij cken ,

Hun Sacken vielen , met Bewijlen ', en geweer,`

Door af-keer van krackeel,uyt д’Агш ор ’t Aertrijk neer.

Elck knieldt , en bid haer aen ; totdat l`y zeedigh nadert

De .groote Hof-Zael, daer de Rijkx-Raedt iig vergadert ,

Еп raedt-pleeght , om ’t Beleg voor Bremen , dat het vuur

Der Gotfche Stormen iluyt, op zijn bemande Muër,

е—
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Getrooiì te fneuv’lenvoor 'Lijn Vryheyd en zij n Wetten»

Door Wrangels dapperhcydt met yver voort te fetten

De Rijkx Raedt l'chrikte,en zWeeg,toen fy de Vrede fag,

Dies doetze in ililte aldus haer aen- fpraeck , en beklaghz

О ! valle Suylen van het Iìrijtbaer Rijck der Gottcn,`

Dat Rhijn,en Donauw , eer deed’ zidd’ren voor zijn rot

Den trotl'en Adelaer verfloegh ín’t open Velt, (ten ,

Еп zijneStandaerts plante op d’Oevers van de Belt;

UW Oorlog deed’ uw roem door al de Werelt klinken .,

Маег deed’ veel Steden Weer in Afch en Puyn verzinken,~

Terwijl uW Leger-Vorll,gefneuvelt door een fchoot,

Al d’overwinningh deed verdwijnen met zijn door,

Еп Sweden тег: gevloeekt om’t [ladigh Ooreloghen.`

Ick kom U пуп myn Schoot een rij cker Heyl vertoghcn.

lůreeck afuw’ Krijgsdìaedt, ’t Swaert heeft nl te lang ge

De taije Velt-Speer druypt van ’t afgemptc Bloet, (Woef,

М aer`mijn Olijf-Tak fwelt van Neâtar in zijn bloeijen ‚

Die ’t Lant, daer Vreede heerfcht ‚ fal heyl-rij ck over

vloeijen. _ y

Gun Vrede aen Bremen , door uw Legher afègeílormr,

En ‘van een Rijkx-Stadt in een Kerekhofreets hervormt:

Verlaet het bloedigh Velt, en arbeydt op mynbeede.(de,

Ik fai uw Rijkx-N aemmeer doen klinken door de Vree;

Als oyt door d’()orelogh uw Faem ten Hemel vloogh.

Brittagnje, en Ne’erlant , my foo Waetdig als mijn Oog,

Daer ik plagt ор mijn Throon van Elphenbeen te prallen,y
Еп litt een vloet van Gout in haer Gewellen dalen,A

'V erichopten my uyt haet,ondankbaer ven mijn Throon;

Ik vloodr,uls Ballingh ор deWeerelt, tot de Goon;

Mijn Dochter,d"Overvloetfagh al haer Schatvernielen,

ln Branders, Kogels , Kruyt ,- en ManrijkeOorlogs-KießA

Al ваш/Чел, tot verderf der Rijcken uyt- ebroet. ( len,`

lek za h de blaeuwe Zee tot dry-Werf` roo t van'Bloet ‚

De ater-l-leyren door een ftorm van Donder» klooten,

Uyt Zee-Kaíleelen in een Blixem-gl'oedt gefehooten ‚

Elkaer vernielen met een Hel iche SWavel-brandt. Е

‚ A 2. @YQ
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Eerů had Brittagnje ,daer na Ne’erlandt d’overl1ant`.'

Maer in de derde Нот) liet Godt , die in zijn Ooghen

Dit gruw’lijk Woeden niet kon dulden, uyt den hooghert

Een Nevel dalen, die de Vlooten fcheyde , eer dat

De Leeuw en Brit elkaer in ’tl-1arte had gevat;

En Пауке d’ingan hdus van ’t heylloos Blott-vergieten.

De Vis- en Han el-vaert verarmden, en verlieten

DeTeems , en Y-llroom7 door hun zeghen-rij cke-vaert,

In bey de Werrelden ontfaggh’lijck , en vermaert.

Nu zijn de Marckten doots , de Neeringhrijcke Straten ,

Еп Burregh-Wallen van den Vreemdelingh verlaten ,

Bewaíïchen groen met Gras: den Ambachtsman in noot,

Verlieil zijn werk,en moet uyr dwang , na d’Oorlogs«

De honger doet'hem , omzijn leven te bewaren, (vloot ;

Het Schip verkiefen, en deDoodt ten Keel in varen.

De Koopman lit vol forgh,te treuren om iijn fcha,

Hy ziet met hartzeer zijn verarmde Boecken na, (gen,

Befucht de Schattingh, die hemd’Oorlog dwingt te dra#

En durft van zijn verdriet, om d’Eer,aen niemant klagem

De Lantboer krimpt en kennt ,en duyt het al verkeert,

En meent ,het hapert aen die Rij ck en Staet regeert,

Daer hy die ballen moet om fijne Zonden lijden.

Soo dat de Werelt noch by dele wrede tijden

Sal flotten, en vergaen , in Traenen en in Bloet,

Ten zy het wert by my , en ’t Sweedtfehe Hof, verhoet.'

О! Riij~Raedthelpme dan de val des Werelts iluyten ,

De dolle Watcr-Krijgh in Yf’re Ketens fluyten.

Herllel my by den Brit, en dapp’re Batavier , ( rierf

Weer in mijn Setel-Throon, verdelgh de Krijgs-Lauw’à

Draegh u als Middelaers van al hun Staet-verfchìllen:

Еп helpme Weeuw en W'ees in hare klachten Hillen.

My dunckt ick zie alreets een eyndt van’t heylloos quaet,

Wanneer de Sweedtfe Mars Enroop’ де Vrede aen-raet.

Еп felfs de Wapens vloeckt. Soo fprack de rij cke Vrede.

De Riij-Raedt [lont verfet , door del'e Изящен bede:

En fprack: О ! Dochter van de Liefde liaeck u klághtf;

ес lì
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Heeft Gotlant oit na roem door ’tOorïogs-Swaertge’

getraght ,

Soo foeckt het nu zĳn roem in Staten te vercenen.

Wy doen wat ghy begeert; bedroefde Deught,ga heenen ,

Wy volgen u, alwaar u ley-Star ons geleyt.

Hier op heeftzy ‚die bl ,haer af-fcheyt nam,gefeytì

Ick fa! dan, voor-‚gereylì'ì de Handelpláets bereyden ,

Hun haet en wrock m ’t Hart verfachten ; en verbeyden

Uw’ aenkomft tot Breda, in Wílhems Erf-Paleys.

Terfiont begeettze , door deWolcken ‚ zich op reys.

Sy naeckte Bremen,door de Gotfche Leger-Troe en

Om-armt,en hoort de Stadt‚en’r Heyr,om Vrede roepen.

Waer op fy neder daelt,en blyde in ’t Velt verfehíjnt;

De Stormen houden 0p;het machtígh Heyr verdwijnt.

De Krĳgher Wert een Bo :r , en helpt den Acker bouwen,

500 lang men íìorm'de molt het Wrangel buyten hon

Wen;

Maar nu voert hem de Vrede ‚ in ’t aenfien van den Heet,

Sint Afchory‘Poort in, verwelkomt van den Касс,

Bemint van ’t Volk,geroemt , van die zijn Krijgsmoct

kenden , ‘

En als een Mars geviert , by Voet- en Ruyter-Eenden.

Toen heeft fy,d`()orlog Lífl,Gewe1t,enNytgeboeyr,‘

Sigh , door de dunne Lucht, weer haeflígh voort-ge

I`poeyt ‚ ‚ . ’

En ftrìjckt. getĳ ck een Duyf‘ op’t Hofder Seven Staten,

De Zuylen , op Wiens dragt figh Ne’erlant mag verlater .

Hier fluypt i‘y, als een Geeft, in yders hart, en doet

De Lant-Raedt fchrícken voor het Rotten van meer

Soo weet fy’t ook,bedekt, op Wíthal te bekuypen:(bloet.

En door een droom in ’t hart van ’t Parlament te fluypen.

Soo dat , had Staet гады toen haer toe-legh niet gefioort ,

Sy had haer felfs пешем , en d’Oorlo h uyt-gefmoorn

Nu pooghtze tot Breda hun felle Ëtaet—krackeelen

Te flegten , en de Wroek door middel-fpraeck te heden,

Есп toe-legh , waar uyt al de Werelt heyl verwaclhntì

A 3 ‘
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De Mey-Son , die Natuur , en haer bevroofen kracht ,
Herleven doet , het kruydt , gebloemte , lofen blaed’rerr,v

Ten 1<поррепуЩооГс‚ egon de heete Kreeft te naed’ren,

Toen d’Afge1ì1nten , van het Sweedtze en France Rijck ,

De Brit, de trouwe Deen , en Batavier , gelijck ,

Elkaer verwell’komde , in Orangies Vrede~Zaelen.

De Coopvaerdy begon zijn adem lirackx te haelcn.

De hoop to: Vrede propt de Marekten vol van Volck.

DeBuy'sman hoopt een fchat, uyt Thetis Water-Kolck,

Te vilfen . en verlanght de kille Zee te ploegen.

Hiertuffchen foekt de V re’e де Vorlten te vernoegen;

Hunwroek , en Staet-verfchil ,te dryven uyt het hart.

Maer Staetfugt hout Euroop’ in d’Oorlog noch verwart.

De Brit pooght Oppervooght van d’Oçeaen te Wefen.

De Lel »Voili wil dat hem elek in’t Velt fal vref'en.

Maer e’erlant , iteunende op iìjn Scheepsvloot , moet ,

en regt,

“Тij ckt geen gekroonde Kop ,in bloedigh Zee-geveght.

Elk fehijnt iìgh op zijn moedt,en VVapensnebetrouwen.

De Hof-lill weet de Vrede in d’Ingan h op te hou wen;

Bekleed der Vorllen Recht bedrieg’lijc r met een fehijn. °

'Xy noemt , wat yder drijft , hoe onrecht , recht te zijn,

1in foeckt haer voordeel in де Vorilen te bedrieghen.

’t Verfchil Wafcht aen ; де Vree ziet al haer hoop verf

vliegen, ‘

En ßuyven voor де wint van misverflant en waen.

Hier op verlaet fy ’tSlot` verfchijnt op d’Oçeaen,

Ontmoet de Staetfche Vloot , die Batoos ilrandt be->

тест, (blaeckte,

Fn fpreekt de Water-Mars . wiens 'moet in d’oogen

Dus aen: O! Ruyter, die door vuur en water fwerft ,

Niet vtñor fn felfs , maer voor ’s Lants welvaerr leeft en

er t,

Еп Stuarts Zeemaeht doet verituyven op de Baeten ,

Geviert als een Neptuyn, van die de Zee bevaeren,

‘t Is`a_l telangh vergeefs de Noort-Zee door-gekruyll ,

‘ Steeckt,`
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Steekt,tnet een Oolle Wint,de Teems op, dat het bruyft ;

Gy moet de Brit noch in zijn Havenenbclioocken:

Men heeft Wel tot Breda van Vree-verdragh gefprookcn,

Maer Staetfugt hout het op , de Teems lleunt op zijn

та Yt. .

Vaer voortàdan , dat hy proev’ uw moet enwnter-kraght,

Еп leer,als Ne’erlant,1neer па Vrede als Oorlog hacken.

Gy waegt den laetûen lìorm , om lof-rij ck Vree te maec

Soo Ibrakfeßn heeft voor uyt de gronden afgepeylt.(ken.

DeRuyter ruckt hier op de V loot by een , en zeylt

Voor Wint de Stroom ор-‚ dat de holle Golven ítuyven ,

~ En факел aen ’t Gellarnt , de lichtlle Schepen fchnyven

Voor uyt , en Chattam fchrikt , doen Batoos V loot асп

i quam,

Men Грат’ег KetenenJìnckt 5 chepen,fleecktze in vlam,

En traght hier door de Vloot zijn toe-gangh te beletten ‚

Maer Brakel durft zijn Боев op d’Yf’re fchakels fetten ,

_De Raexen {ранен ~ills een fpinragh voor zijnKiel ,

En , als het Sparen den gellooten Nijl inwiel , »

Heer Паше ketens voor zijn fcharpe Hulk deed’ fpringen,

Síjn Graefverlofte, en Нон: den Zaraçeen kon dwingen,

SOO dringht de Zee-Leeuw nu tot in hetingewant

Van Smarts Rij ck , en fet zijn Magazijn in brant.

’t Gerugt doet Karel bleek, van vrees en fchtik,bcllerven .

De Lantfaet fmeekt om V re’e:zij n bondenaren fwerv en

Als Byen om zijn Throon, en bidden dagh op dagli ,

Dat hy verhaeíten wil zijn langhfaem Vreeyverdrngh.

Hierop gebiedt hy ítrackx den handel voort te fetten.

De Vree foght onderwijl de Staeti'ucht te beletten

Dat fy de t’(`amenkomí`t niet fcheyde,en hout goe Wacht,

Tot dat de Faem op ’t Slot de Haven-zeeghen bracht ,

DieNe’erlant op de Tecms foo roemrijk had verkre en.

Elk riep toen ftrakx om Vreegde Lift en Staetzucht We

De Vrede Wiert van elck verwelkomt, en onthaelt.(gen;

Men voertze weer ten Throon , alwaerzezegenpraelt ,

п reedtdenO lo h ft en h eketent mctdevoeten.
Et . or g i э Ter*
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'Terwijl de Brit,de Deen,en Batavier haer groeten,

Als oorfaeck van hun heyl ,en Welvaert van Euroop’.

Soo komt men tot de Vree,door d’Oorlog,buyten hoop.

Degantfche Weerelt is van blijtfchap uyt-gelaten.

Dedoodtfe Marckten, en de groen bewaifen Straten ,

.Anfchouwen weer met vreught d’uytheemfchen Hande

laer.

DeBuysman maekt verblijd zijn Want en Netten klaer ,

Еп hoopt op rijke vangli. De Koopman ziet zijn Sehepen

Een Rij ckdom uyt en in de handel-Haven liepen.

De Schippers worden mild gefegent voor hun Vraght.

De Winckelhouder wert de Neeringh thuys gebraghr.

En d’Ambachtfman ,die,doorden honger voort-gedre

ven ‚

Den Oorlogh volghde , kan nu weer van d’arbeydt leven.

ja d’onvernoeghde Boer, die altijt klaeght en (leent ,

Dat Godt te lange droogte,of reghen ,hem verleent ,

Ofdat de kou het bant doet fchrale Vruchten draghen ,

En ’t zuyvcl weynigh gelt, verlaet nu al zijn klaghen ,’

En fchijnt vernoeght ,terwijl de Vrede Wert herftelt.

DeViIl'cher , die wel eer het blaeuwe Pekel-velt ,

Uyt angft voor Rovery, liet ongevift bevaren,

Sleept nu een Oegft van Vis aen d’Oever,uyt de baren.

‚ De Vijant fteekt niet meer zijn Hutten in de vlam;

Waer van d’Almogentheydt zijn Wrack op Londen nam,

En deed’ die Koopftadt in een Zee van vuur verfmooren;

Die nu weer,by_ deV rede,op nieuws цуг puyn herbooren,

Verrij fen komt, gelijck een Phenix uyt zijn As,

1n heerelij cker ftant als fy te Vooren was.

Het V1ie,en Schelling,daer de Brit Wel eer dorft landen ,

Hun rij cke Schepen , en Gebouwen , front verbranden ,

Ontfan hen nu zijn Vloot ,gelijck een Vrient,uytZee;

Verwel omt op de Stroom van hun gerufte Ree.

Men denke nu niet meer aen voorige Oorlogs-plaghen ,

Verlies van Helden , ons door Zee-geveght ontdraghen ,

Noch fchade ons toe-gebragt,aen Lijf' en Goet,door

’t Swaert ;_ ' Maier.
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Маег hoe de Vrede befr Wert ongefchent bewaert.

Men geefnu ’t bloedig SWaert de fchatpe roel't te kna»

De dolle Trommel Wett het Kalfs-vel in-geflagen , (gen.

’_t Gefchut vernaghelt , en de fchorre Krijghs-'frompet ,

Piftool , en Enterbijl , en Sabel , en Mul'quct,

ln Zee geworpen , want Godt Mars is doodt-gevochten,

Enlegtgefmoort in bloedt ,metal zijn Krijgt-gedroch

' ten;

Terwijl de Deughden , voor den Oorlogh Weggevlucht,

Hier Weer verfehij nen , op dit blyde \/ re’e gerucht ,

En poogen yders hart met danckbaerheydt t’oml’teecken.

Den Hemel [traf hem die de Vrede eerft pooght te bree

En laet hetn door de krijg,by hem geftookt,vergaen.(kcn,

Dan fal Europaes heyl in Vrede altijdt belìaen.

' Zoo fongh ik , onbeforgt , in fchau van Linde- blaeren,

Terwijl de V rede , laughs het wijt-beroemde Spaeren ,

Haer Dochter,d’Overvloet, met al haer vrught’ en fchat ,

Komt voeren in de fchoot van tnyn geboorte Stadt,

Verwelkomt van den Raedt, en Burghery, in ’t nad’ren.

О! Zuylen van den Staet, О! trouwe Burger-Vad’ren,

Die d’0ude Velten , en de Burghers van Нее: Lern,

Door uwe `forgh bewaeckt,en teughelt door uw ítem;

By Wien Rechtvaerdigheydt „ een Zon der Seven Staten ,

Toenze op-voer na’t Geltarnthaer Zonen heeft gelaten,

Die ongekreuckt het Recht hanthaven voor ’t Gemeen ;

En hare forgh tot trnoít van Weeuw en Wees belieen.

Нос fal uw Borgery, die d’Oorlogh dede treuren ,

1n fchaduw van uw magt , het hoof: weer boven beurcn ,

Sijn handel dryven , en , herbloeij ende in de Vree ,

.Sien voeren in uw Stadt eenRijckdom uyt de Zee!

Elk volgt zijn welvaert reets,geruit , en onbekomrnert,

En, van zijn Vygen-Boom,en Wij n-fìok over-lommert,

Vet-hoopt dat dit geluck veele Eeuwen duuren Ial.

§Qo triompheert de Vrede in LIEFDE BOVEN AL.

:„Á „_ A5
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N O C Н.

De Brit dong , door zijn magi , тает ’t Zee-Gebiedt alleen;

Meer Baza heeft ge/lreden,

En -won ‚ door ’t Затем de Vrede.

Nu i: de Zee niet meer; fvoor een , тает elek gemeen.

ZANGH,

Op deWijfe; De luflelijcke Mey, Chri/iu: phy/Fmt,

Ofte: Liefhebber: 'van het Vader/4m.

I.

NU Brit en Bato Vrede Huyt,

Verheft Nepthuyn, verwondert ,

Zijn grijfen Kop ten Golven цуг,

Om dat men niet en dondert;

Met Oorloghs-Vlooten, die verweet ,

Sijn blaeuwen Rugh met Menfchen-Bloet

Beverfden: en geen Stranden

Door Mavors Fackel branden’.

7..

Hy 'Liet niet meer hoe Batavier

En Brit, vol moet, hun Vlooren

Op Zee , om ’t opper-Zee-befiíer,

Door ’t flaen ‚ ten Afgront Носит.

Terwĳl fy beyde d’Oeeaen ,

Door meer om ’t Zee-befit te Паеп,

Licht hadden felfs verlooren.

Geen Zeghen vloeyt цуг toorenv D

C
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3.

De Coopvaerdy lagh langh verkraght;

De Nederlanden zuchten;

De Brit verflont zijn eyghen macht;

En Winít , en Neeringh vluchten.

Soo veeghden ’t woedend’ Ootloghs-Swaert ,

De welvaert van de Zee, en d’Aert.

De Rijckdom gingh verlooren;

En d"Armoe Wiert gebooren.

t

,24'

Nu treedt de Vreed’ ons te gemoet,

Sy íluyt de Krijgh in Banden.

En 1`chenckt hner Dochter , d’Overvloet,

Aen onfe Vrije Landen.

Terwijl de Handel-Vloot verwacht,

Met vreught , een Rijckdotn uyt zijn vraght:

Matroos en Buysrnan joelen, '

En poyen dat fy ’t voelen.

Y.

Soo toont men blijtfchap om de Vree :l

’tls langh genoegh geftreden.

De Vreede lett de brant op Zee,

Op Stroomen , en in Steden.

De vreught ftijght door ’t Geftarnt tot Godt,

En danckt hem voor dat heylrij ck lot,

Waer mee hy Ons bejeghent,

En al de Weerelt zeghent.

TRAEa
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T R А Е N Е N,

Over de Doodt van den Е. Heer

THYMAN (этом),

Racdt en Rentcmnj/fer Generaal 'van Kennemer/ant

ende Lí'eß-l/rìejlant, 'mitfgaderr Клей: en Ouali-Bur

germefßer der Stadt Haerlem 3 04107: by «le I 65'.

jarig/se Wдядин-Каждая , onder ’t Woort

LIEFD’ BOVEN AL.

y en трет: evadir ad auras.

MYnZangh-Heldìn , in touw , betreurt het kont ge

becnt’ , (Weent.

Des grooten Mans , wiens dood gants cherlant bt:-~

De V ryhcydt quynt nn haer Heer Osdorp is ontvallen.

l Een droeve Lijk-klagt rijft цуг Haarlems oude Wallen ,

En propt de ruyme Lucht met galmcn , dof en naer.

De Raedt , in rouw дешев: ‚ vervolght de Staçy-Bacr ,

Beweent de deugt des Mans , door ’t nootlot hen omdra

Men hoort de Burgery, verkropt in zugten,klagen: (gen.

Wat dood-fchîgt treft ons hart,ín Sparens troul'te Racdt,

En ruckt dien РуГег, daer't Gewelf der Vrije Staet

Op rufte ‚ omver Р waer door het Strict-gebouw Wil йог—

Ten fy het and’re met gclíj cken yver i'chorten. ( ten,

De Zoon van Themis , die . als tweede Salomon , (kon,

Aen ’t Spaere al ’t Volkx verfchil, door ’t Regt ,beflegten

Is , met zijn Moeder , nu geíìorven , of uyt d’Ooghen ,

Van God` by d’Engelen, ten Hemel op-getoogen.`(ftígt,

Vorft Wilhems Raedhuis,tr.ots op ’t Graef’lijk Zant ge» `

Treurt nu die HeylStar daelt , om’t miífen van zijn llgt.

„
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Ну was in ramp, en noot', der radeloofen Rader.

Dees Stadt verlieft geen Heer, maer Wij fe Burger-Vader.

Hy boeyde , door zij n Tongh, de tweedragteift gewelt:

Dat tuygt noch Munfter, van zijn Biífchops Heir om

nelt.

Selfs Menno roemt in hem de Macht der Overheden.

Die zijn verwarde Kerk hieldt ongefcheurt ,in vreden.

De Wees’,voor YVolven, als een Lam,van hem bewaert,

Geleyt , a1 fchreijende, zijne Oppervooght ter Aerd’,

Wort tweemaels Wees,nu hem dien V ader is ontvallen.

Gods Kerck,waer in hy placht als een Colom te brallen ,

En yv’righ ’t waer’ Geloof hanthaefde tot zijn doodt,

Ontfanght nu , weenende , zijn Lichaem in haer fchoot,

Daer hem fijn Moeder ’t vlees van ’t kout gebeent fal

knagen.

Nu wort der Burg’ren Burg voor eeuwig weg-gedragen,

En fleept met hem in ’tGraf de harten van ’t Gemeen.

’t Bedroefde Spaer verheft in Osdorps doodt alleen ,

Veel meer , als Rome in al fijn wij fe en dapp’re Mannen,

Gefneuvelt voor ’t gemeen, door ’t Slag-Swaert der Tyà

rannen ,

Toen д’оиде Vryheid wiert,met hun,in’t Grafgefmoortt

Soo klaegt het Volk , de galm dringt door de Wolken

voort:

Men ziet een Pekel~vloet uyt d’Oogen neder-vlieten.

De Spaer-Nimph 1die verbaeft ten golven uyt komt

fchieten , (kort,

Haer Borft voelt fwellen , en door Dijk , noch Dam ge

'XVeft-Vfries“ en Kennemer-Lam ,een Tranen-Zee in-x

tort, . ’

Vertrooft de Burgery , gants uytgeteert door ’t zug'ten.

’t Is dwaes(i`egt fyjte vlien,dat niemant kan ontvluchten,

Om ’t Lot te trcuren dat niet anders vallen kan.

De Doodt ontziet geen Staet „ taft Volk en Koningh an',

Vernielt het al daer hy ñjn moortfchicht ne’cr laet dalen.

Heer Osdorp той ‚ als elk , Natuyr dien fchuldt betalîp,

‚ Il
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En fterPlij ck , in een Zee van traenen, onder-gaen,'

Om in een rijcker glans , onfterPIijck . op te ftaen.

Sijn deugd blonk gadeloos , in vroomheydt , aen het Sp.t~b ‚

Geen fterñijke eer, kon zij n verdienften evenaeren: (rent

En Wijl geen Werelt meer zijn deughdcn loonen kon ,

Bracht Godt hem door Ít Geltarnt , daer blinkt hy als een

Son. -

Аеп den Kryghsmoedxgcn jongclmgh

FRANS ntNLooPEN ‚

'Toen bem een Vaendclwn een Kтут130! Zee

Замани 'w/ew opg/gedragen.

‘tBEroemde Ne’erlandt , dat al d’Aertkloot voor zij n

V looten ,

Doet zîdd’ten , rees te fteyl ín Stuarts níjdig Oogh: ( ten.

_Zijn Viiantfchap verfterkt haer Thuyn met ßontgenoo

’t Geluck voert 'l'ondx nijdt ghcen vri )'e Smet om hoogh.

Door Welvaert ftcekt dit Lantín ’t Oogh van and’1'<„l Rij -'

ken , ‚

Nnvoor zijn WatereMaght gckroonde Koppen Wij ken.

Мец—Шт, door Wfapenkonftße Steden voort verv all

len

Daer Krij gslnoet Wert gequcckt,beproefde trou beloont.

Der Helden Borllen zij n Op Zee Metalc Wallen.

De Lauwerkrans door-klctlt met Breyn en Bloet, be#

kroont

@Al-onde dapperheydt, in Batoos jonghltc Zoonenl

Маег Wie een Zeekroon foekt , moet Iîgh in ’t V ier ver

tonen.

Soo'
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Soo Wort, ô Jongelingh l tot loon van dapp’re blijken,

De {ling’rende OOrlogs-Vaenin fpijt van Stuarts Vloot,

Uw Y1’re Vuyít vertrout , om klingh, noch loot, te wij-'

ken.

Verlaet uw Vlagh dan niet, als lofi"’lijk met uW doodt;

Maer leef` en iterf, voor ’t Landt , dat in uw hoop dart

roemen ,

Soo falde Faem uw Naem , en doodt, onIlerPlijk noe»

men.

EERSTE JAER-GETYDE

H.GERLINGHS,

дожде шт den Heer Herman Gerlinghs ende

jeff. ChriPtina Guldewaghen.

GOdtvruchtigc Ouders , die , gezeegent in uw lot,

Uw harte ontiluyt, en doet een oiferhande aen Godt,

Van vreugt,en dankbaerheyt , die optrekt uytuw Zielen ,- _

Door lught en Wolken heen, tot daer al d’Eng’len knieà

len , . _ `

Voor ’t God’lijk Aenfchijn , in het ongefc'hapen light ,

En decken , voor dien Glans . met vleugels,hun gezight,

Het luft my d’oorí`aek vanuw blijtfchap opte zingen.

Dees Hoogtijt maekt de jongíte uyt uw Geboorelingen

Nu Jarigh ‚ dies herdenktge al ’t Soontj es leven от:

Hoe hy , een jaer gele’en , als een ontlooken Blom ,

Die d’ughtent Zon ontfangt, van Hemeldauw begooten,

Sij r1 Moeder toelonkte als een pronk-Roos van haer'

` Loten , '

En hoe haer forgh hem heeft een Inet langh op-gevorîte;
el
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Terwijl haer Liefde fteets haer luft in ’t kuilen boef,

Het Kint om-armt en itreelt , dat met zi'n teere hantjes;

Des Moeders hals befluyt,in zaghte voore bantjes,

En fomtíjts felfs den dauw van haere lippen lept,

Waer op het, als een Bey , een friífchen Íadem fchept.

Men liet het op haer fchoot,met fachte voetjes, Pteyg’ren,>

En felden laghj es , aen haer lievende Oo en Weyg’ren:

Waer door het, eer fy ’t weet. terwijl het ooften i'peeltj

Het Moeders hart ,ter {luyck , uyt hare boefem ñeelt.

Dit doet uw Zielen, Op zijn eerfte Jaer-Getyde, (den,

Aen Godt een Dank- Altacr , voor fulk een Zeegcn Wij

Waer op ghy felfs uw Zaet,in d’ingangh van zyn Jeught,

Wilt ofte, door belofte . aen reyn Geloove, en Deught;

Wat heyl ziet ghy dan in uw Kroofì nu niet gebooren!

My dunkt hy laet alree zyn wijfe Spreukjes hooren,

Die hem het eerft'e School fal geven op de tongh.

Wie Wijs is , onderwijil zyn Lende-Looten jongh.

Maer Wijl de Kind’ren zijn een heul der gryfe haeren ,

Soo laet (ГА 1 feegenaer zyn Wij sheydt , met zyn Jaeren ,

пешек berijcken, door zijn deught en wetenfchap ,

In dees verdorvene Eenw,de hooghfteen Waertfte Trap;

Op dat uw Ouderdom magh op zijn Gaven ruiten' ,

Еп proeven ’t weer genot der kuyiche Huw’lijkx~luften.

Hy leef dan u tottroofl, onftrafbaer, fonder feyl ,

De Werelt tot een light, iigh felven tot een heyl.

Dm zy Э‘лиу, Anno 1668.

AEN'
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AAN DEN Е. Hann

’Mii BoBTlUs VAN ELSLANT;

Рог! ende Regt-Geluids', wer de Latijzrfrbe Тал—04155.

„гид/э van zijn Зови]: ‚]ап van Elslant. audi zijn

'de acht jaren , рвет ter onderwij/inghe 'van

den ferr glaeleerdm Heer Franciskus van ‚д

den Ende , M. D. tot Amßerdam.

А teneri: ronfuëfœre multum Virg:l

SOO oyt de Vrughten van haer Zaet, _

De Stroomen van haer Bron , en Ad’ren,

En Zoonen van de Deught der Vad’ren, '

Een Naebeelt iireckten, daer de Haet

Van ’t onveríiant vergeefs op Woeden;

Soo üetge, 6 ELsLANT . u, en ’t loon

Van alle uw Deughden, in uw Zoon,
Die yv’righ, eer gy ’t kunt bevroeden,

Noch jongh, en teer, zijn Moeders i'praeck,

Verwiífelt aen een Roomfche Tonge:

Zijn willigheydt, die onbedwonge,

De zeden-beffen, met vermaeek,` . .

~ Ontfanght, uyt ’s Meeliers Mont, en Penne,

En leerí'aem in-zuy ht, trekt uw Осей,

Daer hyzijn wijfe âpreukjesl leeiì,

En ghy u in uw Zoon leert kennen.

О! Kint. met fulckeen ondt Vernuf't, _

En oordeel, reets foo jongh befchonken

UW Vaders yver drirìckt zígh droncken,

Еп ñaet van blijtfchap heel verfuft,

Wanneer hy met nieusgierigllgie Ooren ,' ‘l D

С
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De proeven van uw Geeft, en Deught,

De vlugghe leer-zucht van uw jeugnt,

Uyt uwe, en ’s Meefìers Mont, magh hooren.

Vaer voort foo Soońtje, leer, en Weet,

Suygh Geeft uyt 'van den Enden: Ader,

ÍOp dat ons blijcke dat uw Vader,

lflchil by Chiron heeft befleet.

‚ ОР DE KORTE MEDlTATIEN

Van ’t Мец/Мм Lezfen en Daudt, _leer Завидев/Е

befr/braven door J. van Lintsbeek.

Hler vloeyt 'van пишем , als een Neótar-beeck,

van Reden. '

Sijn Phaenix-Veer ,geftuyt door onverflant , noch Nyt,~

Hervormt d’Zondtmenf`ehde Menfch , en fchaeft de ruwe

e en, -

Nu hy de Werelt hier haere ydelheydt verwijt.

Ну komt in d’onruft ruft , in d’onluft Welluft geven,

En leert ons, eer men ñerft, Wel flerven, door ’t wel

leven. .

Den 18 February, 1668.

OP DE HEMELVAART CHRIST I,

Doorlugbtìgb in Vater/en gebracht door Ruardus A1-v

len, Secretaris der Stede Purmerent.

HIer toont de Pen aen’t Oogfhoe ~Iezus Wederkeert

Tot Godt, en ,. ons ten heyl , om ho'ogh Wert op

y getooghen:

“Лс’г Oo'r dan niet gelooft, тает ogen-blijk begeert;

Leer, van ons Alle», hier geloven, door zijn Oogen.

О?
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Op de Waegh.

DE Schael, door ’t blin't gewicht, geeft yder Recht

ín ’t Weghen:

Elk geef' dan ’t Lant zijn reght , voor ’t Sehael-recht

_ hem verleent. е

Daer d’Evenaer ons fcheyt,verkrijgt deWaeg zijn zegen,

En ’t Lant bewaert door ’t Swaert , en ’t Sehael-recht,`

zijn Gemeent’.

Op de Brant-Kloek 'van den Paët

DEPeñ,derZondenRoede,ontvolkt het volkrijkLant,

Maer Boet’,rnet tranen,blufi dien fmettel ijkenbrant.

'Aen mijn getrouße Vrient

siMoN van DIJK.

.SOO lang deStrañenkRecht,derBofen fchrik fal wefen,

Sal Deugde, reght , noch ůraf, van God , noch Men

fchen , vrefen.

Op het een-en-‘veertz'gla/k yder-getyde

‹ шт den Рог:

FRANclsc Us SNELLINÍÉ,

Zijna'e den 2.7 Äugußy. 1668.

. At klaegtge, òSnellinx, dat mijn Zang-Heldin niet'

« En vrolijk,heef`t geviert uw’s levens jaerfgêfy? (Е?

В 2. 'i
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’t Is waer ,ik í‘chep wel vieu ht , als ik u nogh zie leven д

En opuw PhœniX-Veer de eerelt over-(chen ;

Maer treur ,door ’t aen-zien dat de tĳ: uw leven (Шт: ì

Wam die een V rient verlieft ‚is ’t halve leven quijt. ‘

Op den

Hof en Весит-Кон“,

шт dm щ _

F R А N с 1 s С о

S N E L I N X5

‘ вешаешь _ A

I) I (3 Ъ1 Î[‘- I’ Fl I ЕЁ 13-145

НЕегSue/linx Hofverßrekt een Helicon aen ’t szìet :

Minerva neemt beleeft elkx ín-en uyt-gàngh waar ,

En leyt haer Hof-voogbt , door de twee-paarjmer-Gm'jen,l

Tot Pbœbu: , dic hem leert, zijn Negen Zufl'er: Vrĳ en:

Daer geeft de Heng/ìe-Bron zijn Vàerí‘en Geeft ‚ en Ziel ,

In Haerlcms Dicht-Prieel ‚ bralt Sue/linx als Virgiel .

РУК
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LYK-KLAGHT,

Der HOOFDEN en BROEDEREN van

de Reden-Kamer,onder ’t Woort Liefd’

Boven Al ‚ over de Doodt van haer mcdc’

Broeder— den vermaerden Роёп

FRANCISCUS

SNE’LLINX,

Overleden den 24 van Sprokkel-Maent,
des _]aers 1669. binnen Haerlem.

Metam properamu: ad imam.

AL’t Aertfch wort Aerde zDeught, nogh Gecfl,

J Ver—fch’oo’nt ons van de Doodt,‘ en ’t Leven

Kan niet vdan так, en onluíì geven;

Waer-om ons eynde dan gevreefl.

Schoon Ziel en Lichaem moeten fcheuren,

So engh .‚ en чай aen een gefchaekt,

En beyde` tot een Menfch gemaekt;

Noch ís ’t ŕneeŕ fiof tot’vreught , dán treuren!

Geen Vrome fchrîkt voor ’t Graf: Men moet,

Om wel te leven, flerven leeren :

De Пора: kan alle ellenden keeren,
En is, als ’t leven, quaet, of goet.l

Schoon S NE L L1 N x, op zijn Phœnix Veder,

OníÌerf’líjk, in ons fierf’h'jk’ Oogh,

Door Hemel-laugh ten Hemel vloogh;

Nu' Поп hy, als een Blixem, neder. _ ß

l B 3 ’î МО‘
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’t Moet al, wat hier begint , vergaen;

De Deught alleen , fchoon and’re dinghen

Sijn los, en vol veranderinghen, '

Kan nogh, daer ’t a1 vergaer, beßaen.

Dien Dr G нтвк, af eílooft van ’t blokken,

Leeft,> wijl zijn Dight- onfì eeuwigh is,

Ook eeuwigh in eheu henis,

De Doodt uyt d’ Г’ге laeuw ontrokken.

` Eens moů'hy Ценен; Want wie heeft ,
Schoon hy, als SN E LLI NX, door zijn Dighten,

De dnyíiere Eeuwen kon verlighten, ' `

Een Uur meer als zijn tijt geleefr .P

Stack dan bedroefde Weeuw uw zughten:

Uw’ Нет heeft nu zijn ßrijt door-Ih'eên:

En ’t ñerf-Lot is togh elk gemeen;

Want niemant kan zijn eynde ontvlughten:

Verkrop uw’ rou, terwijl de tíjt,

A1 treurende ook uW leven (Щи.

GRAFßÉDIGHT

Ier tart in ’t duyßer Graf,cn Аиде]: Lijk tot Л: ‚

Van bemryzwlmr‘Gn/1_l een ligt dcrdußweEruwen”шил:

- In het

STAMßoECK

- -_ van

GOZEWUN NIEUWENDAEL.

V Y Paritur Ingenio Virtus.

.` DE zeden-delight uyt Wil ‚ en Wetenfchap, gefprooçen,

Ley: u,ô мишкам], tot hoogh Veritant ‚ en Hclysl .
. i _ e
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DeWaerheydt а] te ůrañhet Menfchdom uyt-geůooten,

Lecfin uw Ziel,uW'Ampt,uWTOngh,en Pen,nogh veyl;

’ Wie waere Wij sheydt foekt ‚ moet dan uw leer door

loopen. ‘

De Вечен íìelt _Godts Heyl , voor alle Weldaadt , open,

Zin-erinering/a ‘van het` Яги-Дм]

PI-llILEDONIUS ofte LUSTHART,

Ten Томе/е gevoert door den boog-geleefden Heer

Юг. FRANCISCUS van den ENDEN.

НОе los het Wulpz’ en jongh Veríìant, ‚

De toghten van de жиды doet draeijen ,

Наег Wil met alle Winden Waeíjen,

Soo reden haer niet hout aen bant; f

Wert hier vertoont in Zin-Toneelen:

Voorzíghtigheydt leyt met haer Hann,

De жиды, onkundìgh. tot vcrfìant,

En leert Wel-leven, door ’t Wel~fpeelen ;

Terwijl een Lufŕbart, light вестей,

\ ’t Geluk ‚ Waer door hy is gellegen ,

Waent onder zijn bedwangh gekregen,

En los fìgh op ñgh felfs verher'r. '

De grijfe Тёщ die alle dingen, _
Hoe duyíìer, toont,lverlìèrkt, en flîjt,y

De Doodt, het end’ van oníè Щи,

Еп all’ onfe oogh-veranderingen ,

Нес Oordeel, hier, in ons gemoet ,

— Hier naar, gehuysveíl, in Godrs Handen,

De Hel, alríjt сигает te branden, r

Het Hemel-be , te koop voor boer, |
En.d’Eeuwigbyc)/dt, díe lêeughde, en Zonde,

4 Ы `
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Een Eeuwigh Perk van Шаг, en loon,

Geitelt heett, eyfchen мнит,

` Van zijn verdwaolde Luft ontbonden,
Te keeren, tot iigh felfs en Godt: ‘ ` ‚ l

Hy laat, l/oa'rzigbzfgbeydz, hem raden,

Betraght de Delight ‚ hoopt op Genade,

En wraekt de lult, die hem befpot. ^ ~

Maer door de W'eelde, fuel vervloogen ,

De :ïon/tbeydt, light van wil verl'et, . ' 

En d’Eer, die hoop tot he'yl verplet, ‘

In ’t Net der H/e//u/î om-getoogen,

Keert weer tot d’ongebondentheydt,

Stelt Deugbde uyt, tot zijn oude Dagen ,
.Wil eerfl zijn lull, dan Godt behagen,l

Meer zondigen, eer hy ’t befehreyt,

Еп , door Hi.rtguerkrgbeydt getroffen,

Sigh kanten teghens Gode` en_ Heyl.

„ Wie lGodt verfaekt leeftv nergens veyl:

„ De Boet’-Uur laet iïgh wel veriloifen,

„ In wellufl, by de Jeught, maar keert

„ Weer fwderlijk tot de gryfe Haren:

„ Wat Jon Yh ons fchielijk is ontvaren,

„ Wort (met, en [vl/"ak, te nôo eleert.

De лил/‚м, moede in ’t z_ondigh zweten,

Soekt, rufleloos, de R14/ì, en ruit, ‘

Vân ’t dreyghende onheyl olibewult,

Ор ’t Pluym-ßedt, van Sigh-jelfx-werghelen;

Dogh in een Droom, verwekt tot виды; i

Door Godtr Barmbartigbeydt, in ’t ende,

Kent, en ontwijkt, gedreyghde ellende,

Wort oudt, en wijs, felfsem zijn Jeught,

De
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ре Seven Daghen des Weeks ,

S О N D А G Н,

РЬзсЬщ , ofte :le Zon toe-gbewzjdt,

Godrs W'oort, de Ziel in ’t Hart ,wie wil hoeft niet

" ‘ te çiwalen." `

М А Е YN D А G H.

g Digna, ofde 1(141'5/90yditae-gefwydt.

DESon verligt hctOog,deSAertrijks,door 1.ij n ßralen,

Е КЩзЬеуЁгдйе de Ziel, en ’t Liehaem fuyver houdt,

`ls neeritìgh,leef`t gefont, vol kraghten, en wort oudt.

D 1 N G -s D А G н.

. Mars, of den Oor/ogbtòe-gewydt.

Е Krijgh.geroemt,gevloekt,gevollegt,en gevlooden,

‘Doet menígh .‚ паег hun doodt , langh leven ,door de

‘ dooden.

W О Е N S D A G H.

l Mercuriusl , ofte de Kоортли/г/мр loe-gbewydt.

“7Elfprekentlieyt met lift,verßrektdes,Koopmans Qur;

Mae`r logenen bedrogh,geeftvack meerGelt,als щи;

под DE RDA GH.

Jupiter, ofte de Donder ioe-gefwydt.

Soo fchrikt elk voor de Шаг,daer тешат: fchrikt

.voor’t quaet. ' '

ЕLkvreeíl de Donder,al_s een roe, daer God: mee Лает:

‘ В 5' ' V R Y~

1
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V R Y D A' G H. .

Venus , ofte а’е [ИМ титул.

DEMin wortmin, als ’t Vuur der wel-luft is gedooft:

‚ Die ligtevreugt,voor fweet, befwaert het Hart en

Hoort.

S А Т U R D A G H.

Saturnus, of de Tijl toe-gefunjdt.

S Aturnus bouwt,en floopt,bedekt,en toont veel dirigent '

Elk fchik íigh na den tijt , en zijn veranderinghen.

VRAEGL
Van den Poët `IAN ZOET,l ’

НiO;fnleen Manzijn eer , en agbtbaerbeydt ¿eu/aren ,

’nnncer ecn gunde 'vrou ingramjcnap uy durft waren.

AntWoort.`

DEMan tot Heer geilelt,van al wat leeft,en ñerft, (de:`

Ontfong dien magt,en’t regt der heerfchappy,vanGo-

Dien Наци/ей Wort van elk , die Mann’lijk trout,geerft:

Dat elk Gods gaefbewaerzgeen voor-regt dient gevloden.

De huys~voo dy is’t regt,daer’t manbaerHooft op boogt;

Maer’tWijf`, at onder voegt,waer liever opper-Vooght.

Beftaet in ’t Voogtfchap dan , ’s Mans agtbaerheydt en

Soo (Wort hy over-voogt) verließ hyfe alle-beyde:(reght,

EenVrou,die’tregtdesMans,verwint door vuylt-gevegt ,

Bcdwinght hem tot haer luñ,d`aer (y hem eerfì om vleyde.

‚ ‚ . Sij 11
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Sij n wil, is dan een wil,haer heerfch~wil moet gefchien,

’t 1s d’Eer,cn’t egt de:Mam,geen gundeVrouw fontzìm,

\

De heerI'c'ht-zugt in een Vrou , baert huys-twiit omde

broek : ‘

Еп twiftende,is’t gemoet,voor haet, en gramfchapppen.

Een toornigh Wij f,ontziet felfs Godt,nogh Bij bel-Boek,

Enis een {lrijt , niet light te Winnen , nogh Bontloopcn.'

De Reden grij ptgheen Наш op een onreed’lyk Нагх. `

Men houdt geen dolle Koe , met Woorden , by de Нац.

Dus rafende is eenVrou , die iigh niet toomen kan ,

Tot heerfchen onbequaem; nogh wil fy ’t al regeeren.

Eerñ drcy htfe, en krijgtfe ontfagh , haer moetwil Пасс

ge Man. (eerenì

Wat raedt .Phoe hout die Vooght zijn Voogtfchappy in
Hem voegt niet dat hy v1eyt,die op zijn wenk molt vlien.v

31: d’Eer,en’tRegÍaf der Mamgeen guadeÍ/rau'w Котята.

Ну aght haer gramfchap niet, en doc zii n Wil, in’t goet,

Met fwijghen , niet om dat hy door haer dwangh , moet

` fwijgen ,

Maer Wijl ’t niet voeght , dat hy verlooren arbeydtdoet,

Dan kan hy {ìil ,zij n Wil, hoe ’t Hel -Dier raeiì, noch krij- »

Еп 1eydr,al мнят hy, niet, dat fy wel wil beilaen. (gen,

Een Man volght vaek zijn zin, al íìaetze ’t Wijfniet aen.

y De dwangh is goet voor ’t quaet : de magt befchermt

. et (bouwen ,

Een Huys-Vooght lmoet zijn Eer , en voor-re' t Haende

En zien, dat hy zijn plight, in zigh, nietbuyten et. (Wen.

Het fuur . en Гос: ‚ de (traf, en ñreelingh, toomrde Vrou

Daer ’t Hooft zijn Regt verließ: , magh ’t Wijf met regt

ebiên. >

’t I: d’Eer,§n’tRegt,de.rMam,geen улей/доиш’гантии

Toon :
х
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Toon : Engel/che Fortuyn.

' l'oor-Znngh.

/

` WAt is het quaet , dat ons op'd’Aerd'meel'l plaegt,

Dàt Lijf, en ‘Ziel , verderft , en ’t Hert af-knaegt ',

Dat Godtons gaf, en ons van Godt :1F-hout, `

Veel vreught belooft, een Hel op Aerden bout?

Теги-244511.

Dat is een Vrouw ,die,dol uyt heerfchzught, woet,

’s Mans reght verdelght, het Bedtvol tweedraghtvoet ,

Een Engel is voor ’t'Oogh, meer binnen"s Huys,

Een Duyvelin, geenzins vervaert voor ’t Kruys.

` ` SÍot-Zangb.

Wat heyl ontfanght dien Man dan in zijn Trouw ,

Аеп wien Godt fchenkt, een wijfe ,en goede Vrouw,

Die iigh vernoeght, in al haer plight, en lot, ` `

En nimmer roept, ’t is beter boos als fot.'

Op be;L ‘vertrek '04”. den Heer

JACOB FRANSZ. HINLOOPEN.

Varende Ivoor Raedt van Juñitie nner

' Ooß- Байт. lé. ê 1.2”,Аж
l - l i ‘lill . 2.9"! ‚

I_e weent niet , nu gy moet, Heer Э‘лифжап ons

fcheyden ?

WyWenfchen , dat u Godt naer ’t Oollen wil geleyden :

Maer vrefen, datge'op Reyâ fult fneuv’len in de Strooní;

Wan;
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Want ghy zijt hier te goet , in Indiën te vroom;

Tenwaeru Godt, 'als Loth‘ 'door-’t barnen van de Baren,

Heen voerde , en ,om uw deugt , het gantfche Schip wou

fparen.

K Aen

Mr; J. RITTER,

~ Reght-Geleerde.

HEt bitter Nootlot, dat de Zielen onder ’t Juk

Van ongelijk ,en ramp ,in kommer hout benepen ,

Tcrwij l de Gierigheyt , пуп ’s‘Naeflens’ fchade , en druk ,

Een oegfì van Schatten in haer fchraep-Kífi weet te Це

РЕП 9 ` ‘ ‚

Verfoet gy door uw T0ng”h,ô Багет, alé gy pleyt, (heyt.

En hanrhaefr ’s Keyzers Reghr,door uw reghtvaerdíg

’i Aen ` ’

7]. D I L B ШК GH,

Беден-Мити]: ŕvan [т Menfibelĳlz Ищете/ат.

’ GHy kruypt, ô Dilburgb,met het forts van‘uw Verflant,

In ’t dieptfie >der Natuyr ‚door ’t Mcnfch’líjk Inge

En toont,dat Hypocraet,en P.1aro,ín uw vonden (want,

Herbooren , met uw Geen, door-ploegen d’eelfle Gron

den . ‚

‚Van’t groËn’ gences-Kŕuyf-Boek,een Akker voor ùw

‘ reyn. ‘ _ .

De Krans van Escula'ap valt om uw Kruyn te kleYn»

Г

‚Acn
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Аеп den gadeloofen Poët

JOHANNES ANTONIDES.`

Wfchranderl-Iooftmifgunt zijn lu ůer'aen’t Paneel,

Geen Wonder , wijl uw Breyn in- aelkunde en Ge

. dighten ,

Vol Kern en Geeft , eer langh al d’Aerd’ Га] over lighten,

Еп fchenken aen onfe Eeuw een Cebes Tafereel.

Nogh aen den felve.

1K maekte eertijts dit Vaers , tot lof van Abbzl, maar

Onkundigh, dat uw Pen om Gout te koopen Waer.

\.

Op d’aenkomß wanden Poët

HENDRICK BRUNO,

In а’е Digbt-Sf/aool op-geregbt door

j А N Z 0 Е т;

¿en de ICStroomî

' Vooght van’t Y,wìens Kruyn, met Mofch1 en Riet,

‚ ‚ Met Gout , Geiteent’ , en Paerlen is door-ilrengelt ,

Wiens Vloet zijn`Vo ht met alle itroomen mengelt,

Terwyl uw Staf felfs ’Oçeaelf gebiedt,

Wie pooght geen heul aen uw ontfagh te winnen?

d’Enpbraet, de Nijl, de Niger, en Bofpboor, . ‚
„ ` ' ÑfViensl
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Wiens ruyfchende Ebb’ al ’t Aertrijk dreuntin’tOor ,

En elk verbaeů, buyght zijn verilokte Zinnen,

Met д’апдсгеп , eerbiedigh voor u neer.

De Taegb,de Zeine,en Team: noch root door ’t moorden,

Den Donau, Risi/n, en Tanair, die het Noorden,

Met Ys befchanit, zijnlpleghtigh aen uw eer:

Selfs die u haet, pooght u zijn Vrient te maecken:

UW wetenfchap wort in elk Rijk ge-eert:

Uw Stroom , die ’t Vuur der Aerts Tyrannen keert,

Kan ’t hel Geílarnt, met Stengh en Vlagghen,raecken.'

Dogh wat heeft u dus hoogb in top gebracht?

De Coopvaerdy, de Konften, en de Wetten,

Die zigh alhier in Goude Zeetels zetten , _

Voor eeuwighlijk befchaduwt van uw maght.

Dus vloeyen al de Geeften tot u neder,

Als ’t Water uyt de Vlieten naer de Zee:

Ghy deelt, als die, weer elk uw gaven mee,

Geeft Bytels Werk , en kroont Pençeel, en Vc'cder.

Арий/ох School (de Nyt ten fpyt gebout.

Die, in het (шаг: , haer bitfen aert af-fchildert,

Еп dit Gebouw, ontbloot van Konft, verwildert,

Veel liever` fagh den Kerk-uy] toe-vertrouwt,

Als door zijn.í`tant Godts Huyfen onderí'chragen,)

Neemt aen, en bloeyt , in toe-loop , Geeft’, en Konft,

Nu Soft, op ’t nieuws een немая, uyt gonft ,

Voor yder fright, om Plneáur te behagen.

Dees toetft, en leert, de Geeften, Jonk, en Grijs,

Verftrekt een Sphimx , in ’t on-oploílijk Vraegen ,

Die feylt heeft wel geen wrede doodt te draegen,

Маег die ’t ontknoopt, beloont hy met een Prijs.

Soo Wort Ритм, доог Saez, aen ’t Y herbooren,

En Delpbor bloeyt, in ’t Veenige Amftellant.

De Konft lokt aen, en kan van alle-kant,

De Geef'ten, tot een re s, пае: ’t Y bekooren.

Terwijl men ziet , dat R U N о , op-gewekt ,

Ons deze Vraegh (Ног moet een Ma» zig/1 fvaegwhpìe1
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Die zijn Gezin, en Gode, jkl 'vernoegen ,)

t’Ontbinden, Них van Haaren herwaert trekt.

O! Y-Stroom juygh, nu delen Dighter nadertì

Dien, die u eert, met uw befchobden Rugh, .

Еп voer hem aen uw Vollikrijke Brugh`

Op dat hy mede op ons Parnas vergadert.

Trompet als y, met hem. eenlighten laft,

Op uwen Ne , de Ba'eren kloOft in ’t fwemmenì

Ёое hy de Jeught, verwildert, wift te temmen,

n hoe zijn Hunt, de School-Roe heeft gepaft.

Нос Zuy/igem, de leer-zorâgh van zijn Soonen,

Аеп hem vertrouwde, al ’onderwijiingh, hen,

Te voorfchijn quam, uyt zijne Mont en Pen,

En zingen leerde. op Шагах Oorloghs-Toonen:

Hoe Cirero nogh in zijn Tongh herleeft:

Ное ana fchuylt in zijn Latijnfche Dighten ,

ll-loe Р/аигш fchij nt zijn Oogen uyt te lighten,

Terwijl hy boert, befpot, offcheuten geeft,

Hoe Налёт Lier herfnaert Wort in zijn Herfen,

Wanneer hy dight op Wijn , Toebak , en Kruyk,

Sigh fettende op een groen bewollen Struyk ,

Om ’t Hart in fchauw eens Wijngaerts te ververfen.’

Wanneer gy .dus zijn daden zinght, fal hy` .

Door zangh , uw roem nogh verder fteets verbreyden,

Als uwe Vloet zijn Volk’ren oyt verfpreyden,

En voeren aen ’t Geftarnt de Pruyk van ’t Y;

Terwijl wy hem met eenen dronk onthaelen,

Aeln ’t hoogher Eynt ,j als Hooft van ’t ßendt gefet,
l Daer elk hem eert, en o'p zijn Lippen 1ct, _ _

De vrenght verwaght, uyt zijne Herfen-Schaelen. ~ '

N aer dien wat oyt in Geeft en Konlt beftont ,

Aen zijn Vernuft, een woonplaats l'oght te vinden:

Не: vloeyt hem toe, als u van vier de Winden,l

De Rijkdom doet` die Цап: grijpt_op uw Gront.

Als danzijn Tough de Ziel trekt door onze Ooren,

En mee-deelt al' zijn gaeven, langh benijt,

v1c
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Die hy verwon . доогд’агЬеудг en de tìjt,

Sal uwe Jeught in Geeft', en Wijsheydt glooren.

О! Y, toon foo aen д’Ат/Ы ons uw gonft,

Soo vloey naer/u, enf df/ím/lel, alle Konft. `

¿et

JAERßETYDE

Vom Меди/79? С. G. ’

GY ziet, ô Jutïer, nu um eel-Prem Degh verjaert,

Hoe fnel devtljt ,en wy ,~verloop`en,en de dinghen

Des Werelts тает beflaen , door haer veranderingen ,

Terwijl nu- ’t foet, dan ’t liiiyr , de toghten evenaert;

Wie even rńoedigh ligh in vreught, en поит/‚Кап voegen:

Beroemt zijn luk-‘lot , nogh betreurt zijn noot-lot, niet;

Want wie de Werelt, met een Hemel-Gogh, in-ziet ,

Kan iig,op Godgetroofhhoé ’t Radt iig keertwernoegeñ.

Wil dan , foo ’t Godt felfs wil , ’t fy voor oftegen-fpoet:

Ну voelt geen lait , die klu-nys Wil dragen , dat by moet.

t 401616 „ „

Reden - Kamer' »- van Noóftwijk ‘§

Over mijn Nieuwe-Jners Gedigt, van den`

I January 1669. aen haer gei'chonken. -

  

Hlerwort de Schil van’tQOg der Blinden af gelight,

.‚ . cn

Dat nu de dooling ‚ door(de waen in 't Hart ведёт ‚

’ 1 .
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Aenfchout, zyn Naght veríbeyt, en fpìeg’lende in de

waerheydt ,

De Ziel ten Hemel light,door’t op aen van de klaerheyr.

Een blinde Pen wĳfi hier des erelts blintheydt aen,

Wiens haermy dan vervolght, ik heb’t uy: Liefd’ Ьфят,

. Graf“ Gedight ‚—

‚ ‚ Voor den‘ E.- Heer

C . O f P Е S ‚‚

Reñden't van zĳn Cheurvorf’celijke Doo‘rlugh"

tigheydt van Brandenbu-rgh ,

Gelukkig/o in zijn hoog": Ouderdom 'van de Steen ge-~

[naden ‚ en buyten alle goede hoop: op den ‘3

2.9 Meert 1669. over/edm. ’

HIer ruft hy, die de Steen, in ’t leven flaeg deed’ llenen;

_ Mae: ¿lighten van dien laß, ’t omiluyten van de

y ont ,

Ontfloot dit Graf д en floot die Smet-geleerde Mom,

Dat niet alleen Berlijn , maer тет felfs doet wenen.

Hy leefde in ’t leven niet voo'r figh’maer voor ’t Gemeen;

Nu leeft hy,"in zijn doodt, voor Godt ,en figh alleen.

Graf—
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Graf  Gedight,l '_

KonrzijneHoogkeydt

W I L H E М д’ЕеШе,

Prince ‘van Urangie , Grave

'van Нажата , '83%,

DE trouw van Ne’erlant ruft ,in Vrede , en Oor~

loghs-tijden j '

Ну baende een wegh door ’t Swaert, tot vryheydt , Weel

. de en maght. '

О ! WELHEM , die geen jok op’t vrije-VolkL kon lijden ,

Uw Naam, fchoon’t Marmer Ílijt ,groeyt aen in uw

. Geïlaght.. i .. д .

Ghy hebtuw Lijf, en Goet, tot heul van ’t Lant gegeven.

Wie ’t Lijf от ’t von; eenige , biijft опдег ’t Volk

in ’t leven.

Ч Graf# Gedightï

` ` Foorzë/'nHoog/aeydt _

.EREDRIK HENDRIK»,

Prince nan» .Orange , Grave

'van „Штат ,i @Sie

Dlt Grafbefluyt het дойтиdie nogbliìlofmogh Aerdë;

Belette op’s Vijants Walêe Масти хеп,севепб.’&149Ё2

2.
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En Donder-Buífchen aen, fpijt Morgen-Star, en Swaeŕ

_ den; y , ~ _ (floot,

De Doodr wo'onde ín zijn Vuyft,d_ie ’t Velt-Piñoolbe~

O!VREDERIJK,ghy Won de Vryheyt door den Degen,

En hebt door d’arbeyt, ruů , door d’Oorlogh , Vree ; ver~

kregen. _ ‚ 1

I ‚ц .

_ ¿en den-Hoogb-gçleera'cp Heer

FRANCISCUS VAN рщ ENDEN ,

l магнит Doà'ŕor.

Godts Wefen,dat íîgh felfs geheel inft al bef-luyt,

Begrypt ghy in uw Geeft, en- leerthet ons bekennen’.

Wat hcyl uy: wetenfchap , wat ramp uyt dwaeèheydt

fpruyt , ` ` (wennen .

Vertoontge , o_m ons tot deught_,door .waerheydt te ge#

7 . ‘l ~ .1 ` \ 'l

:.'J л‚_. ': be: ‚. «' '

'n

Stadthuys vem-I _Amfìerdam ,

GèfzbiÍa'eŕtrdaor den вешаете” Schilder

GE R“ хит BE R`KH в?!) Е Ñ.;

v ~ д‘Ёиап Harlem. г ‘

Et aghfffe`Wonder opëíìn'Bo еп " '_
Uyl: Slíjk ten Hemel op-getogèng, ’ ~

Heft moedigcr- zijn Marmïr'e Kruy'n, ' ' ' "' ‚РТ

Op Schouderen van Wirte Arduyn,y ' Í ._ J

Door

Stijn
Notitie
Op het Stadthuys van Amsterdma, Geschildert door den vermaerden Schilder Gerrit Berkheyden

Stijn
Notitie
Lezen van pagina 36 tot 40
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Door Lught , en Wolken, пае: де Starten,

Daer ’t Wint- en Donder-buij en farren ,

Dogh al vergeefs, terwijl de Tijt ,

Zijn Tanden op de Muuren ílijt,

Nu ’t Berrikbeydm kan bekooren ,

En uyt zijn Verwen Wert herbooren.

De Konft, in Toets~8teen, en Albafl,

Gebouwen, wijkt de VerruW-Quall;

Terwyl het trots Gebouw aen d’Ooren

Dus fpreekt, des Schilders lof laet hooren,

En door de Faem ter Puye af-kraeyt,
Zijn roem, wiens Galm de Lu ht door-Waeyt

lk bcn, uyt Voorzaets roken e Aífchen,

Gelyk een Phœnix, op-gewafl'chen,

Toen hy, by ’t rooíten van den Dam,

Beitormt, verflonden, door de Vlam,

Zyn Vonken zagh de Lught vervollen „

Het Dak, en Tooren, fuyfIè-bollen , `

En flotten, als een Donder, neer,

Met Muur, en Gevelen, om-veer,

Op Straet geploft, terwijl de Steenen,

Zyn gloeyende ondergangh beweenen ,

En {teenen om dien fwaren fmak,

Die felfs de hartile Keyen brak. I

Dat oudt Gebouw, geíloopt aen Vonken ,

Lagb laugh in Affche, en Puyn, verfonken,

En wiert nietmeer genoemt, indien Y

Het figh niet op ’t Paneel liet zien,

Door Saenredamr Pençeel en Verven:

Die Зреет-бед}, heefthet, voor zyn Ценен,

НегЬоогеп ‚ en, eer ’t lagh gebukt,

De Doodt, die ’t al vernielt, ontrukt ;

En leert, in Schilder-konfl, aen-fchouwen,

De niettigheden der Gebouwen,

Terwyl myn Burgermeeíters Zael,

h ` ‚ ‘Nog glans trekt, uyt dien oëdên prael Нес
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Het Y` en Аня/Ы, zien myn Toeren,

Om hoogh ‚ door voghte ‘Volken booten,

Van welkers hooge Gallery,

Het Oogh, de Kielen in het Y,

Die, met een Koninkx Schat geladen,

Des Coopmans winziek Hart verzaeden,

Aenfchouwen kan : en-ook hoe wyt

Myn Muuren, in foo kleen een tyt,

Omtrokken , in haer Steenen Armen,

Een tweede, en grooter Stadt, befcharmen.

Wanneer de Zon my ’t Voorhooft ilreelt, '

_ Door ’t Gout, en Магт’ге Beelden fpeelt ,

Kan geen nieusgicríge in zyn Oogen,

De glans van ’t witte Alban gedoogen,

Maer Нас: ‚ de Steen aen-tiende, als een,

Die felfs verandert ís in Steen ,

Terwyl myn Lyflen laten' dalen,

Een bruyne fchaduw , voor myn Zalen,

En fcheppende een gematight light,

Verfterken ’t afgeblokt gefìght.

Maer agh! de Pylers, die my fchragen,

En op haer Hooft, en Schoud’ren dragen,

Myn Arents Kroon, en ’t Wightigh pak,

Van ’t hoo h lafure Leíjen-Dak,

Staen niet ахов zwaer uyt Steen geklonken,
От Donder, Blixem, Vlam, en vonken,v

Gelíik een Zee-Rots, door te ñaen)

Soo чай, of moeten eens vergaen.

En fchoon myn ruyme en hoge Zaelen,
Des Werelts cynde kondenv haelen ,

En faegen door alle Eeuwen heen, y

Dat Zon, en Maen, in ’t Vuur verdween,

Terwyl haer Solderen, en Wanden,

Met alle d’Ellementen branden ,

En fmooren in een SWavel-Zee,

Soo houde ik noghtans шаек een ñee.

Ik
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ik werd’ , hoe hoogh ter [щёк getooghen,

Niet verderaengeiîen met d’ ogen,

Als van, die ’t Amitel-Veen door-lhyt,

OF die in ’t Y, op Golven ryt;

En wil d’Uytheem[`che myfaenfchouwen,

Hy moet zyn Lyf'de Zee'betrouwen,

In een bepikteKiel , .die my,

De Werelt toe-voert, door het Y;

Of moet door Heyde, en naare Boffen ,

In Lyf-gevaer, te Paerde reifen,

Ten'fy hy moede, en klatn van Sweet,

Het heete Zant te voetdoor-treet; v

yWant wie zyn Bedde, en Наш, >wil bouwen,

Kan my aen d’Amlìel nooyt befchouwen.

En fchoon ik op de Phœnix-Veer,

Gevoert van Maro, Vondel, d’eer

Der Dighteren , Werd’ om gedragen,

Soo ver zyn Zangen ’t Oor behagen,

Nogh vlieght myn roem niet verder, dan

Men Neerduytfe Ooren vinden kan;

Uytheemfche. Volk’ren binden д’Оогсп,

Аеп Zangh-Konit, in haer Tael geboor'en,

En Wraeken buytenflants gedight;

Maer wie uyt Verf' Gebouwen (tight,

l,En Wond’ren bouwt, falverder klimmen,

` Dan daer het ryfende Oogh, de Kimmen,

Om d’Aerde, in blaauwe Banden iluyt,

Of. daer dit ront aen @Affen ûuyt.

вещами, fwevende ор де Wieken »

Van ’t fnel gerught, braveert de Grieken,

Appel, en Zemm, door ’t Pençeel,

En fchept het Levenop ’t Paneel.

Ik fal nu, levende in zijn Verven,

‘Dety't ten (рук. noyt kunnen Истец,

>Maer op zyn Doek foo ver no h vlien,

I. Dat my Uytheenxfehe Rykênqien, Вас:
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Daer Kropnen branden, omte mogen,

Myn Voorhooft, met verwond’rende Oogen,

`Aenfchouwen, als een Hof-cietaet,

Daer al de Werelt Пот voor ñaet.

Dien Schilder-Geeft fal no t verdwijnen,

Soo langh de Zon op See al fchijnen :

Syn Naem, gebouwen aen myn Voet,

Sterft noyt, foo laugh my ’t Y begroet,

Ja fal myn Witte Arduyne Muuren ,

En Магт’ге Gevels no hverduuren.

Soo fprak het fight/ie onder, en

Gaf НОГ, en Гроогеп, aen myn Pen,

Om u, en uw Pençeel , Berkbeyden, .

Onflerf’líjk , naer ’t Gellarnt te leyden.l

n Nogh,

Het Aghtße Wonder Даш“, hier; Steen дедом, ат’гТ}

Marr ’t Мадриде , i: dat fighe/ie, in deje Sebi/defy. "

Op @Afbeeldingen van de Twaalf

ROOMSCHE KEYSEREN,

Alle gedreven in Metael.

:fz/[ius Сие/47,

DWS еде/м, afgedrukt ín’t Prof waer in hy leefde,

Ну blxnkt hier in Metael , tot heugenis en pronk.`

Oudt Roomen leefde, toen de Gaulers door hem fneef

‚ en , (Pook fonk.

Маг: d eer van Roomen (turf, toen hy door ’t moort

SiJn.

Stijn
Notitie
Tot hier lezen
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sijn Kyijghs-denght kon де Smet , doch niet iigh felfs be

Регоеш дсг dapperen is noyt in ’t Grafgevaren. (waren.

" I Лиза/Див.

Hler í'y de twiil verbôon, op dat daga/ŕ magh ruilen,

. Hem fy hetl-lart gegunt,die d’Oor10g’tI-Iart ontnam,

Еп Mavors Toorts in’t Bloet van’s Goms Vermoorders

Waer door hy in het Hart van al deWerelt quam. (bluile,

Hy maekte d’Oorlogh kort,om laugh inVree te wooncn:

"._En won door lill en Wraek , de Keyferlijke Throonen,

Tiêerz'us.

TIberiur, gel-Luíl, in d’ongerufligheden, ,l

Heeftforgeloos in lull , Sejano ’t Ryk vertrout;

Die yder reght , en felfs zij n Reght pooght t’overtreden ,

Die’t Roer niet voor lijn Vorit,maer voor ñgh felven

houn` " ^

’t Gevaer van Staet-verlies doet ílaepende ontwaken.

yEen Voríì verließ zijn eer , milt hy ’t Bewint der faken.

Caligula.

Oo hier de gruw’len , van Cali ula bedreven,

Si h toonden als zijn Hooft ,dit eeltmoit over-dekt.

Hy ogt in’s anders fmaet, en doodt, zijn roem, en leven.

Wie glans in Wel-lult foekt,zijn moâentheyt bevlekt.

De waen-roem,met zijn Romp,blij in het Graf be

‚ van en. l (te lan e.

Hoe kort'een wing’lant heerfcht,nog duurt zijn Rijk

C s' Ч aldil’

'›
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Claudius.

Hler zietge Claudius , die op-groeyde in ’t benydent

Wiens voorforgh Graen verfchafte aen Romaes

hongers-noot :

Die van zijn :t ecrite Vrouw, een over- fpel molt lyden ,

En door zijn jtweedeVrouwm tStaetfudgt wiert gedoot,

De trou van ’t Roomfche Rij quam roevigh te mís

trouwen.

Geen erger Laut-bederf, als Staet-fught in de Vrouwen,

g мер/гм, die terwijl (laudiur nur‘ Oflia gen1/i 'was ‚ met Sillu: in

’e артист trouwde. .

т „дадим, die (Миши: lin vermaarde», от bet щук am haer Zom

Nm over и leveren.

Nero.

Hier ßaet dien Т Kooper-Baert, in’t glat Metael gedre-v

ven.

Des Moeders Stâetfught hem een Kroon, en Scepter gaf:

Sijn Staetfugt bragt haer weer moordadigh om het leven.

Sy foght in Neros Rijk, haer heul , en kreegh haer (traf.

Hy той dien Moeder-moort , met Kroon en doodt be

. talen. . (dalen.

Wie door zij n Staetfught klimt, fal door zijn Staetfught

1 Витамина-ш: mm Nm gaf; am dat bym rude Baert шли.
_. Í l

Galán.

Dlts Guieu , die de lait der Scepters magh beklagen.

Wiens fpaerfaemheydt van ’t Volk, ondankbaer,

Wiert gehaet.

Wiens
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Wiens Nek , ‘in d`Ouderdom , een vallend’ Rijk molt

(fchragen.

’t Verquiíten fpilt de maght,maer’t fpaeren fterktdeStaet,

Ну wiert vermoort, om dat hy d’ontught Wilde fmooren.

Soo Wort de Deugt gedoot, en door de Doot,herbooren.

Она, ~

DIts Ош: Beelt , het blinkt veel fehoonder dan zijn

daden. ч

Wantwie vint glo'or,otfglans, in moort ofdwing’landy?

Soo Heer`,fooKneght"`hijolgde opNeros tret,en paden.

Een Ballingh font de Deught in Ballinghfchap ,en 1y.

Hy wiert door ’t Krijghsvolk, op, ,en van de Throon, ge

dragen. _ (plaegen,

Waer -’t Leger Vorilen Цен, is ’t Rijk vol moort, en

. 1 От, mß Nm; мни/Ют, wim ‚ "der мул и” Lum/voglie

_y zijn , nur Portugal in вымя/злы; шмыг”. ’

Vitellius.

VINI/im bellont nae’t Keyferrijk te traghten , *(fmaet,

En kreegh , het door zijn Heyr, met Otros doodt , en

Wat hy aen and’re deed , molt hy weer-om verwaghten.

Soo als hy Keyzer wiert , verloor hy'weer die itaet. '

Antonius ontnamhem ’t Rijk, en liet hem dooden. (den.

Wie’tAertfcheReght verdelgt,gevoelt hetReght der Goe`

Vefpa/ìanm.

VE/jìm/ianu: wiert, door deught , en dapperheden',

_ Ter Heerfch-Throon opgevoert , tot heyl van ’S

Roomfche Rijk. ‘

‘VVacr Wijfe Vorften zijn,is’t’Volk v01 goede Zed??

' v
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Ну maekte in’t kort alle oude on-evenheydt gelijk,

En bragt deVrede ínRoome,onti`cnuwt door het Warren,

Wie tweedragt íinken doet, diens lof rij il tot de Starten,

\

Titus. -

’t '\VAS Tim: , dic weleer zijn Vader nac доги Itappen,
Den V ijant onder ’t Oogh , voor Schight--, nogh

Speer vervaert.

Hy volghde ook’s Vaders fpoorop KeyferlijkeTrappen.

De Vree-Stafpaile hem , gelijk het Oorloghs-Swaert.

Door miltheydt won hy ’t Hart van al zijn Onderdanen ,

En leefde ,toen hy ñurt`,in yders klaght , en T-taencn.

Demìtiuuus.

Domitiaeu quam nu , als Vorn, de Throon bekleden;

Maer bragt geen V aders deugt, nogh Broeders goet

heyt voort.

Ну dreef(om wijs te zijn) де Wij fen uyt zijn Steden:

En heeft (от vroom tezijn) de Dappere vermoort.

Het doght hem Eer , de glans van апд’ге te bedwelmcn.

Een Dwing’1ant haet de deugt ,lokt Hof, en Rijk , vol

' Schelmen. ' ‘

Op de Schildery 'van

FABIus MAXIMUS,

Op ’l Stal/my: wn Дятел/ат ‚ iu Burger

« mee/ferr Kamer.

l Ie d’agtbaerheît befehermtgeeftWet en Se el kragt.

De Vader lfiijgt van’t Paert,en eert zijn Oons ge

boden. Ver,
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I Vereyfchté eerbiedigheyt is elk een plight, en praght.

Een Vader mag het Reghtvan ’t Ampt zijns Zoons niet

doden 

Want d’oneerbiedigheyt is felfs ligh felis een fchant.

Wie ’t Regt in d’Eer bewaert , hout in zijn Eer ook Наш.

'l j А Op bet Stu/c ‘van

`@lijns FABRITIus“,
_‚ ‚ЙОр ’t Stadt/my: ‘van dmßerdam, in Burger

._ Mee/ier: Vertrek.

' DE lift proeft hier deTrou van Romaes trouwfle'Raet,

гашиш hout liant in laegen , en gerughten.

Door dat hy ’t Gout ontvliet,beilaet.de Roomfche Staet.

Geen Olyphant doet hemmaer hy doet Pyrrbur vlugten,

Een Stactzuyl moetvoor ’t Gout , тает ясен,gerughten
. vlieii.' ' (haelt zien.

De Raedt, door ’t_G0ut verblint , fal’s Lants verderf

‹ . ' . ъ «s . t u L., `

Op. ' _. ., ъ. f _ _ _ _ »Y „cody-,"3

МА Rous Quintus,

" In ’t Луг/а? Verín/tt. 'if' ‘ ii"

. Il Ñ( . '

Hier foekthet Gout` de Trou van Curia: t'e krehken ,

Wiens matigheyt dien Schat veri'maet heeft , als een

latl

Terwijl hy grztegh,door’t Sweet,by Knollen iigh vergaß,

Een fchraele Raep verkieil , voor Ampten , en Gefehen

ken.

Geen
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Geen Stact-ofGelt—Zugî,doet hem wank'len in fijn pligt’.‘

Wíe niet begeert, is rijk :he: Gout vervalfcht ons light.’

Op d’Af-fl’bilderî'ngh de(

VERGODINGH van /ENEAS.~

HlerfpocltНажми: ‚ [Епеаз Mcnfch-ĳeyr af;

Die , паст veel ramp“ , in ’t enr , держит werd—by de

oden : (Graf;

Het Lofvan 'd’Oorloghs-moet , blyft eeuwígh buyt‘cn ’t

Vrou Venus daeltbeneen, omhemomhoog-h tenoodem

Men loont d‘e Dapperheydt vaek’ lafierlĳk met Níjt.

D_iesнашеom hooghìenwort onftcxïlùkndoor de firijt.’

‘Op [т Marmer Bult 'van den Prinfe

JAN MAURITS Van NA‘SSAU ‚ &с.

Uytgehouwm door den Konflríjkèn Mr. Един.

SChoonE атMaurits fchìep , uit Marmerßeendoor

‚‚ ‘ 3 ‚С I, ’ в ' q  `

Nogh’Was díe‘StoF teweek , om. aèn dat Hart te geven,

Sîjn ßaele Siel vereyfcht een Lighaem van Metael ,

Om niet in Aerdc , ofSgeçn , maar in het Vuur_ te leven.

SOO Waeght h in het Velt , voor Nсенат, Lĳfen Bloet.‘

Wiens moet gan d’_,Oor19gh, foekt , еще Oorlpgh fogt

Air; fijnïmoet, ’ ‘ ` ’ ' " ‘ ’ -

r

Of
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Op d’Af‘beeldÉngb ‘van

CAR-@LUS GUSTAVUS,

KONINGH van SWEDEN.

D11! is de chetfeMars , hy blíxemt met de‘Degen ,

Tot fchrik- van die hem tergt. Sij n moet verñerkt zij n'

_ ma t.

Wie Ste’en eg Rijken wint , is omgeen hulp Verlegen.

De plonder-Bùyt verfchaft hemSenuwen , en kraght.

Hyverft met Menfchen Bloet de Steden,See, en Velden.

1s moortdandapperheyt , foo is hy.’t Hoof: der Helden.

Op d’Af-áeeldingb vanden ’ Ziel-verquíckma'e ,

ende Goddelijken Dig/:ter

n~ с A M P на У, зв N».

‘ Ier toont de Копиhet'Beelt,van wien fy wiert vera t,

’ Soo wert de Deught ge-eert , van die _haer volg—Väet

haten.

Campbuyfeu nu by Godt, Werf felfs op d’Aerd’ gedaght ,

Schoon hy fi h felfs , en d’Aerd’, ín’t leven had verlaten.

Wantdie de erelt foekt , verlieû figh felfs , en haer.

Wie figh verfaekt , wint Godt. DeDeught is light, niet

fwacr. ‚

Op de felve

w[e’toónt Camp/1u fm: Beelt паст *t leven,în fijn door.'

Еп pronkt fijn совы mec- fchĳn ‚ die hy infr leven

vloot э Gccn’
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Geen Мастит} beelt hem af, шаек Wie fijn Vaerfen le-`

fen ‚ - ‚ .

Sien nogh zijn opreght Hart , dat niet gefîen Wou Wefen.

Ну haette ’r iighbaer Heyl , om ’t Heyl dat niemantzíer.

Wie hier »Cqmpbuy/èń Ziet ,liet hier Cqmpbuy/èn niet.

. Up idf-bedding? ‘van лиф. 

AGATHA HASSELIAER,

Вод/лёг шт den Ed." Heer HASSELAER,

Ruedi en Burgermee/ìer der Stad Ämßerdam.

Geteykent door R oMEY N de _Hoc

In‚шт шт .pm-im, 1

AEnfchou dit pronk-Beelt niet, dan met eerbiedíge

— - Oogen; y - - ‚. -. (heyt, heeft

WandsßVaders fchranderheyt, en’s MoedcxusfchoorvL

Наег Kintsheyt , met het Sogh , ten Ad’ren in~gei`oogen ,

Waer door haer Ziel , ín deught, met dubb’l,e gaven leeft:

Wie kan dan haer (hoewel getroffen re [арен blijkenì

Het'fchooníìe fchoon kan maer ñgh fel s _alleen gelijken.

Op defelve

‚ ‚ Д“.'. . чць. ‚

HlertoomNatuyr en Konfreen proefтитр:vermo-v

Romeyn heeft figatb'ayolmaekn elijk fy leeft. (gen.

Getroiïenßn zi] n Koolтюк: onsA hrt, door d’Oogen,

Als’t ñonkcrend’Gcí`tarnt,datin haerV oorhooft zweeft.

DeSçhegs, haerISehaduW, kan her hartfteHartbekooren;

Wie-blyfr lìg felfs danrnâleerßie haer magìziçnlen hooren.
l l l Х ."X' ; L Op
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I Op deóeeldingb ‘van 7141732

Clara Maria van den Enden.

Вафли @in dek Мёд-ушат Heer

Francifcus van den Enden , Mea’. Вод.

Omni: partía шт.

WAtNaelt,Pen ee1,en Pen,wat wil,verñant en deugt,
. In weet-enl ze >envkonñ volwerckten,îs t’a‘en' fchou

In'Clara,die_een Baek van Wijsheyd,voor de Jeugt,(wen

Athenen , en Parnas , aen d’Amñel fal herbouwen.

op ¿Afbeelding van дат.
i . . ` - i- ‚ . д . i _

Магда!ага/116149дот/15 'van den Епа’т.

áene tapando Eloqgentigафиш.

Hoe Wel te fpfekeń bèfìîn ’t fwïjgén Wert дает, \

Vertoout Мидии, door ’t Wel fwijgen, enwel

fpreken:

Опа: Romeu, op haer Tong ‚ herBooren ‚ Wort ge-eert,

Van Geefìen , die haer Pen , от zede-'Leífen lìneken;

Op fdfbeeldìńgeшт den удиви Hzlerlemß’ Рог:

ЁКАЫСБСПЗ "s N Е L L 1 N Х,

Cefa/Bilder: doar de Brey.

БЕБИ}: vertoont zijn Кот áeů зил/ш op ’É Paneel-V;

Маегшишtoont zijn Geeft ‚ doorlughn'g , in zijn

Шатен: S..

Un
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Sijn Inkt verfirekt hem Verf, de Veder zijn Pençeel.

Ligt Vondel aen het Y, hy light nogh meer aan ’t Sparen.

0p d’Afl’nldingb’ì/an dm E. Heer

Ml' D. ‘ GULDEW/AGEN,L

Запели}: der Stadt HÃERLEM ‘

HIer zietge een Heer ,die elk ,door dienfi, en deugt,

verplicht; (light.

Geen Ampt valt hem tefwacr , als hy maer ’t Volk ver

Die ’t Reght foekt mint hem, Wien, die ’t Regt veragten ,

vrefen.

Hy blokt figh felfs , niet voor fìgh felfs , maar and’ten of.

n fchoon ik , omzijn gonfi , moet zwijgen van zijn lof,

Zĳn Deugden roemen hem, die niet geroemt Wil wefen,

Op d’Afbeeldìngb шт С. E.

DUS toont fig Conflantĳnvanbuyten aen het Oogh:

_ Sij n heusheyt vol veríìant,goetaerdigheyt,en zeden ,

i?“ , van zijn brave Ziel, een levendígh vertoo h;
oghtans door lgeen Pençeel , ofPen, geheel t’ont eden.

De Schilder toont ons wel van ’t Aengezight een fchijn;

Маек wie zijn Geeft wil zien , moet by zyn leven zijn.

0p df Afbeelding/J van

Renates Defcartes.‘

WAtal de Werelt ons vertoont , in ’t groot of kleyn ‚

Heeft dcfe al ’t faem alleen in zijn doorlughtig Brein'.

j ‚

’ KUS:
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K u s j Е s;

ТО 0 N: Courant: la Bare.

I.

1K roem den Hemel , voor mijn Oogh , -

Van Wien mijn Ziel, berovert , door ’t aanfchouwen ,

Een Afdruk heeft in ’t Hart behouWen, e

Wiens God’likheyt mijn Geeilen voert om hoogh ,

Terwijl een Zomerlugje zwoelt, ‚

Наег Silv’re Hals verlugtight` en verkoelt, j

Het blonde Hair, met Goud’ en Sijde Stricken,

Half op-gehult!

Komt I_'woel verqnícken,

En haer hokjes krulr.

2..

r Haet Oogjes, die het Diamant _

Verdooven , door haer ñonkerende lighten ‚

1n ’t Hart een Liefdes -Tempel темен,

_Ontñoken in mijn Ziel een 1`uyv’re Brant ,.

Die ‚ door geen Toorts , _nogh Minne-vlam,

Mijn kuyfche Wil , in faghre Boeijens nam, .

Maar door haer deugt1 die , fchoonder om haer fchoon~

A1 Wie haer ziet, ` (heit.

Voor d’Elpen  Troon leyr ,

Daer haer Tough gebiet.

3.

= ’k Sagh ecrit (toen my een Arontilont _

Deed’ Wand’len . om een Somehkoelt te vinden ,)

Dees Roofegaerr, befchauwt van Linden,

' 'En dankte’rlor, dat mY die азиаты“ {ещё Mae!
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Maer ’t Oogh , te так то: fulk een Son,

Waer vanl ’t geen blik , nogh lh-ael ,l verdragen kon,

Dook voor een poos, `en l'chool in zijn gedaghten,

Die ’t Hart vergraeght,

Sijn heyl doen Waghtcn,

Daer dat light weer daeght.

TooNf 1:4 рт;

Í.

О Amaril.' die in dit Wout , _

Gerufler' als een Ziel tot Нас: verkooren:

Het Wilt belaeght, dat fîgh ор’с Groen onthout ,

Ten Ruyghr’ uyt-l'pringht, ор ’t dreunen van uwЬоогеп‘,

En aen uw oogh een ipoorlaet van fyn hacken ‚

Еу Wil een Netten,

Op al d eynden van de Раеп ,

Voor ’t vlughtigh Hart uyt-fetten,í

Dat de Ruyght’ en Шаги,

Теп Telgh :if-riß,

Еп opwaerts fmijt, `

Verwart_ in жене Tacken:

Vcrvol h het Wilt togh niet,

Dat u оо haer, en Vliet.

zo

Laet fleghs uw Lokjcs , los geknoopŕ,

Al kçul lend’, om uw blank е Schouders Zwiereú ,

Еп uyt-gekemt,terwijl gy’t Bofch door-loopt,

UW Sib/’rc Hals met guide Golfjes çieren';

500 kuntg’aex1 ’f Hair het Hert eens _longelings hegtenì
Еп u doen volgen,y .

Als uw fnclheydt ’t Wilt nu doet,

bat' ,
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Dat, door zijn anghiì verbolgen,

Sigh пук d’Ooghen fpoet;

Daer ’t Mann’lijk Hart,

Door ’t Oogh verwart,

In uw geçierde Vleghten,

Uyt liefd’ uw af-zijn vloekt, 
En felfsy uw Ooghjes foekt. `

n З

Dies Wout-Maeght , kuyffcher als Diaen ,

Laet af het Wilt, foo fehuw voor u , tejaghen ,

Еп vangh mijn Hart , dat u te moet komt gaen ,

Om {igh aen u ten offer ор te draegen,

’.r Welk behout , en noghtaus niet Wil houwen;

Daar ’t ild zijn Kootjes ' '

Rept, het lomrigh jaght-Bofch in,

Ontvlugtend’ op zijn Pootjes, `

U, en ook uw Min: `

Het fchuwt uw Gogh,

Meer als uw Boogh;'

Want quam hetu t’aenfchouwen,

Het raekt’in ilaverny, _

Als ik, nogh vait, noghvry.

`

ТООЦ: La Руша”? пошив/16.
Ik»

Маги, ô 'aerdi h Wight, _

‘ Waer-om be ight gh)I uw lonkjes,

Als Cupidoos Minneéschight? "
Waerom vwort hy, die u nackt,

Slaef van uw Geiight gemaekt,

Smeltend’ in uw Hemel-Vonkjes , -
. D _ ~ Door
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Door het Oogh in ’t Hart geraekt? `

2.

Wasi-om blijft ghy felfs foo koel,

Daer ghy alles kunt omlleken?

Heeft-de Licfd’op uviŕ geen doel?

Als de Son, die d’Aerd’ aenl'chout,

Кош van Hof, geen brand bchout ,

Маег zijn hitt’ ор ons doet breeken,

Soo ontíteekt ghy, en blijft kout.

3.

Могыуюеп in uw Oo hjens lien,

Еп uw Aenfchijn felfs acnlchouwen;

Soud gh d’eyghen Liefd’ ontvlień? `~

Neen . Maeght1 die nu verfmijt ,

Wie uw fchoonheyt roemt , en vrijt ;_

Ghy fout, om uw felfs behouweu ‚и \

ft Lyden, dat elk om uw lijt.

4.

Dogh ik oordeel, dat uw Oogh,

UW volmaektheyt heeft door-loopen,

En uw fchoonheyt-a ht foo hoogh, ~

Datg’ al ’t jongeling s Geflaght,

UW gellalt’ onwaardigh aght,

En op uws gelijk Wilt hoopen;

pater ghy te vergeefs naar waght.

Als
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j".

Als .Narciffus, in een Bron ,

Door zyn fchoont’ , en felfs-behagen,

ie geen weer-gae vinden kon, `

Маег vera t’ al ’t Maegdendom,

Smolt tot боды, en wiert een Blom,

Soo fultg’v u ook eenfaem knaegen,

Sterven fonder Bruydegom. ‘

Toon : La ¿elle Iris.

SAI ik~noyt, ò Amaril,

’t Kars-root van uw Lipjes drucken,

Om een Kusjen af te plucken',

Sonder ittijt, of tegen-wil;

Sijt ghy fchoone dan gebooren ,

Om ons, door een los gen-ught,

Van uw Lonkjes te bekooren,

En te pijnen door uw vlught?

2.

zrI: Flonk’renfvan uw Hemels-Light,

In een Morgeniìont van Roofen,

Die Op ’twlr uws Kaiekjes blo'ofen,

Spor met Min, en мяте-(сыны:

Lokt, en voert ons op die Klippen,

— Als ons Gns Oor nw Zangh-konlt hoort;

Ghy verplet ons met die Lippen, ` `

Daer ghy сет ons mee bekoort.
D 4 3. ’k вы
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3.

’_k Sloot mijn Oogh dan, foo ik kon,

От door ’t uyt-zíen niet te dwaelen; ’

Maar ik Weet geen light te baden,

Als by ’t l'chijnen van uw Son:

’k Smeek uw. Oogh dan, door uw Ooren ,

Dat het, eer mijn Ziel verdwijnt, ‘

’t Quel-Hart niet weer wil bekooren,

Of door ’t weyg`ren niet meer pijnt.

`Тооп:1\10\/'А1

GEen Godt, hoe hart verllokt in tooren ,

Ontfeght, die frneekt, aendagtige Oóren,

Nogh weygert` aen ’t volftandigh Hert,

Dat van hem 'af-gebeden Wert. д

Daer ghy, ô Amaril foo teder,

Staet als ecn Libanonfe Ceder,

Die wrikt, nogh llore, hoe ’,t llormt, ofwaeyt,

En wort door mijn Gebedt vertaeyt. ' =

2.

De Dak-drop lal, door ’t Radigh druypen,

Allenghs de hártße Key door-kruypen; ` " ‘

Het Viei- door-dringht het wrcetílefStael,

En trouwt het Yfer aen ’t Metael;

Dogh ik , fehoon d’Ooghen {ladigh lecken,

Kan u., ò wreede, niet verweeken: '

Mijn Vuur verteert my in mijn fmart, l

- " ` . . - ‚ э, \ Door..
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Door-dringht niet, maer verltokt uw Hart.

.3.

Ghy zwelght, als d’Oçeaen de Vlieten,

De Stroomen, die mijn Uogen ieten,` `

En wort door geen geween ver oet,

Al linolt ik, en wierd’ felfs een Vloet;

Ugh.' of my dogh een Godr, om ’t fmeken,

Hervormd’, in een der Water-Beken! ‘ ' ‘

Dan foud’` ik light nogh naer mijn doot,

My felfs (ien fmelten in uw fcho'ot.

Toon lI: Свяжите [a ВИЧ-

Ь

WAer om foo nijdigh op mijn Min, _

О wrede Tijt, _te vlughrigh in ’t verloopen,

Door klaght, gebedt,`nogh Gout, te koopen;

Е 1Кеег, of ruft, ofhou uw Uyrglas in:

w loop fchynt fnelder alsze plaghr,

i Terwijl de Lught , betrocken met een N ht,
I_n ltilt"0'm hoogh ’t Geltarnr in keer iietaâ-eijen,

Ё ' En-my gebiet,  ' ~

an haer te fcheijen,

Die ik noyt verliet.

2..

verliet! ja dikwîls met mijn Oo ,

Maar 'nimmer met mijn minnende âedaghten ,

Sy woonde in al mijn zangh, en kla hren,`

En bleef in ’t Hart, fchoon 1`у ’t Ge ight ontvlooläjlr
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О kTíjt! die ons niet fcheyt, maer fcheurt,

My dwinght te aen, en al myn vreughdc íteurt:

Ghy haet vergeeës , Wy fchcyden Wel met fmarte,

` Maer waere Min, ‚

Hout bey de Harten,

In een wil, en zin.

3.

Vaer wel, mijn Lief, uw flaep foekt ruit,

Daer ik geen ruil, als in uw Min, kan vinden.

De vaek Wil тешат verblinden. '

1k gae : maer agh! nogh eens voor ’t laetfl gekuft.

Ik gae; maar laet uw hier mijn Hert, `

Dar, door die Кия, myn Borft ontrrocken wert.

Wie 1eeft’er laugh . die ’t Harte moet onbeeren?

Dat dwinght my haeů ,

Hier weer te keeren ,

Dacr mijn leven plaelt.

BRUYLoPs-DIGTEN.

r Op mijn Trauring den 18 February!

>A N N О I 6 6 3.

Trouw! wiens rampfpoet onderfoght,

' Van niemants Breyn íî h liet door-gronden,

UW wel-luft, die men fon er Zonden, ' '

Verwaght'e op d’Eght-Koets onbedoght,

Verandert in een bron van quaelen,

’t Omhelfen neemt allenghs een ent,
De ~Bcdtvreught witfeld in Aellent ,

En haekt паст ruft, om'Aem te haelen. 4

к
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De Zinnen eerit te ver verrukt ,

Tot hoovaerdy , en wulpzigheeden,

Waer door in ’t vBteyn, Vertiant, en Reeden,

In ’t Hart, alle aen-daght, wiert ver-drukt,

Beginnen , nauwer in-getoogheti ,

Te kennen, hoe {у bloot, en nackt,

Behoeftígh door de Trouw emaekt,

In al haer heyl-hoop zijn be roog'nen.

Hoe keert de vreught , Op ’t Vlees geveít?

De Teelvloet , uyt haer Bron, en Ad’ren,

Geweken, pooght iîgh te vergad’ren,

Om voort te brengen , in het lelt,

Een merk van ’s Vaders deught en kraëhten;

‘ Maer ’s Moeders fchoonheyt neemt va af., ‘

Men vreeit in ’t Kraem-Bedr voor het Graf,’

Terwijl den Kraem-Heer zijn gedagten

Op ’t Spruy'tje ílaende, aldus verzught:

О Kint, my aen-genaem door ’t Wefen,

Ontftaende uyt ’s Vaders overfchot,

Gevormt, en voort-gebraght van Godt,

Ghy doet my hoopen, dogh meer vreefen;

Indien uw _lenght al groeyt, en bloeyt;

Еп uw begeerte i'trekt ten quaede;

Wat helpt dan al mijn vlyt in ’t raede,

Wat al mijn forgh, die, onvermoeyr,

yU pooght ten Hemel op te voeren.

Een Vaeder lyt noyt fwaerder fmart,

Dan daer ’t weerfpannigh Kint zijn Hart,

Door fot- 0f boosheyt, komt ontroeren. '

Wat forgen komen d’()uders thuys,

Wanneer het Kint, uyt minnezughten,

Haer for h, en Kooken, wil ontvlughten,

Gewillig loopcnde in zijn Kruys, 

Hoe vreeíi: een Vaderlijke Ziele ,

Die, om gefockelt _in ellen: ,

Nu al ’tverdriet des Huwelijks kent,

Waet

f ‘
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Waer op ноу: jeughdighe O0 en vielen,

Dat al zijn forgen voor zijn ’int, '

j Soo laugh befleet met waekende Oogen,

In ’t Huw’lijk weynigh helpen mogen;

En dat zijn forgh nu eerít begin: ,

Terwijl men ’t wel en qualijk dragen,

Van d’eerû Getrouwde ziet te moet?

‚ Men vreeí‘t 'voor 7t Чище, hoopt op ’t goet,

Еп moet een Ziel, en Lighaam, wagen. ’

Alfulke Sughten zijn de Borfl: ‘

Eens ’s Vaders , voor zijn Kind’ren cyghen ,

Die, al wat rampen dat hem dreygen,

Stantvafiig op zĳn Schouders torti.

lk zwijgh de Ziekte, en quade Neringh,

Der Vrouwen fwakheyt, light ontllelt`

De forgh voor Huysraedt, Koll, en Gelt,

De vrees voor ’t Manne-Kraem, en Teeríngh,

En ’t fneuv’len, daer de Doodt zijn Seys

Al light, en dreyght de blonde Haeren,’

En fcheydende eerfi-geboeyde Paeren ,

liun bleeke íbhìnînìen helpt op reys;

Want nimmer was’er yets te [ст-отец,

Of ’t kan in d‘Eght ons over-komen. ' ‘

БЕНТ—
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EGHT-GESANGH,

Voor den eerwaerdigen Bf'uya'egom.

SiMoN jACoBZ. van DUCK,

En de Deugbtrijcké Зулус]!

Н1ьыт1Е WILLEMS,

Vereêm'gt door den Bam der Huwelijk: den 22. 'van

Bloeymaendt, Акт 1667. т Purmerende.

НЕ: wifTel-Lot , dat ons doet treuren , ofverblijden,

Verfchafte aan u z'anDijkmo t aengenaemer tyden',

AIS nu ghy door uw Trouw , de raenen vanuw Bruyt,

Op ’t Grafvan haer Gemael geftort . 111 vreughde {tuyr , Y

En doet dien Rouw-klagt in eenTrouw- gezang verke

. ren.

Wat fal ik u in d’Eght bell wenfchen Р Gybegeeren?

Want Гоо d’Almoogentheytu zegenr met veel Schat , ‚

Uw Ziel,hoereyn,wert light door Goudt-zugt opgevat,

En wort een Slaefvan ’t Gelt, waer-om de Sotten Haven,

’t Veritant fehuwt d’overv loer , van Schatten,en van Ha#

ven.

En ofd’Alzeegenaeruw Huw’lijk,omuw Deught ,

Liet bloeij en , fonder ramp , in voorfpoet , weelde , en

vreugt , ' у

’t Was vètlcîl : indien uw Ziel , met fulk eenHeyl befchon~

 en 7 4

Verknoght bleefaen de Delight, omandere t’ontvonken.

Maerdenk , foo ziekte ‚ en ramp , u in uw Евы ontmÄîlft,t
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Alle onfpoet is niet quaet ‚ nog alle voorf oet goet. 4,

Ik foud’u light veel Eer, en Lof, op Aer е wenfchen; ¿

Maer alle roem han ht aen de lofI`e Wil der Menfchen:

Terwijl ’t Verßant. at al zijn Deught; en gaven , Weet,

Uyt roem-fag! ligt de Deugt , lig felfs, en Godt , vergeet.

De Teclzughr was van outs een grontveñ van het paeren,>

DeKinderen een Suyl , der af-geleefde laercn ;

Maer nu de tijt ons toont , dat 111 het Kinder-tal ,

Een fwaren zeeghen ñeekt , vol lorgh , en ongeval , l

Wort ik geñuyt , om u mijn wenfch daer in t’ontíluyten.
Nogtans wil zigh mîin ziel, op uweTrouw-Feeß uyten,Y

En off"ren u haar gonfi , tot u , enuwe Bruydt.

De Godtheydt dan bewaer uw Eght , Iaer in , I aer uyt , т

Voor tweâdragt ‚ nijt , en toorn: en Herk uw Ziel met re

. en. ~

Vernocgh u in uw lot , en leefin Liefde , en vrederi.

ZANGH.'

О Heijligb Zalig/a Вите/зет.

l.

НОе zaeligh is den Eghten - Band't, .

Wanneer het Hert der Eghr - Genomen,"

n kuyfche Licfd’, en yver bram, » _

un Trouw in Eendraght hout beílooten!

z(

. Daer ’t minnend’ Ooëh de Ku sheydr mim,l

e Deught en gromt-vc is van "lxrouwen,

En zeedighve d: de Zielen bint, ‚

Dae; helpt 0dr ielfs mee Bruyloft houwen. » ‚

3. Dacr



MEN'GEL-RYMEN.y а;.

3.

.‚ Dáer geeft dat Huw’lijk [lof tot vreugt ,

En een зета, _en Godd’lijk leven: ~

Daer fai de Wijsheydt aen de Deught,

Een bly, en vreedigh Eght-Bedt geven.

4.

. Maer daer de шьёт, uyt eyle Min,

De Wel-luft in zijn ht Wil oecken,

Rijíl een rampzaligh uyfgezin,

Gepropt vol rampfpoet, twill, en vloecken.'

j'.

Hier fluyt de waere Liefd’ een' Bandt ,_

Om ’t Hart van deie Trouw-Genomen:

Geen quelzught pijnight hun Veritant,

Soo milt met Reden over-gooten;

6.

Soo ziet den Braygom te gemoet,

De Vrugten van zijn zeedigh paeren ,‘

En waght een Stam-boom uyt zijn Ыоег‚у

Een Ziel-troc'lt voor de grijfe Haeren.'

7l

. diAlzeegenaar, die van om hoogh V

Al d’Aerd regeert, bewaek dit Huw’1ijk,

Ё: ruit, met een genadigh Oogh, k «

n hoed’ d"t Pa r v o ’t w' h w’1í'  ‘л1 е 01 eeu'iggru ЁАКТ—



64 1v1E1~1c;1«:L'-RYMEN.

HARTJESDAGH,

Сети! ter BruylofìJÈchße 'Urin den Bruidegom

Monfr. М А Т Н Y s
HAESWINDIUSj i’

_ En zijn E. Bruyclt'.v

Juf-fr: K А ТА MNA

Vande WATER,-4~

Op den 2 1 шт Oog/imacat , _Anno I 668.V

Binnen H А Е R L_ E M'

Et luûme , 6 Haefewínt , elukki door uw deught ,

UwMin,uw Trou-Fee ‚ en deîuifche Huw’1in'

Í к v_reugè, _

‘Waer door de ieltjes van de nieuw-gepaerde fweven,

Door ’t Oogin ’t Hart , en in elkanders Boefernleven ,

Те lingen , dat de Ga'lm de Bruylofs-Zael door-klinkt ,

Terwijl Apollo daelt , de Maeght ter Schoot 111-1111111,’

Еп ghy , beluft omkuyfch катит Schoot te maken ,

UWNaem, in defe швы, oníìerf’lijk pooght te maken

-_ De Iáeghtijt Was verboôn,Sint` Iacob,nogh zijn Dagh ,

Van Weymanaen-gebeên ,_de Wilderniffelägh

GeenWinden het K onij n den ruygen Bergh omjagen ,' __

Het Duyn-Wilt reelde in' Weelde , en vreesde'Fret , nogh'

lagen ,e _ . _ _

. ` Toen
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Еп , op een Maeghden-Hart , door ’t fchoon gezigt , ver

heft ,

Dat, Wilt ,foo feer gewilt , foght yv’righ opte fpooren:

N u kreegh hy ’t in ’t gezigr, dan had hy ’t Weer verlooren,

Ну vloogh het , waar het vlood , gelijk een fchaduw пае,

En mit hy ’t vatte aen ’t 001. ontnecp hy ’t ilrakx het lac.

De Jagerjuygte „en ’t Bos weergalmde , op ’t bly gefcha

rer ,

Om dat de Иди: het Wilt vervolgde, en vong in ’t Water,

Die aanilondts wierd’ herfchept , door Liefdens tover

ln Bruidegom, en zyn gevangen Hart in Bruit. (Kruyt ,

Nuwort zy n Ziel, door ’t Oogh, ten Boefem uyt-ge

roven ,
Terwijl hzy , vol van Vier , lig fpiegelende in d’Oogen ,

Е11’1 helder Kriitalijn , dat in het Water blinkt ,

Als een Narçiffus fmelt , en in dien Vloet verdrinkt:

De Вши ontluykt .gelijk een Roos nog vers ontilooten,

Еп uytden Hemel milt van Ochtent-Dauw begooten, _д

Vcrquikt des Вгиудотж Hart, door aengenaeme geur ,

En voert een foete Lnght zyn gantl'che Leden deur;

Hy daelt , gelijk een By , Op haere Lipjes neder,
Daer hy zijn Honingh zuygt, hy kuil , fy kuit hem Wedel',V

Haer frifïchen Adem fpeelt door zijn gekrulde Hair,

En onder ’t {lreelen vliên de Zieltjes tot elkaêr.

Oeerite Bruylofs-Nagt; ontfluytller van de Poorte

Van een begonne vreugt, vol weeldein zijn geboorte, .

Begeerte in ’t midden , en vernoegen in het endt ,

Van niemant oyt gehaet , als die uw Гос: 111е1 kent .

Wat Hemel-hey] hebt gy niet voor dit Paer befchooren!

Een foete Bedt-fpraek vleyt hun kuyfcheen zeedige 00

Е11 wekt de Leden tot de pligten van de Trouw , ( ren ,

Terwyl den Bruydegom , vol drift , den Akkerbouw

Van d’Egt , al hygende ,' en befweet, foekt voor te fetten,
En noyt, door Насте 111 ’t Hart , zij n Teelzugt laet belet

tell ‚ `

Е - Ver]
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Verw htende uyt zijn Egt in ’t jaer een j onge Spruyt,

Wiens íel des Vaders Geeft , en ’s Moeders Deugt be

Íluy 1,

ECHT-GESANGH,

Чёт Emy/oft ‘штЫ N

De Ließíe

DE Liefdâ: . en min , bekruipt des Minnaer Hart door

, u .

Еnal s zijn Lieflle h’cm eens weder-liefde geeft , .

Wort ílrakx hun beyder Ziel, ten Boefem uyt-getoogen, _

En woont in 't Harte daarfe lieft , niet daer-fe leeft.

Een waere Liefde ontziet geenLijfs-gevaer,nog rampen,

De Liefde is Herk genoegom met de Dood te kampen.

Het Huwelijk.

Waer dar de waere Liefde een Huw’lijk komt te

_ queecken, ч

Isvreede,en daer woont Godt, die ze ent ’tjonge Paez.

Een Trouw, op Godt gegront kan elfs de Doot niet

breecken.

De Zielen , vol van Min , om-helfen nog elkaer , (den .

Schoon datfe door de Dood van ’t Lighaem zyn gefehey- i

Wied’Eght fchent , breekt Godts Wet , en fal zyn val bo

reyden»

Hx:-`
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Hawelijkx-êelevingb , aen de Getrouwa'e.

Blijf, om uw Trouw ,getrouw , in blíjtfchap, en in

droefheyt. . '

Verla/et elkander niet , als Godt u prangt en Пасс. ( leyt,

De Deugt munt fchooqder uyt, Wen zy in ramp ten proef

Het gaet niet altijt wel, wanneer ’t voorfpoedig gaet;

Want_d’Ar.tzeny der Ziele is bitter omte proeve. (ve.

Weeit niet in voorlpoet bly, veel min in rampfpoet droe

‘ .De Voort- Tèelz'ngb , aen de Getrouwde.

Ghy zijt geteelt , ( тает-от?) от weder voort te

teelen. .

Doord’Egtvreugt wort de Tijdt , en Werelt , ónderflut.

De Kinders шагиvaek de huys-twiit , en ’t krackelen.

’t ‘Voort~ teelen is vermaek , noorfackelijk , en nur.

Natuur heeft ’t Eghte-bedt veel foettigheit gegeven.

Dus kan men naerzijndoodt , nog in zyn Kinders leven.
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Нише/Мех - Taart: ‚

'Oiizfßooken т Bruylaft wmI'Eerwaerdige yongman

Sr. lDIRCK van NOORDEN ,
. En d’EerÉaefejonghe Dog/rter l

juffr. MARIA A'LBERTS,

In den Egt vereenigt den 2.)' December, 166! .

„faking/2 der Somer en PVìnter, in den 'Menfc/Je.

E Somer-hitte , die de Warmtevan het Hert,

Naer zuigen trekt , en ’t Sweet, het Lighaem uyt doet

‚ re en ,

i Is Vyantvan de Min , die heet door ’t vriefen wert.

De \'Vinter , die de Lêen in warm gewaet doet [leken ,

Маек: ons inwendig heet, en Hooft het kille Bloet,

Een Noorder-koude ontlleekt , de heete Minne-gloet.

De Mn.

Die mint, foekt пае: Watfchoons , ofdat hem fchoon

_ gelykt , (wen :

Si] n Oog , verblint door М111 , Wil alles gaern aenfchou

lìaer hy nogtans zijndrift , en doolin , noyt door-kijkt.

21111 Oog , en Hart, verleyt,door t Oog der fchoonc

Vrouwen , (deugt.

Verkiefen ’t quaet voor ’t goet, de Wel-luft, voor de

Een light, uthinontítaen, geeft meerdcrtwift, als

vreugt. ' . _ .

De
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De Liefde.

De Liefde,uyt deught ontftaen,en op de deught eveíi,

Verkrjjght de fchoonte, en deught,in zijn geliefde `gade.

’t Vemoegen, fcheelt’er yets , volmaakt het alderbelì. ‘

De ramp , die fy in d’1:ght , gewilligh t’farnen laden ,

Strekt elk maar halve lait: De welvaert, dubb’le 'vreugt

De Liefde, en ramp, in d’Eght , befaedight d’ydïle]eught.

Денди/[её tot ¿le Getrouwde.

Getrouwde,die van twee nu een geworden zijt;

Haekt gy naer ’t Hemel- heyl .Pfoo krijgtge uw Ziels be

eeren; 

Maer foe tge uw heyl op d’Aerdt Р gy vint’er niet dan

firijt. › `

De Werelt keert , foo fal haer fchij n-heyl ook verkeeren.

Godt geeft dat hy belooft : De Werelt ilrijt met Godt.

Daer is een groot verfcheel in ’t Aertfch’ en Hemels lot.

r 4 [Ven/cb.

Ik wenfch , vernoegde ,uw wenfch ,is ‘datíe aen Godt.

behaegt. ‘ I .î

1k gun u Vrede in deughde , en zeghen in uw Spruyten. .l

Ook datge in vreught, en druk` u even-moedigh draeght,

Tot dat uw ’s levens loop,in d’Ouderdom,komt [tuyten:

Godt fcheInIk u ’t Eeuwig-Heyl : dit Wenfcht mij п оргстдь

. ert'.

En ’t isgenoegh gewenfcht , foo ’t maer verkregen wett.

"E

l»

.. .t

~. ‚ ЕЗ А ` HUW’~
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HUW’L_IJKs-00RSAEK,

ш}; de» Е. HEER

Mr. PIETER 'BORDINGl-I,

Remix, Scbepen,;u Реклама]: ¿n Stede Pw'nurußleI

BRUYDEGQM,

Ende de E. _?UÈFROUW

'GEERTRUYDA RooTHooFT,

'BRUYDT, `

In dan Бди 'veráuudm den . 1} der Заем 1667.

вштгокмвквывв

GEenwoedendeOorlog die de fterk-bevolkteVlooten,

OpZeeyerbryfelt,door een buy vanDondervklooten,

Terwijl de Coop'vaerdy , gekluyftert , treurt en zught ,

Еп door dedwiugïlandy der Britten quynt ‚ of'vlught ,

Belet de Líefde,een Deugt uthodtgevloeyt,te nad‘ren,

Еп overwinnen ,'t Hart, in onverwinbare Ас1’гс11. _

О Liefdelô Hemel-Deu tfdie, wie: uw Godd’lijklligt

De zielen naekt , een Ker ‘vàn zuy‘v’re Harten ftight ,

En alle onreynigheyt ,gelijk de Zon de Naghten

Van ’t Авт-111111 eeght, verdri1 11,111'1 lievendc gedáght'en ,

Jae alle deugh'r, waer aen nogh iets ontbreekt, volmaekt,

Vergun 1111111 V'eder, die uw Heyl-Fonteyn genaekt,

Dat fy haer Bekj es in die Zeghen-Bron magh natten , l

Ommet dien Vogt ’t Papier,f`oo Geefh'ijk t’over-fpatî5n,v

а:

 

_n
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Dat Batos Volk daer uyt , de heylfaeme вождей weet ,

Waer-omHeerBordiag nu în- d’Egt,met Gaertrnydnreet.

Toen ’t fcheeprijk Neerlant ,door ’t ondankbaer Hooft

der Britten,

я Dat, op zijn wankel-Throon, uyt nijt, niet itil kan litten,

Beltoolen door haer trouw , omknelt wiert met een

EnBormtyoor deKap,hetHarrenas aenfchoot, (V loot;

Sijn Mijter aen een Helm,zijn Kerk-Stafaen een Degen,

Verwilì'elde, om de Buyt , en een geroofde zegen;

Verfcheen de Liefde tot het Vader/ant, verfelt

Met них/‚гуд; ‚ die een Staet op Goude Suylen [telt ,

En шансами ‚ die voor ’s Lants Vryheydt waekt met

yver,

Daer ’t Burg-Slot Purmeriteyn iig fpiegelt in zyn Vyver ,

En met zijn Toorens,digt van Klim~op over-dekt,

Een bruyne fchaduw voor Heer Вожди b: Kamer trekt; f

. Die fig aldaer befçhanlt , en kerckert in apieren ; (ren,

Terwijl zijn Oogen ’s naghts door d’open Boeken zwie

En hy voor ’t Lant,de Stadt,en Wetten,waekt,en ploegt.,

О Voorfpraek ! die door my,voor ’tHeyl van Hollant

fwoeght , ` » 5

En blokt,om V olk,en Regt,te hoeden door uwwaeken ,

(Soo fprakze вашимaen) Wy , die uw Oogh genaeken,

By u , mijn Soon', gelieft,zijn Suylen van een Staet:

Om ons heeft Curia: des Vijants Gout verfmaet,

En graeg, door ’t Akker- werk,b Knollen lig veriàdíght.

Ommy, hjeeft Cooler Roome al een ,door ’t Swaert ver»

adight ,

Fabrìtiur voor ’t Gout, maer geen gerught, gevlught,

En Curtin: den Poel, wiens Swavel-Rook de Lughr `_

1n Косте ontítak ,en maekte een fchielijke oegit van

Lijken ,

Selfs metzijn doot gedempt, en dwong de Doot te wij

Doormy , heeft Cato , out , en afgeleeft van tijt , (ken:

Een friffe Lente-M aeght , om t light-genot gevrijt ,

Op dat hy traegh , en тат, eitorven , nogh fou komen,

` ‚ Ё 4 Her“

\
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Herbooren in een Soon , op ’t Capitool te Roomen.

De Doodt , en Teelzught , hout de Werelt in zij n 1111111.

Dees lterft,dees leeŕ't,dees teelt,tot heyl van ’t V aderlant ;

Meergy mijn Soon,dic poogt totl-ïollanrs henl,te_ leven,

Dogh ongehuwt , wack op, want Atrops Pij len zweven,

Еп lhorren om u heen ; de Doodt ontziet geen Deught.

Verkies een Nimphje,dat door ’tEgt-vermaek,uw] eugt,

Die, door deforgh voor ’tLant , light hoop’loos fou ver-4

grij en ,

Verheerlijlírt met een Soon , die elk uwTrouw doet prij

en.

Soo leeft ghy , naer uw doodt, doorlughtigh in uw Saet ,

En treet.geftorven,in uw Soonen,voorden Raet, (d’ren.

Daer Neerlantr lafi op rufl,gef`chracgt van Staele Schon»

_ Keur-S choonheyt uyt,'en volg het Teelfpoor van uw Ou

lk laet de Wakkeŕbeydt, en Mjrbeydt, fiaegh by u, (с1’1е11.

SOO fprak dc Liefde tot het Vaderlant , die nu

Heer Валдай): wil,en keur,door Liefde al had betovert.

Want wie , hoe ftark , wert door de Liefde niet verovert ?

Hier op heeft hy terfiont , door Wakkerbe (t , gehoopt,

Gelijk een Jager ’t Bos om’t vlughtigh Wifi door-loopt,

NaerSchoonheydt om- gefogtzhy 1111111 geroosdeKaeken;

_Maer mocyte , en arbeyt is ’t , аеп Гс1100п1е ‚ en deugt , te

raeken. '

De lV/jrbeydt leyt zijn Gogh by alle Nimphjes ront;

Dog Geertruyd trok alleen zijn keur-Wibftrakx gewont,

Door ’t flonker-light , dat uyt haer Voorhooft , met zijn

‚ Stralen , Y '

Hem,als eân Son,in ’t Hart,door ’t minnende Oog,quam

alen , 

Verwinnende zijn Siel,met Schoonheyt,Geef`t,enDeugt.

De ftrenge Caro wiert ,door dit gezight , herjeught ,

Verloor zijnRimpels,dîgt voor ’t grij fel-_looft getrocken,

Еп leerde,alsBurdinglJ,f`elfs,weer lonken,laggen,j0ck€n,

En vrijen ‚ als hy fulk een Montje kuffen moght.

Маек :1gb 1 het Macghden-Hart , vol ydele agterdoggt.
_ _ W _ ' ' а:

/
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Dat door een lonkendeOog,zij nZiel tor minnen porden,

Scheen felfs te weygeren bemint te willen worden.

Dies fineekt hy omhaer Liefde , en roemt in zijn gedight,

Haer Hemels Voorhooft , en de Vlam van haer (жиды,

Zígh wenfchende aen dat Vuur ten offer op te geven ;

Maer fy veynii: buyten d’E ht,enMaeght,te Willen leven.

Dog eynd’lijk drong zijn ong,een_ kleyn,dog magri Lit,

Metkragt door ’tOor in ’tHart,en hegt’ zij nPijl in ’t it;

Nukreeg hy,door een Kus hetHemel-Woortgevlooten
Uyt haer gefmeekte Ziel ,terwijl de Blosjes íchooten,

Om Mont en Kaekjes heene , en mengde ’t witYvoor ,

Met Roosjes morgen«root , vol Neétar , door en door:

DenHemel bint terítont,door ’t vlegten van hunHanden,

Hun zuyv’re Harten in onbrekelijke Banden ;

De Zieltjes vliegen , onder ’t kuífen , tot elkaer;

EnHollantjuyght van vreugt, om ’t huwen van dit Paer.

Hemel-Poorte, omylootcn, ter Bruyloft wn den

E. Jonghman ende Bruydegom

GoiVERT ,van LEENT,„

Ende de Е. BRU YDT

ELIZABE ТН AMPEN,

Вйтт Haarlem, den laat/im van Неф7таеша 1668.

ОZalige Eght ! die nu alle Eeuwen bint aen een

Daar ’t anders al verdween, foo gy alleen verdween,

Wat heyl hebt ghy niet in uw rijkke fchoot beilooten,

Voor ’t luítfrijkBruylofts~BetEyan lievende]:`.gtgeno_teliêrx!1

s
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En of ghy fomtijts menght uw lekkern met Roer,

Daer is geen quaet op d’l\erde of ’t is eV-rome goet,

De jeught, die, hollende te los en ongeteu'gelt`

Sij n Siels verderfinloopt,wert door uw Ваш gevleugelt,

Ghy leyt hqm faligh door de weelde in tegenfpoet,

Еп toont hem hoe hy leefde, en hoe hy leven moet.

Gelukkigh fijnze dan, die in uw flaele Boeijen '

Gekerkert . ’t weeligh Vlees van Sonde-luflbeûioeijen ,

En buyten Sonde en flraf, enieten blijde en kuys,

Ееп Paradijs in ’t Bet, een emel binnens Huys.

О ! milt gefegent Paer, dat, in die Huw’lijx-Banden ,

Uw Síelen,nu verknogt door ’t vlegten vanuw Handen,

Tot Godt , die aen uw nghr heeft d eerfie Steen geleyt ‚

Op-otîcrt, in een Vuer van Liefde en dankbaerheyt ,

Wat h'eyl verwaghtge niet , uyt dit uw heyl-rijk paren .P

Ik zie den Bmydegom, Паек kle n verloop van )aren ‚

Gelukkigh door zij n_Saet , dat ’s Vaders Geeft vertoont ,

En met fijn deugt ,nog jong,zijn Moeders deught be

Tot troofl der Ouderen in d’afge|eefde Dagen. (kroont,

Dus , moet ghy in den Eght wat ramp en leer verdragen;

’t Is eerft maer halve lait ,ghy draeghtfe met u tween,

Вас! natu-fl a1 de I'waette ‚ op uwe Soons alleen.

DeWerelt went en keert,f`oo doen ook ’sWerelts faken:

Een dingh kan niet altijt een felve Menfch vermaken:

Dat heden Шей! tot vreught , f`ttekt morgen tot verdriet ,

En dat nu d’een behaeght , behaeght weer d’ander niet.

Dogh .d'aldergrootfte wrought , попивает gel-eden lij en,

Gelijkeen Bruyde mgdie, metveel ramp moet vrijen ,

Hoe dat hy meer er lijt,om ’t Harte van zijn Bruyt,

YIjloehyïvshanneer дунет ‚ шее: vreugt 'in ’_t hatte op»

‘ цуг.

Wilt hy dan , hoe’t geval hier valt , gelukkigh wef'en?

Leef nder luft, en walgh, en ban de hoop,envr¢f`e;

Vernoeg u met uw lot,als of het _Godt u gaf,

En vreef'l de Sonde ielfs , ibo vreefì hy voor geen {те

De deugt op Godtреют, Рит va , daer andqredingân

. ‘- ‘ Р
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Ор fchaduwen geveit , zijn vol veranderinghen:

En wie de deught in ’t hart, fijn hart in Godt, befluyt,

Венцу: Godt in iijn Eght,en drijft alle onheyl uyt.

_ Z А N Н:

TOON _: De ду‘а]: шаг/думцы, {За

Ofte, l

Boutelje mon'dmom'.

. I'

E Trou, in Godt en deught ,

Uyt waere Liefd’ gebooten д

Geeft valle ftof tot vreught , _

Die felde wort__verlooren; ‚ Í. ‚

Daer, die u _tf eyle luft, '_ _ _ ' '

Sigh in den g tvetbindengf _ г " '

Есп Houw’lij ck fonderruff, ‚ _

En vol verdriet bevinciétl',"ëtc` " ` "L

a»

Geen Zonde kan heiklen ,

Geen waere deught verdwijnen:

't Quaet dat 0v_errnornt Wil дави,“
Om goet voor ’t Oogh te fchijnen,

Ontdeckt íigh, felfs door ’t emg.

De tijdt maeckt haeil de Идем,"

En waerheydt, 'elek bekent, `

En ’t vals bedrogh bedroghen.

O_Braym
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f

О Bruygom .' die uw jeught,

Aen Godt ten dienñ beíìede; _ »

En veíìend’ op de даёт, ` ' .

Uw reden, luft, en eden, ’

Nu ’t kuyfche Trouw-Bedt пассы,

Schuw alle Zond’ in ’t leven.

Daer ’t quaet geen Wortels maeckt,

IS ’t licht’1ik weer verdreven

f

4.

0 Bruydt, die , Onbefrnet, ‚ _ '

Uw teer’ en kuyfche Leden, ‘ . . ¿i?

Op ’t Heylígh Bruylofs-Bet, ` Y' ‚

Steets onderwerpt de reden ’

Van ’t Hooft, u toe-gevoeght, ‚ :_

Wilt twífl en heerfch-Zucht vrefen: `

Een Chrífien is vernoeght,

In onderdaen te Wefen.

j'.

Vcfi dan , ò Twee! uw Gogh,

Op die het al hier Zegenr,

Wiens Ziel~heyl van om hoogh,

Op ’t hooft der Vroomen regent: `

Verlaet wat hier ver act,

En volgh dat' noyt 1 ende ,

Op dat uw пае: befiaet,

` En Godt zijn псу! u fende. 4

BAgNî
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BnNKET-ROLLETJE,

Voor do депеше Bruyloftr-Gaßen,

Genoodi t op de tweede Dagh van het

Bruylo s-Feelt, geviert ter Eeren van

sr. GOVERT 'van LEENT,

Ende l

juffr. ELIZABETH AMPEN д

Den eer/ien dag/J van тратит, /Inno 1668.

BINNEN HAERLENL

7 О Т S : Bell’ Iris, @L

I, 

LAngh getrouwde, Ywien dit Feeit

Kan veel Jaren jonger maecken,

En des Voorhoofts Rimpels ilaeken

Weeit nu vrolijk , bly van geeft ,

Denk te rugh, aen d’eerite rijen, _

Die ghy in uw’ Eght verileet, ‚- l

En aan d’uurtjes, die g’ in ’t vrijen, `

Eertijdts hebt met vreught befleet.

2.. ’

Yder kus foo graegh en bly , ОН
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Ofhy gîíì’rex{eerû getrour was ,
Еп geen twintíglzl Jaren out was,

Heel verwart in ûrokery;

Laet all’ yd’le forge glijen,

’t ls niet altijd: Bruyloft, neen :„

Want door blijd’ en droeve rijen,

Glíjen тай ons Jaeren heen. "

З' . . . `_‚' .

Geef een fríífe Roemer om,

Matigh naer den eyfch gefchonken, '

En op welvaert mfr-gedronken ‘

Van de Bruydt'en Bruydqgmz.>

God: heeft niets om niet gegeven.

„ d’ Ed’le gaven van de Wijn '

Doen ons wel en vrolijk leven, »

‚ Als ons lufìen mafígh zijn.

4.“

chfch het nieuw getroude Рае: ‚ д“

Hier een lang en vredigh Woonen,

Dat de ад: haer Евы bekroone,

Met een Spruytje binnen ’t Век;

Godes zeegen ñerk haer handel,

En íîjn Geeft geleyd’ haer deught,

Dat fy hier dees Aertfche Wandel

Enden fonder ent van vreught.
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M EY-Z A N G H,

Over het planten van de Reden-Kamer,

(Эстет! de Wĳngaert-Ranken,

Onder ’t „fuori

LIEFD’ BOVEN AL,

Op het сметах zAN`T,

BINNEN HAERLEM,

Den eerñen Mey, Anno 1667.

V О Т : Now.

1.

DE fchraele Wint, цуг ’t Noorden,

Hield laugh het щит: Spaar

Om-armt , met dorre Bom-den,

En ’t Wandel-Hout heel met,

Soo dat de Wandelaer,

Die op het quínckeleeren

Der Voogels gaet fpançeeren,

Bleef kluyfcn aen zijn Наги;

En Kruyt, en Bott’ ,_ en Looten,

In d’Aerd’ , en Stam, beflooten,

Tot dat, nu ’t Weer bedaert

De Mey zijn Bloemen baert.

ŕ › МЕЦ
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i 2.

Men ziet al д’Асгд’ herleven,

De Mey-Son toont zijn kraght;

En ‘s Díghters Geelìen ñreven

Ten Hemel, op zijn Schaght:

Den Reghen, langh verwaght,

Verquikt de dorllig’ Acker ,

En maekt de Lantrnan Wacker;

Die nu , цуг Mis, en Aert,

De Vrughten van zijn zaeijen,

Verhoopt eer langh te maeijen ;.

Terwijl de Melk-Boer vaerr,

Met Zuyvel, Stede-waert.

З.

De Mey, die ’t al verandert

Van leven, Geeft, en Пат,

Heeft Pbœbu: Zegen-Standen,

Ook op het Graet"lyk Zant,

Aen ’t Spaere neer-geplant:

Alwaer de ”лудить/Сайт ‚

l(KHoe nijt, en laíìerjanken , )

eets pronken in de Lent’,

Met Bloeyzem, Lot’, en Blaeren:

De Godtheydt hoed’ aen ’t Spaeren,

Haer Ranken ongefchent; ‚

En kroon de Vrught in ’t enty

ВОН
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Aende _ t

В R О Е D Е R Е М,

Vandefelve

КЕПЕМ—КАМЕК:

ЗТЕММЕ1'ВеЛ’1ггьЕэ’г.

т.

ALS een milde Wijnäaert- Rank , `
Weeligh uyt zijn ‘tam gefchooten,`A

All’ Apollos Choor ,genooten,

’t Hart vervrolijkt door zijn Drank,

Еп der Dight’ren Осей doet ñreeven,

Op de Vleugels van. de Faam, ‚. ‚

Hooger dan de Wolken zweeven,

Onverlìerf’lijk in hun Naem.

2.

Y. Soo Га! nogh dees Dighters bendt,„ ..

’t Hooft bekranll met Wijngaart-Looteri;

Tegens ’t hel Gellarnte fiooten,

Blinken aen het Firmament,

Als de Son, die door zijn Straelen,

AI de Weerelt Hooft , en light,

En met lans, en luylìer praelen,

Als een .ey-Star voor ’t Gefight.

- Ё'Зехё

1
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3.

Yder Dighter, als een Loot,

Voet _de Geelten door zijn Ooren,

Als hy laet zijn Vaerfen hooren,

Onverwinbaer voor de Doodt, \

Honingh druypt van yders Lippen;

Neéìar vloeyt цуг yders Mont,

Elk bedauwt Parnaffus Tippen,

Als de Gulde Morgen-Rom.

4..

Puyk Poëten, vaer foo voort,

Laet uw luyller-rijke Dighten,

.Als Apollos Fackel lighten,

Noyt in Nevelen verlìnoorr.

Laet de Ncélar van uw Vrught'en,

d’Ongetoomde, en Wulpf'e jeught,

Door v01-werkte Vaerfen, tughten: .Y

Mengh vermaek , met Geeft, en Deught. '

Aexï
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Acn Mevrouwe

MARIA Van STRALEN‚

Goma/inne шт mĳn E: НЕ Е R

LODEWIJK de BAS;

Нгег van de Hor/ìer-Mrer , Oßenóurgb , тНеупорп, ift;

Regerent Hoog-lleemraedt 'van de Groote

Waterfo/aap ‘van Woerden

In haete E. ziekte. ‚

ZÄNGH .‘ Gelijk een Hina' ter тщету/Нашим

1Q ‘

DE Ziekte, díe, Mevrouw, uw Oogen ,

. Wiens lans, gelijk een middagh~ZOn,

UW Egaes iel verquikken kon,

Hout in een duyfi’re Wolk bctoogen: . ¿b

Rukt nu datLígt,van elk‚alsGodd’lij k,aen-gebeden’

Uyt d’open Lught,

‘ Daer ’t qnynt, en zught.,

Op ’t Ledekant , met zwakke Leden ,`

Gedrukt van pijn, en afgeftreden.

2.

‘- Ik îíe de Roofen op uw “fangen ,

En Lippen , die foo fris, vol geur,

Eer gloeyden op een Lelykletïr , _

Nu bleek , aen dorre Steeltje hangen; ‚ . ‘

Terwijluw Keel , Wiens galm, сенат vanSteen 7

door d’Oren, : .‚‘ ‘

F i ‘ (Wm



щ мвысвькумвм

(Wanneer uw Tough

Door ’t Boomlofdrongh, )

Met Hemel-Zangen kon bekooren,

Ми niet als wee! en agh! laet hooren;

3.

Gelijk in ’t Graen-rij'k виды het Kooren ,

Aen ’t rijpen. van een doll’ Urkaen,

Die d’Eyk, hoe hoogh, uyt d’Aerd’ kan flaen,

Geflîngert quynt. en fchijnt te fmooren; __

Terwijl den Lantman ziet zijn Oegfl op d’Akker

flikken;

Soo treft de finart,

Uw Vlees` ons Hart.

Agb! тоны de Lent’ u weer verquikken,

De Doodt op `u vergeefs [laan mikken!

4.

Mijn Heer, uw Helft, nu meed’ aen’t quynen ,

Die zrìghtend’, als de ziekt’ u pranght,

Uw 'Lughten in 'zijn Ziel ontfanght,

En trouw bewaekt uw Koets-Gardijnen,

Sou dan, herlevend’ in uw leven, ondertufl‘en‘,

Daer ghy nu Цвет, ‚

Vol pijn, en шест, .

Vol vreught by u zijn Liefde bluffen,

En weer ontfonken, door het Kuilen.

у.

UW Zon fou weer de Veg/at be-Stralen’ .

De maet-zang van uw held’re Keel,

_Verdooven Orgel, Fluyt, en Veel,

Én'



MENGELRYMEN щ

En ’t fchel geluyt der Naghtegalen;

Daer ’t Koolen Hoñherplantpp ’t fneeuwit van uw

Kaekcn, '

. (A18 ghy [Нитрит],

Met Necìar Douw, '

UW Egaes Lippen fuit genaeken ‚ )

Alleen zijn Ziel kan vrolijk maeken.

Heer/em den 16 Zwaan, 1669'.

VRAEGHE

А: i: bei Éfße Heyl, точу Gode: Kerk, op d’/lerd’, ‚

0f#Miter/ijle l/rede , (фи/идеи шаг bet Swaert ï?v

Antwoorr.

О Waere Chril'ìenen, die alleuw druk ‚ en flrijt , _

Geduldigh draeght , en aght , dat ghy gelukkigh zijt,

Wanneer gy Wraekeloos,uw Heylantx ор zij n fchreeden,

Ter Krnysnerg , om ’t Geloof, vollìandig na mengt tree

den ,

Wat is op Aerdeuw Ziel van beyde ’t mceíìe wacrt ‚—

Uf fujiter/íjke Vreede , (арт/идти 'voor het S-wacrt?

My dunkt uw reyn Gclooflacr zígh hier op dus hooren:

In Vreede is Wel Godts ZoomdeV rede- Vodkgebooren,

Dog ůrakx Weer naer de Nijl HerodeerWaert outvlugt ,

Еn leert zyn Volk ‚ Wanneer ’t vervolght , hier treurt , en

zu ht , ~
Nacr uytterlijglre Vree , noghwel-fìant , noyt te hacken ,

Масг vlugtlînde voor ’t Swaert ‚ in ’t lyden zig Vermae

en. -

. “Га; baert de Vredc,dic ons uyrterlijk gewert y

ап—
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Wanneer het Weten-Geloofnog Oorlog voert in ’t Hert ,

n door' begeerte doet de dwaleZìnnen lyden . ` 'i

Waer dgor geen quelziekMenfch moet met zig felve {try

en . ' y

Wat fcgaet het dat het Swaert Godts Volk hier vlughten

` ` ’ v ‘ oet , ,

Wanneer het metGod felfs heeftVrede in’t reyn gemoet?

VJat baer het als Godts Kerk leeft uytterlijk invrede , '

Wanneerze inwendigh Wert van nijt, en twill befireden?

1n Vrede is ’t light een Lit van СЫНЕ Kerk te zijn ,

ls ’t niet voorGocI,in ’tl-Iart,’t is dan voor’t-Oog,in fchij п;

Want más Gods Kerk hier niet vervolgt Wert ‚ nog beitre

\ î ' en 7 . V

Menght zigh den Huyghelaer in Chrifìi Tempel-Leden,

Еп fpeelt ilcghs met den Naem vanChriñen,om ’t genot,

MeerШатен vl ught, vervolght van Vuur, en SWaert,tot~

odt ' '

MetTraenerißn Gebeen,en ’t Aertfch bezit laet drijven,

Dan fal den Huyghelner niet laugh een Kerk-Lit blijven ‚

Maer felfs het waer-Geloofverläeken , als hy ’t ruymt ;

Soo dat het Swaert Gods Kerk »van alle onreynheytÍ

` ’ fchuvmt. `

Dog Wee hem ! die voor ’t Swaert de Kerke Gods doet

‘ vlugten , - ›

En , onder ’t Kruys gedrukt, doet in zijn lijden zughten;

Want Godt,die uyt dat quaet , zijn Kind’ren heyl ver

` fchaft ., '

Laet noyt de boosheydr der Vervolgers ongeílraft.

Hier tegen hoopt Godts Volk , in Ooreloghs-gerughten ,

Wanneer Godr , door het Swaert , haer Weelig Vlees wil

’ ‘ tu ten , = » ’
' Dat hy , dieêzhier voor haer geen valle Woonplaets hout ,

Ееп Eeuw ig* Vreden-Burgh heefrvoor zijn Saet gebout.

Waer door l`y d’eygen-Wil, al d’ŕ\€rde, en ’t Aertfch ver

laten ,

L“ .,t feìfS-gebruyk van ’t Swaert, Waer voor Гу vlugten ,

~ haeten; \ » Y, .' j Toon ;
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Toon : Hansje Лает’, Effe.

9ЧЗ zwaer tc vlugten voor het Swaert,

En alles op te geven; `

Маег fwaerder, hier, in Vrecd’ op d’Acrdt,

Met Godt in vree te leven.

\

2.

Want d’uytterlijke Vreede queekt

Hier welvaeît, en vermoogcn;

Die , dan verWaent ‚' de Godthcydt Наем,

Door hoovaerdy , паст d’Oogen.

3.

De Vreede fierkt het Volk, en Lant,

En maekt de Vorfi hooghmoedigh,

Waer door zij n heerfchzught moOrt, en brant,

En шаек: al ’t Aertrijk blocdigh.

4.

Tot dat de neerlaegh hem komt flaen,

En in zijn Kroon dan tafien:

Dan leert men ’t Volk te Kerken gaen,

Te bidden , en te vaíìen,

j'.

Vervollight , liet nigh ’t Jodendom,

Voor Godt, en Wet- Hoek, branden;

En deed’ , in Vrede, Weder-om

Aen d’Afgoon ofl’erhanden.

F4

151 1
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6

De Menfch , die hier veel onfpoet lijt,
Sal ook aen d’Aerd niet kleven ‚ 

Hy denkt, al'blíjf ik in dees туг,

llt Rerf, om ’t Eeuwigh Leven.

`VRA-EGE,

4OVP-gehangen by de Vlaemfche RedenarenJ de:

rer stadt Н Авиьвм,

EE” díe/'z'oorduldìg lijt , en dat tot allen tijden , _

>.Kalf 'die ‘voor-kamen dat , hetgeen hem du! doet lijden ?_

AntWoort.

Z f1 N G H : heilig/J, тиф Bethlehem.

I.

IS ’t moog’lijk , dat hier yemant is,

' Die teñens ils , en niet kan wefen,

Dees Vraegh'fchijnt vol geheymenis,

Die ’k niet verüae, of niet kan lefen.

2..

Hoe kan hy, die verduldigh lijt,

En retiens lydenjen niet lijden,

Men kan noyt Wefen in een lìrijt,

En tefïens Ilrijden , en niet Itrijden.

3. Wat
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3.

Wat antwoordt ik, of jg, ofneen?r

Wie helptme dit verfchìl nu fcheyden?

Wat Ítem ik belt? of geen van tween»,

Of, fonder oordeel, alle beyden.

4.

Verduldîgh lijden is een deught,

Еп doet de rampen lighter draghen;

Maer fchoon men lijt zijn leer met vreught,

Noghtans , daer plagen zijn, zijn plagen.

5'.

Ik zegh dan neen; ofis het ja? '

’li Wilt gaerne'van den Vrager hooren.

’k Vetfta dan, ’t geen ik niet verita:

gen vreemde Vraegh verbaefì de Dooren.

Op het Tretttfpel van Medea ,_

Ten Tooneele gevoert door den Poët
I

jAN vos.’

INdienToneel-Konít,in onmoog’lijkheyt moetblíjken,

Soo heeft geen Digter, aen uw Lauw’ren lot, nog deel,

En'Flaìkus Digt-konihmoet voor uwToneel-Wet Wy

en ;

Want ghy brenght heden niet als Monílers ten Toneel.

F j' Лег
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¿en den дадите:

s.N11~:uKERK,`

[Wy ‘voor eenige Dagen :ge/cent bellemle fle Papegaey

ofte Formulier» Boek ’van alle Кефир/сулят.

Eb daiik,ôAT¿eulerk,voor de leen-gonfi van uwBoek ,

Daz ons (1101118- koníl leert Idoor zígtbaar onderfoek:

Men leert veel Vogels _wel wat Woorden naer te Шар—

реп ‘ „

Маег defe [gapegaey , leert felfs zijn Meeñer klappen.

PRE-KERS eanOETEN.

ЬЕп Preker , en Poët , zij n vol van певец-111111;

' Want ilrakx,als d’eene eens b1aft,hem d’a11der krabt ,

en bijt ’

Vraagt gy waar-om dees twee foo met elkaar krakkeelen?

Om dat den een te veel des anders Rol komt fpeelen. '

Aen N. N.

Langh-wijligh Leeraer.

GYWnrght my, en ik llerf, moet ik u langer hooren ;

Nogh , klaegt gy , is de tijt te kort , en fnel van gang;

De tij: is niet te kort , meer uw geteem te langh:

Hoe langer dat ghy preekt , hoemeerder tijt verlooren.

1

Аеп
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Aen M Si

GYfegt dat Jil de Waert uw Oom heeft uyt-gefoopen;

Dat valfch is , wij l man dit heel anders reght beduyt:

De Wijn is in zijn Keel , ’t belt uyt `zijn Beurs geloopen:

Hy foop lìgh felvenvol ,en foop Iìgh fclven uyt.

In bet Stam-Boel; van

Мг. JOHAN LEEUWENHART

B LA S I U S.

DE Lof-Faem volgt de Deuâtßn die alle eer veragten ,

Масг vliet hem die haer oekt. De wij s-en fotheyt

tragten

By elk vermaert tc zijn , hem die ’t benijt , ten fehrik.

Al waer dit Stam-boek fwerft , komt Blafìus , en ik.

Асп de (elfde, op zijn afgebrande Hairlok, toen

hy Lyfander en Саши: berijmde.

OBlaÍîus Гран noyt u`w Minne-dight-luñ fìyvcr ,

Als nu , terwijlde Kaers uw avont blokken haet ,

En ín uw Hair zijn Vlam, diekraekende op-klimt , Паек;

,Want uw verbrande Lok , bcfpot uw brandende yver.

Aen
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ä

Aen

JAN vox

Over zijn Treufpel van ARAN en TITUS.

’ /l UWTrcurfpel Wort,ô V0s,van ’t algemeen geprefen ,

/ . Dat ‚ aïs’tu roemt, ook roept : Нос kan het moog’likl

/ учтён? — ‘ ‘

Op d’in’gebeelde ûnflerfelĳk/aeydt van

J A . О U С О

Een ставит Duyzent-Iarigh-Rj/e-gezìnde.

Ап twíj {ген ofdeDoodt hem fal in ’tGrafdoen daelen;

Want d’Aerde,die met Aes zij n туче]gh-Robheeft ge`

voet ,

Is tot een fchuyl-hoek voor dien hangcbafi te goet.

Ну meynt de Duyvel hem voor ’t fle‘rven nogh‘ fal haelen.~

Мьгщтвкв

Z’mgbtmde een` Mui/ĳ Preek-beer te worden,

Plet wil,her gaat foo ’tWil,eenDoopersPreek-heer zijn.

Vraegr yemant my waar‘om? omveel , om niet,om

‚ fchij n; ‚ ~

Omveel ‚ i; om veel twiíì in ’c fcheur-zîek Rot t’ ontfte-l

en : `

Omj
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Om niet.` is om geen Gelt 'te Winnen met zijn preken:

Omfchijn, is omderoem чаи 't geen hy’t minlle heeft:

Want Preek-beers houtmen vroom , verflandigh en be

leeft.

Aen defelve, in zijn felleuringe.l

GY, Wiensgewaet, foo zimpel , ílegt, en fijn,

Wel min geaght , maer Weer geroemt Wil zijn ,

Wiens Ziel v ol (ual ‚ het Aenzig'nt toont vol pijn ,

En ’t Hart vol zughten;

'Waertoe, om ruil „ geyvert ,' en geweent? l

Waer toe, om Vrede ontvloden Godts Gemeeht?

UW twill is als een Kanker in ’t Gebeent’,

' Еп niet t’ ontvlughten.

FLoofR еп кошвш

РLoorfeght , Rogier is goet , zijn miltheyt heeft geen

maet 

Маёг ’t geven maekt hem arm , hy is ligh fclven quaet ,

P Н L I P.

PHlip maekt zigh,dog verkeert,me't d’ Armen heel ge

meen; ~

Niet dat hy haer veel geeft, maer alles wil verteren:

Dus loopt hy fonder Kruys,vol Kruys, omKruys te leen.

Wort arm ‚ veraght,en fught , ogh kon ik armoe leeren !

др
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Op het доп/232319 Toebak-drinken ай‘м

'JAN MARKUS

ÈLkeenboogt ор zijnKonll ‚ op goede ‚ als quade gre:

реп ‚

Ер foekt zijn Eer in roem : foo doetjan Markus ook ,

Die op Toebak-zuygh-konß feer aerdigh is geilepen;

Dogh a1 zijn Eer,en roem,verdwijnt üraks met de Rook;

Op d’ Af-beeldingh van een ge#

veynsde Scheynheyligh, door de Schilder qualij lc

getroíen;

DECS Fíjnman Вне: hier niet gefchildert als hy ís; ì __

Hoe-welde Meeíler hem naer’t leven Wou doen blij1a

ken °

Noghtans verêoont hy zîgh door d’ ongelijkenîs :

Want felfs zijn fchijn,en zij n, malkander niet gelijken.

B А LHB П S.

О ! Ва1Ье ‚ die de Deught, en konfl der Zeden haer , `

Menfeght,dat ghy veraght al’t geen geu niet verllaet;

Ik _zegh , en Га] u niet ,gelijk een Dighter . vleij en; l

Gy looftuwdrifr,en Godt, шаек kemze geenvvan beijen.

Aen de felve.

СНУfoemt datl elk u kent : ïvk fegh , behalve Godt ;2

Maf" hoeShy zijt bekent , ô Balbe ! voor een zot. H»

et
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Het droevig/J штангами): ‘van

jo o s T Е;

OpdeZee.

Ooit ruft feer ongeruft . begraven _in de Vloet ,

JMet al zijn deugt,zijn Eer,zijn wijsheyd,fchat.engoet;

Dogh Vrienden Ween niet,Weei't in’t ongeval te vreden;

’t Verlies is kleyn: hy had niet veel van alles mede.

Op d’ Afbeeldingh van l H.

Сел/95151”! als ïozepb onder zyn Broederen.

ooft ftaat als jozeph hiet-,hy geeft zij n BroedersGraerf,

` Voor niet,ja’tGelt weer-om,en laetfe dankbaar gaen?

Dies lijkt hy milt, ’t is vreemt, Want geven doet hem quy

> nen : .

' Ofwaent , een Gierigaart ‚ nogh altîjt milt te fchijnen?

THYS,

Ongeluklfz'gb gefneufvelt door de Brande'wiin.

ТУ: drinkt de Brandewij n , Wijl fy hem warrem hout,

Macrì-(hoe hy drinkt, en ftetfr, die warmte maakt hem

out; -

den
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Ат den begaefden Dig/:ter

PIETER VERI-ICEK.v

UWVrienâfchap, ô Verhoek' ‚ heeft laugh met my ge~

. ‚ uyrt; Y

Soo langh heeft onsvde Nijt van Barrel fchotsbegluyrt :_

Nog vrees ik ноу: der_my uw Yríentfchap Та] verlaten;

Wantdie duyrt 1i ht foo lang,als Barrel ons fai haeten :

En eerder fal zijn iel verlaten ’t Schurrefr Lij f, _

Eer dat de Nijtverhuyi't , uyt hem ‚ cn пуп zijn Wij Е.

JE R О EN S Weder-komû.

Erben komt van de Reys. men riep hy Waer gebleven; Q

Dats Waer, dogh niet in Zee, maanbuyten hoop,în’t lem

Ven'.

.zien den амид/„идти Digbter v l

KAREL VERLOÓVEN;

Over den averegtàekoeŕn bem где-дитя: door Aérani

de.

DAt Abraham u roemt , is buyten liefde ‚ en maeten,

 д Vermits hy is geneyg-t omGodt,en Menfch te haeter'l,

Dn: hout hy als een Wet, geklonken in zijn Hooft;

Envreught ghy hoe hy ’c weer Р omdat hy ’t foo gelooft.

Her;
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Леи den doorlughtigen Poët

jAN Zonr

Y klaeght dat Abba een belofte aen yemant hout; .

‘ Еп niemant minbe rieght,als die hem niets vertrout;

Еу kraeyt dit niet foo luyt, gy шаек: dat ligt тает dover :

Ну hout wat hy belooft, таетgeeft het niemant over,

ALBERT_

ONze Albert leeft , en fal light _fterven , ’tgefm90k:

UeRook verjáegt zijn Geeft, gelijk zijn Geeft de

Rook.v . .

.‹

`_.' t» > . 'lli .

Aen defelve _, dreygende my te

. Паев. Y

GYdreygt my,die u raekt,te Haemdàt d’O'oren rooken:

Soo doen al d’Ezels, die met' Spooren zijn geftooken

- Nogh

Wiltfrny ílaen, on dat mijn {leek-pen vvert gekluyï

. tert ; _ j '_

Sodo: men ujdie nageenToommog fpoof,meer luyftert.

\ l

ŕ 'l

с; joßs
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f. дав-3 Wijf

DEDpyvel 'roóf'de _lob al ’tutìoed afgaat ily háät, l I

En het'hem maer zijn ij falleen,voor al zijn Schat:

Was dees hemmede ontrukt,wzgt_vvaer’t bern eengenade!
Maar ’t fehîj'n't,dê'Droes weer гавтес geen quaet Wijf`

' te rade. ‘ < _

f с LABS;`

Claes hoort Го ЕЕЁеЁ wat goers, geen Kerktijt gaet vér«A

,V loren : ‚ ‚ „ ‚ i

-Ma'er ’t goet `al dát' hy’doet, is niet als goet te hooren.

.f ,_
J l». Speelmde-op ’t Идеей-Вт.

‚. я

Dle fpeelt,hoe veel hy wint , verlieft nog meer door

‚тяжи, v »
Want hy verfpeeltzijntijt,door Gout,no lifetevliinnen.v .

“Тащит: пушек verlieft Р cenarmen ‚ roes en Hel.

Die zijn verlooren Gout, betgelltmer yd’le Zinnen. v

Аеп defelvè l'ŕpçlwdeçm
u’ ' het nae-gelîghm, ‚

СНХГреекот ’t nae-Gelagh , lagh foo voor als пае :A

Wie; Laghdoor ’t fpelverlielt, betreurt zijn lagh te

‚ рае.

. UI;
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op агу/тылу; ‘van

joHANN’Es отшив;

Latĳn/ìbe smi-Digna.'

DIts Ouwep‘á die zĳ n‚boert heeft еще:g uyç-gevo'eŕŕ, ‚

Dies lag ik met zijnGe’efl‚enroem zijnemfi met boert.

Мёд Peri. *
‚:."__\ . ‘ -. w ~ '‚ __T 1‚_'‚- `.~ .
Mijn Pen {preekt voor het oog , gelĳk mĳn `tong voor

Wíe my hier hooren wil ; moet паек my fien,niet hooren.

Fawntißüf Айву;

VEelbetef gunfi als` Goût , nogli beterGeefÍ ÍÁls

De geeßíigcrwekt mijn kunfi, en geeft my guníì voor

kun t.

e“ Мм; ш сом

‚— д Odi-en', ‘ _ _‚ ‚ . ‚ .‘

»DogGod proef; zijn Geloof door ’t fiemen niet doar'

t и; _ î“’thooren‘. » ’ ~ - - ‘‚

‚Wanediqhem hoort’,g’eloóft dat hyGodtvrughtígh шей; ..

„Énтещи leefthy ‚ of hy Zíe1,n_og Godts-d‘íenft hïêì;

. . . G 2! ‚ .

ЬбоцзшзШоогдей foekt een feinGeÍóòfdooŕ



ь

reo M Е N G Е U-.RY м вы.

Асп de felve.

WAtfughtuw Hart, dat gantà verydelt in het quaet; 1, .

Nu ayt-geholt, zijn ruft wil foeken in ’t geloven,

En van zijn haer, bedrogh, en vvraek, nogh zwanger gaet!

Verwagt, op uw gezugt , geen Hemel-trooft van boyen:

Het fchij nl Wel datge aen Godt gelooft, in uw verdriet ,

Maer Godt, die u Wel kent , nogh ik , geloofи niet. . j

' Aen delfelve.

Hy treurt , door d’Ouderdom gedwon en tot de ruft,

' En die u ziet , gelooft dat ghy uw eer e zonden ,l _

Uyt Weerberouw beweent , en Walght van d’oude1uíì;

Маег’с eynt heeft u verkeert , en niet bekeert gevonden.

Gy zugt (dogh toont van uw bedreven Zond’ geen boet’)

Beweent uw voorigh quaet, om dat ghy ’t laten moet.

‚Аеп de felve. .

GНу roept, vol pijn, tot Godt, en dondert voor onfe 0- .

Meer op dat Wy,als hy,u bidden fouden hooren. (ren,

'l . ' i
‚ - ‘ l П ‘ m ` `

Q ' n c ` '

Аеп de N1 jt.

ОNijt! weer-om mifgunt ghy А. РЬзвЬиз Schooleń,

.En r0ept,liy heeftzijn'Konngelijk een Raeßgeflno

Ну is geen Vaerfen-dief, ò Neengy raeíl,en dWaelt; (lenl

Hy тете om Gout декады, en dier-genoegl'r betaelt.

' ’ JAN
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JAN SOET en RElJER.

- ’ An fchreef: in ’t Паси der Вите en Nederlantze Vloo

ten . `

1s nog (Godrfy gelooft )geen Chríflen-Bloet vergooten.

Dat fou de Duyvel doen , zeghr Reijer , als hy ’t leefi ,

Geen Chrifien Op de V loot ,ik ben’er felfs geweefl ,

Еп bloeden als een hÒnt,dwars door mijn bil gefchooten.

Лёд dan Doorlugbtigen lPoêt

HENDRIK ÜUTG‘ERS.

Eer Out ers hy verfoekt te leven door mijn Pen .‚

Een zwa ke l ut,die u voor’t ßerven niet kan fchoo

Eylleefl‘oo lang gy kunt , ik fchríjŕ` foo lan ik ken: (ren.

Gy zijt niet; voor mijn Penmacr voOruw ¿ifs gebooren.

A.D 'A M.

O Adam! die u felfs ‚ nogh and’re ‚ niet vein-out,

Wat klaegr gy, dat men u voor onl‘e quel-Gck hout?

Еу! wreekt die arg- waen niet met knorren , nog met kij -

Ghy zijt uw eygen Gek , enfuit dieeeuwig, blyven. к ven:

Aen Aeŕje, of Ella, zijn Wĳf.

ОСЬ! Eva,’tís genoegh,dat ghy u felfs verleyt!

Laet Adam uyt de druk v_an Vrouwen laflígheydt- ‚

Wat legtge uw Vlcys-Heer dus veel ongelĳkx VOCI'

‘ d'oo en?

’t Эф?) nt Eva heeft geen ruil, voor Adam is bedrË/ÎËËIIÎ’

G3
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‚МАТНН&
МAthys gelooft niet dat hier Duyvels kunnen wefen; _

Of((‘00 der zijn) ’t zijn niet als Geeíl'en-‚fonder Lijf;—

Maer alshy bont , en blaeuw, geflaghen,’ van zijn Wijf;

aer klaeuwen op zijn Neus,ontvlugtenmoet,0fvrefen,

Moe: hy gevoelen , (fpĳt zijn Bakhuys) doorde pijn , ’

Dat Aeght eenDuyvelinmetVleys , en Been, kan zĳn.

Qp betgeduxig‘temen ‘van ende , Sic. uytgelĳmert ‘van

86C.

Prediker ,‚ ‘dogb nu overleden.

ALS Koen Поп: ор de Stoel, hy ende al wat hy Сох-ай ,

Ende , ende al in=’t begin, ende, ende, ook tot hy brak ,‘

Nu preekt hy light om hoogh , ten ende van ellende ,

En maekt in eeuwigheyt geen ende, van dat ende.‘ `

. Aen den Doorlugh’tígen Schilde;

]‘ В Ч N 5:

Томby den HeerN._ín’t Hamas badgefibildert,en lat,

,zi/'an ongenoegen bem door de Verfmoji verkleden.

\ At Паек: ghy tegens wil dees lonker in het Waepen ‚

’_‚“‚ I__in trekt eenwulpfe‘Adoon G'odt MavorsPantzcr‘

aten"H а ' ‘ “ . ‘i ‚ ’. . . `~

Men
\

i
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Мер kan in ‘t Hamas b geen nackte Venus flaepen ,

No ’t райgeen weeke ~ie1 in ’-t harde Stael te gaen :

Her lee hem dan,ô Bum,in't Asgrauw,ruyg van Haenen,

Want Apuleusmoeti eeríì hollen ,»_ dan bedaeren.

Указ: açn. 4dc; vierigen Росс I: S:

WAeromverft ‘Lig uw Neus met paerfe'én roo karbon
- ‚ ‚кед ‚ . . i . .

о 1асоЪ ! is hèt ook de Verfder Deugt, ofniet ,

Ofwortze in zigh befchaemt , als ghy haer over-ziet :

Omдате, een Mcnfch’1ijk Lit, vo'or d’Ez_e1s Kop moet

pronkèn. ' ` ’

Ат het dorß-h'jrlmáe

РЕттвктувм

Van den Нёег H.

Ampfalîgh Beesie , dat n_u доп? lijt aenuw Ваш ‚

Agh hadgwmeer geluk , uw Meeůer meer verñant!

Gy zout geen atèr,maer hy mogt de Wijn wat derven;

` Spo z_ouggy niet` van dorfì ,_ nog hy van ’t шурец ñerven.

G- 4 Леи
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- .den ИМЕН/ел Heer, over zijn fverßor'vergl

DISTELvyNKJE..

UWDífìelvink is nu geñorven ; agh ! miffchiçn

Uyt Гр?jt , om dat het той een Ezel drinken zíeq:
`Mael' Azeght gy , ’fk heb hier noyt een zel willen doogeh;

Wel Iaco'b ! zag ’t u felfs niet dìkmaels dwars door д’Ор

вен _ . ‚ . , . .

Ondankbaerbeyt wn есп fclufl'cíelzflçîV

LEERAER.

ЕЕп Ezçl kexìt dç Krib. daçt hy zijn Voer пут щ]: ‚

O Màer defe', Harder , kent geen Heer die hem betaelt.

Op bert gebootzeerdc

КЬЕУЕВЕЕЬТ

шт den [Миома Floïeniijn.

“7 Аегот pronkt Florentijn , foo groots en trots in

Kiev? `

Ну mint zijn Element: in d’Aerde fchuylt dé Key.

« ` Аеп

т Р11п5щ/2Ьг5ф,дан1 ' l ‘ k ‘ 'b
Ezel für fibriledgtißb if; Р ”И! И” wor t ‘wig t шт ‘m
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А“а?" klagéndçn Druck“, van mijn#

[блеф т Liederen jeremiß.

Gy klaegt dat niemant naer mijn Klaeg-gedígt komt

, ’ vragen , ` '

Dat heb ik al gev reeft , want тешат hoortgraeg klagen.

О droefheyr, 0m dat die hier klaegt,geen Vrienden weer,
f

кишат 1егеш1а$ , fńet депDrucker , en Poër.

den

BoETlus van ELSLAN-TÀ

\ ¿dz/omet.

GY vraegt waerom ik hier geen Schrijveljs Ampt kan

vinden. t _

Hoe l vint een Vreemdellng te PurmerenWel Vrinden ?

Qndankáaerheydt der/cheldmde

LEERA'ERE.N,

ALS Koert op ’t Raedhuîs fchelt , fegt hy : Wy moeten

{trai-Fen; ‘ ' '

Èeíäghte Prekers zijn als honden dïç niet blaffen.

Маег Koert, gedenkteensßm wîens Gel: 'gy Preker zijt.

О ’t is een hontféhe Нот ‚ die Ielfs zyn Meeller byt ! _

G 5' - Toen
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To'en de xPofétl SNELLINXw my.

tot Rurmerent bekentumaelçte dat mynOom . L’.

al (es Maendenl, buyten mijn kennis, tot Haer

lem , was gcßorven , en begraven.

Yn Oom! fes Maenden doodt! en aghik Weet het

. niet Г ` .

Noghrrìernant fchrij fthet my ! hoe krop ik dit verdriet.

Maer neen, ik wou mijn lot nogh nietkvoor ’t zyne even;
Weet ik niet van zyn doodt, hy Weet niet van myn even.

'loert _de ' Predikheer hI_.aftdrlager A

als L-ecraer, naar" 'Leeuwaerdem en ik alsPro

cureur , naer Haerletn, van Purmerent vertrok.

Ns Predîkheervertrekt, паек Vrieflant',om te leeren :

En dik паек` Haerleŕn , beyde om 'meerder dienít te'
_ лепи“ , . ‚ „~‘ n

Hy reyft, om dat aldaer meer Schapen zyn te hoen:

En ik , omdat aldaer meer Schapen zyn te feheeren.

GRAFJCHRIEQ

Op een blint-geboorne Muzicant.

Н1ег ruft hy , nu bedekt met Aerde , die op d’Aerde ,

Noyt Zon ,nogh Maen aenfchoude ‚ en noghtans

‚ blydeen vroom , '

Tot OorC-lvermaekÍ , zyn 'Fluyt , met zang , en Snaren ,

paer e : - " ’ >

DeЫintheydt was zynNaght, zyn levens-tyt een droflìïm э

r ’ l1
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Nu is de doodt zyn {laep , dus Waght hy ’t lot der Lyken g

Mae; als hyучен gewekt, hoe nieulijk wil hy kyken.

AIASPIML

DEKraenmaekt Iafper ryk,hy w_il by’t Tappen blyven;

_ Geen wonder , hy Wint yeel met tappen , meer met

‚с

‘fchryyens> -‚.

‘ 'De BegraegeniseNoder fpreekt.

» K dîen elk î die my heeft van nooden , om te nooden :

g 1k {tux-f, foo niemant íturf, nu leef`ik van de Doodenv.

.den de

¿Stuurman vanJ d’Admirael

KORTENAER„

Staande onder de Galg/J.

GYpiept , ons leven (foo d_e Staertman ons vcrflaet)

 ' Hanght aen een Sïjden Dr'aet ,

Еп zyt verbaeíì , ter íluyk , het Zee-geve ht ontfloopen :_

Nu hanght uw leven , in uwuyrgehuyl e Krop , ' '

f ' ' ’ IGevaerlyk aen een Strop ;

Nogtans Куш gy Vhier niet der Schelmçn Galg ontloopen.

Capi



`108 MENGEL-RYMEN.

Cap. KODDE van der BURGH,

Genadelyk onf/lagben ‘van zyn dien/i'.

‘УArbreektmen ’t fwaert , van die lijn vîjant door Гцп

. — woorden ` '

Al biddende uyrgeltort, foëtChrißï k te vermoorden?

V loot hy ’t geveght Р ô neen . hy huyl e maer uyt noot;
Toen Week de dood zyn ítem,l en hy ontweek de doodt;

cap. ` ANTONY de MARRE ‚ e

Gebargueáufeert.

Hier ñerfthy nu door ’t Loot, die door het Lot molt
fterven, i

Het noot-lot; hoegemyt , deed hem een noot-lot erven.

Wat wijktmen dan voor ’t Qaenvan Carels Oorloghs

` ` Vloot? (doodt.

Het is vergeefs gevlught geen Menfch ontvlught de

Voor Capt. JAN de VOGEL,

Nan; een dappergewghtêy dengelß» overwonnen.

E Vogel `toonde in ’t ílaan, toen Jork hem overwon,

к Dat hy met loopen wou , die ’r niet ontvliegen kon.

Voor
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Voor de ß/‘í/e.

DE Vogel vloog vol moet , tot dry-mael om een Buyt,

Door Stuarts Vloot, en 1`p00g door agtien Ys’re

' monden, _

Een gloeij ende ŕEtna, vol van donder-Klooten , uyt;

Maar Wiert , verlaeten, van een {tarker Vuur vcrilonden.

Soo Wort een. Adelaer , Wiens Oog de Son door-boort ,

Terwijl hy vliegt om Roof, geblixemt , dat hy fmooft.

Ор het Schip Orangie ,* van zijn

byßant verlaten , Ьу d’Engelfc genomen,

naar dat het , door zyn dappcrheyt,

een geruyme tíjl: haar Admirael

. had in-gehad. ' ~

\

WAer vint de Krijghs-moet trou, verlaten magt zijn'

‚ heul? ’

De maetfchap, dieverbínt,veriìrekt door’tvlîen, een'

. beul. e I Y `~A~(ten:

ORANJE ñreed’, en Won , tot heyl van Lant,en Sta4

Maer Wort nu voor zijn trouwe , en dappredienlt verla»

ч Kin. И:
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Op het op -foringen lvan ’i Schip

@EENDRAGHR

gewent ¿y den belt-bnßigen Y

“ _ Admirael Generael O B DА М;

SO lang Obdam de Zee, met Kruit en Loot, mogt

.. fchuymenw. v »l .‚ ` _

Kond’Eendragf, jorkhet Vlak voor Hollants Vloot

. doen ruymen; . ` ` _

Maer toen het Vuur de Brand, felfs in fijn Kruyt-Kift;

fchoot, ' . ` _

Vloog d’Eendmgz uyt de Zee ‚ de tweedragt in deVloot.

Op het Sch@ de

z' '‚ ‘me „ __

:¿ L I Е F D E5

l Aälter дои-пледы]! Texel in -gebragbt 5 door

` den dapperen Zee  Heli '

CORNELIS TRoMP , Vie.- Adm;

Тoen NeerlantsVlootverfloof, voor’tdond’render

Kartouwen ,

Van Stuarts Water-heyr , verlietfe , en koos , het LLandt.
„~ э - ` ’ “

tSront

\
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’tStont hagg’lijk met den St'aet, toen d’E¢ndragt was

` verbránt, , ' „ - . . `

Had Tromp de Liefde niet vom ’t Vadetlant behouwen.

*0p ‘ het inloopen , en het dapper

Haven-gevegt , van on'fe Coopvaardy-'Sehei

pen, in Bcrgenin'Noorwegen viinnt

ilijk aangetaft , by de ,Engelfchc

j ^ Oorlog-Schepen.

Chòon Careld"0'çeaen,vöot yder open'zihryt', ' .l l

Om al de’ “тега: ‚ door dien hoon ,en fpyr ,retergen;

No ' wykt heŕn Neerlant niet, hoe feet~ hy woetom Едут,

Als fy пай: Vloot, en Schat , in Bergen, inaet magh bet'-~

' l ghen, _ `

UI'ITÉBLRE Y D I N G Е

A ` ем bei „фасадам

'f ' ' vnd; д

К LA ' G »_ LIEDEREN JEREMUE:

‚1: l; l' _ 'i'.uv ж, ._ . .. i)

NAer dat ,Cieds-,Wx-aek,r die traag, таёж- zeker'ttef't';`

En ecrit тает, daŕzigh'het-hoogíl’ verheft,
Iernfàlêm', metfîzempel, Hof, enl Wallen, `

Had in ’tz gewelt.,v.:t“ny ’SW/fíjants` maght doen v'allen',

тетивы Zaetmnrjacob mgm-gen- Веет, ‚ д -

In' Slaverny,:enBaúielsî._'luk~beweent,` .. — . 'sa

‘gÃ
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Sat Godts Gefant op ’t Puyn des Tempels neder.;

Sloegh feer bedrukt íijneOoghen heene en Weder,

Еп barlt dus uyt, in zyn verkropte Klaght: .

OSalems Stadt, Godts Шаг, nogh onverwaght,

Heeft u, foo oudr, foo Vollikrijk van. Straten, l `

гос Hark, foo rijk, .verwoeíh in d’Afch,ï verlaeten!

_ 'n ghy, die eeríì de Nyl  Stroom, en d’Euphraet,

Deed luyft’ren naer uw Waepens, Gout, en Raedt,

Еп Wetten af, aen alle uyrheernfche Vorlien, e

Sit als een eeuw Wiens ,Traenen, Hals , en Borllen,`

Bevoghtigen, verdrukt alleen, en k-laeght,

Om Babels Cijns, die uW Gebeente op-knae ht:

Ghy propt by Naghr de dunne Lught met zuggten,

Ziet on etrooß qurient en_ Maegh vervlughten;

Want ie u vleyde în,wel¿vaert, vliet in druk,

Sinaelt trouw’loos oplnwfmertende ongeluk , ,I
En rooft ter fluyk UW Schatten, Vee, en Haven',y

Al heefze uw forgh verfcholen` of begraven:

_Soo wort uw Vrient een Vijant in den noot.
’k Zie Juda, van zijn HeerfchappyI ontbloot, ‘_

Getrapr, gelleurt, geflinger't, en benepen,

Ellendigh naer d’uytheemfche Kerker Перец ,`

, Syn Vryheydt flrengh in Ballinghfchap geboeyt,

En', als een Slaef, die, fonder ruil, vermoeyt,

’ Van d’arbeydt, eens zijn Adem pooght te fchepp'en ,-'.

Door ’t bloedigh {laen zijn Handen Weder reppení

Hy vliet zijn flraf, en rukt пае’с naer Geberght’,

Dat _inde Lught de Wolken breekt, en terght, ‚

Мааг vint geen ruft: De Heyden volghr zijn Rappen,

Verfwaert z nílraf, verlanght zyn Ballinghfchappen,

En toont de eeuw van juda , dat zyn maght',

Vernìettight, wort van’ Kind’ren uyt-gelaght.

Waar leyt Gods Ber .' Waer Sion.l op Wiens Straten,

Al_’t]odendom. ter geeft, Wiertingelaeten. . 

Daar ’_t_ Paefch-Lam тат met dankbaerheyt geílaght,

Terwijl de Ziel aen zyn verlofììngh daght, i 

En'
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Enhoe men ’t _luk van Pharo uyt Еgîpte ,

Op Mozis Wenk , door ’t Roode Meer ъ ontilipte!

lHet Zan h-Koor zit te treuren , in’t verdriet, _

Om dat odts Hut nog Feeft , nog Altaer , ziet:

Met'juda fierft Getyde , en Oferhzrnden: ‚

Wie ziet hier Zoen- , of Reuk-Altaren branden?

А1’! Priefterdom , om Kerk, en Autner, fught:

De Maeghden zyn gefchonden , of'gevlnght :

En al wat hier in Salem Wien gevonden, „

Gaet , door Godts wraek , in eenen dag tegronde. , _

Dees (traf,- hoe (traf, Waer draegh’lyk , als de moet

lVan ’s Vyarits Heyr ,door ’t uyt«ge1torte Bloet ,

_niet aan-Wies , en braveerde alle omme Rijcke : .

Of той Godts Volk voorl d’Onbe1`neen niet Wij cken;

Maer Babel гуд , door Judaes val ,en Шаг, _ .

Die Godt dit Zaet , tot loon der Zonden , gaf,

Drijft voor zi heene onnooíle Kinder-fchaeren

Geenzínts be ngt , voor ’t lot , en ’t Weder-vaeren, l

Dat haer `дергает: van d’Yí`re dwingh-lfmdy ,

In erger als d’Egip[`che Slaeverny , . .

Nog , onverwagt , ontmoeten fnl ,in ’t ende;

Alle aen-zien is nyt Sion , Aom d’ellende, i

Voor цуг gevlugt , t'ervvijl haer Vorlì’lijk Zaet ,~

Te bloo, door` ’t vlien , het bloeij end’ Rijk verlaet ‚

Еп vliet voor’t Oogh _des Vijants , als de Hinden ,

Die , naer-gejneght , geen fchrlyl-hoek konnen vinden.

N1_1 denkt die Stadt , Wiens> Tempel- Koor van Goudt ,

Saphier ,y Albztfì , М etael -, en Ceed’renH0ut ‚

l,Soo hoogh , en trots . ten Hemel op-getrocken

‘ t Godtvrugtig Hartuyt alle_Steén kon locken ,

Аеп haer ellende ; en y, onder ’t flaauw gezngt ,

Gedenktfe ook aen haer eerile Ziel-genught : -

Dan , hoe haer Volk , door ’s Vyants Наш gefneúvclt,

Nu ’t Puyn bedekt t van haer verwoeíl geheuvelt ,

En ’t Heydendom , om dat haer Godt vemght, -

Met Tempel , Godt , GodîsîVVet , en Sabbath lagŕ- Бу
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Sy fught, en weenr,Y om.datfe,idoorihieernde11¿„ '

Godteglgetheydt heeftgelafìcrt ,~ en дастся; ‚

En al'wle haer д t'oen zy in zeegen klom ,

In Welvaert', weelde, en rijkdom, dartel fwom,

Oyt eerde, пук _zught , om by haer roem te glooren ,

Vliet wegh, en juyght, terwijlfe gaet verlooren.~

Haer Wit Gewaet, met hoerery befmet,

Bevlekt'Godts Hut , en huygelt met Godts Wet.

Noyt denktfe eens aen haer uytterfte, indit woelenf

Dus valt fy fnel , en moet die fmak gevoelen д,

Gants fonder trooů, van yemant, in haerdruk.

Dies roeptf'e, 6 Godt! herkeer myn ongeluk,Y

In wellìant, vry, en nergens in gedwongen l

Op dat uw Naam in Sion Wert herzon en,

Van duyzenden gedankt, en'aen-gebe n,

En , inde fchauw uws Wets-.Boeks , alle Steên

Herbloeijende, стай, nu beter leeren,

Door Грог ‚ nog maet , uw Godtheydt noyt с’ощесхеп;

De Vijant heeft mijn Kind’ren, Haef, en Schar,

Geroofr, in zijn vervloekte Klaeuw gevat : i

’k Moet d’()nbefneen , verwerp’lijk цуг de Steden , ‚_

In ’t Heylighlie van uw Gebouw zien treden,

Een Vryheydt», eens den Prießer ’s jaersverleent..

Ik zie mijn Volk, terwijl het zngt, en weent,

Haer Silver ,"_Gout, Gefieente, en wîíTeléKleden ,

Uyt hongers-'dwangh , 'voor Spyfe , en'Broodtbefìedengl

Op datde Ziel, die fchier van ’t vafìen ftikt ,

Door luttel Spyfe, een Weynig wortverquikt.

Slae dan, ò Godt'! en fpringh-,Bronvan Genade,

My, uwdnwaerde, uyt mee-lyde,eens weer gaede,_..

En red mijn Ziel, die , nu gepraernt, .u port ,- ‹ ’

Ор dat uw Наш mijnlyden wat verkort.

Do hgeen Gebedr, als Godt ons niet wilhooren ,_

Ver et de ramp, ons ot een {lraf befchoorcn.

О Sonde! ò Graf? hoe drukt gy ’t Weelig Lann!

GY RCYfeI', die van ’t vette Egipfche Strant,
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Of RoodefMeyr, met Paer’len, Gout. en Syden,

yt hoop vanwinfl, op Kemels af komt ryden,

Om met uw Waer’ te markten in dit Rijk,

Zie eens op my , nu een verlaeten wijk , _

Еп oordeelt, of gy grooter ramp kunt vinden,_

Als die Godt Ишиас, от Salem te verílinden.
Die Majeileyt, die :illesl Weet enfchikt, _ ‚.

Geen oordeel velt, voor dat hy ’t weeght, en wikt,

Heeft-uyt zyn Throon , van negen Hemel-Boogen,

Вас: felf's het dieplte ontdekt Паз: voor zijn Oogen ,

Zijn Blixem-Vier gellort in mijn Gebeent’ ,

Еп foo verteert de kragt van mijn Gemeent’.

Hy heeft , gelijk een jagher zyneNetten,
Om ’t vlughtighl l/Vilt ’t ontvlngtcn te beletten,l

Zijn Stricken voor myn Voeten uyt-gefpreyt; ,

En dwinght mijn Hart tot zyn gehoorlàeinheyt,

Terwijl ik zught, geplondert en verlaeten.

In cenfaemheydt, op mijn verwoeile Straeten.

Hy heeft-my ’tjok der Ilralfe,l met zyn Наш,

Reghtvaerdigh op'mijnSchbud’ren neer-geplant, i

. at llreng , en zwaer , mijnNekbeen ,door zyn Ponden',

Verdrukt,doo'rweegt’, “en neerho'nt, om' mynzonden.

Dus Ног: myn kraght , en al myn trooit om-veer ,

Die, om-geruktvan Godt, derVorl'ten Heer , _

Еп aen de таят des Vijants Weg-gefchonken; ‚ ‘

Voor eeuwigh in die {moor-poel blyft verfonken. '

De Iiarkfte van myn Benden , nu vertreen`

In ’t ,midden van myndight~bemunrde Steen;`

Door ’t roof-ziek Rot, uyt Bnbels . neil gekroo'pc,

Verlaeten vait mynMnegden , fonder hoope,

Van heul, ofheyl , in haer rampfali bot:

Dees =worden van haer reynigheyt gemot „

Verkragt, getrapt, en by haer blonde Locken,

Moordadig, door ’t geiìorte Bloet` getrocken ,f

Dat langs de Straeteen roode Zee vertoont: ‚ t, ¿up

So'ot'reetde Boer, die aen дели/5,75)п-ВегвьшоотеЁ т

z.
Warne?
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Wanneer hy wa ht zyn zee en u tz n Ku pen,
Пе Wijn-Pers пёс ‚ dat al degDruyyveiÍdruypìen ,

Vermits de Voghtzyn arbeyt wel vergelr. ì

Hier-om is’t dat myn Oogh van Traenenzwelt,

Die, neer-gellort, lungs myn verlepte Wangen,

Op d’open Borll, als litter-Druppels hangen; t

Om dat Godr felt`s , die my vertroolìe in druk',

Nu oorfaek van myn fmertende ongeluk ,

Van my vervlngt, en Inet myn hoop verflicken. h

Wiens hulp fal my, ontzenuwt д weer verquickcn?

Wie maekr mijn Zact, gevoerr in flaverny ,

Van Zouden, ramp. en dienltbaerheydt, weer vry?

Maer agh! of ik myn Handen, om haer Sonden ,

Straf waerdig , van Godts Wrack-Hoort Чай gebonden;

Al op het` naer den Hemel, om wat 110011; ‚

VVaer vinde ik heul , voor my , of voor myn Kroolt?

Dog {choon Godts Wrack , reghtvaerdig ín’tk21ftyden,`

My , om myn Zonde , al ramp op ramp doet lydcn ,

No<7 groeyt zyn roem , door zyn geregrigheydt.

1 k heb zyn Wet, Weer-fpanuig. dwars verpleyt,

En ’t Volk verkeert in Godts-dienlt opigetrockeri,

Om by”r Altaer te braffen van de Brocken;

Maar nu wort my 't bedrog' met regt verfet.
’k Verwoa'p wel eer de Godtheydt in zyn Wet;

Maar nu wort my, met al myn Volk verdreven,

Een ltrenger Wet van Babel voor-gefchreven.

Ik riep' wel nen myn Vrienden, in myn noot`

Meer niemnnr hulp, toen )ova van myn vloot

'Myn Prlelteŕ'doni, te laat gekeert tot bidden,

Sat uytfgeteert, дот-"г vallen, in het midden

Van ’t Heiligv Koor, er1 wnghte, op hun geoeên,

Vergeefs , van» Godt vertroolting naer beneen,

Liep dwaelende, myn groen~bewoífen Straten,

j Al op en neer , van Godt, en Menfch, verlaten,

. Iinllorteinïent, gequerlì door ’s Vijants Speer,

Gelijk een Lam voor’s Priefters Slagt-Bijl , neer. M

аег
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Maer gy, ô Godt! gebeden tot meedoogen,

Bellrael my Weer , met uw genadige Ордер,

En trooft mijn Ziel, die zigh ontroert, en keert,

Om dat fy u hartneckig heeft ont-eert.

Mijn lngewant, te gnlfig, op-getrocken,

'ln Weeuwen, en in Weefen, te verflocken,

Brand in mijn Romp, verteert tot Aífche, en rookt

Afgrîjflijk, als ’t Altaer dat Molog liookt,

Dieft Jon ’lingfchap doet fneuv-’len ;` om zyn vloeken.

UW Ига? omt' nn myn misdaedt Ига? befoeken!

Hier buyten zWaeyt de Zabel door myn Zaet , `

Gelijk de Seyze in ’t Gont- eel Kooten Пне: ‚

Еп gaert een Oegfl van Kin erlijk Gebt-ente;

Meer binnen woedt de Doodt in myn Gemeente,

Verdelgt, en rukt ald`ondeStnmmcn om,

Verfchoontgeen Deugt, Veritnnt, nog Onderdom:

Еп nu men roept, dat gy, ô Godt! de Landen,

Die op uw Naem ,_ 1n heeft’ en Offerhanden ,

Braveerden, hebtverlatell gants verkraghr,

Befpotrnen my, en u , die my veraght.

Mijn Vijnnt` die myn tampon komt Raon-hooren,
Is blyde, om dat myn Maf., by u befchooren ,

My wegh-ruktl` 'in een Eeuwigh ongeval:

Meer alsge in ’t ende uw Vierfchacripannenfal ,

Verdagende elk , om voor uw Throon tè komen ,

I-Ioefal ’t gemoedt van Babel u dan fchroomen ,

Еn beven voor uw Aenfchijn , bleek van' 'fclirik ,

Zijnde in íigh felis ellendigghrr alsik :_' \

Laet dan haer еще: nietongemerkt verdwijnen ,

Nlner grnw’lijk voor haer Aengezight verfchijncn ;

Op dat haer Sie] , die figli in Sonden tiret lt ,

Niet valfch , een doodt, тема? vry is ;' verbeelt.

Gae hen, die vnn’t geflorte'liloedt nog rooken ,

Fn judaes Vleefch voor d’A‘t`godt На?” Ilookcn,

cfoeken „ met uw Wrack-Toons, wreck. en [lr-.11

Ruk Babel, met zyn Afgodr, in het Graf: \’

' \ Н 3 ‚ En



118 MENGEL-RYMEN.

 

En dwing _aer tot gehoorfiìemhcydt , door plagen ,

Als my, dieu nu aenroc‘pt , om uw Haegen. ’ 

Dat bidde ik Heer , terwijl mĳn Síel gedrukt, ‘

Enmat , voor u ootmoedig kníclt , en bukt.

HEYLSAME _

QRONK,GEDAGT1315@lq

DE Deugt, van mennig uytgefìooten,

Of nimmeí‘ in- gelaeten , n00`dt

Al ’t Mcnfch—dom, tot haer rĳke fchoot,

Een Bron van Heyl, onr elk Ontílootçen:
In (ГАГ—Коши heeft fy geen verfchil;  '

Maer Гопак de’ Menfchen, пае: de Wil.

2.,

’t Volk van een Aertfche beezigheydt,

Benîjt allijt m‘alkander ‚ ‘ " -‚ -

Om dat den een zyn Net uyt-fpreyt,

In ’t Water van den ander; ’ .

ï ‚ ` Maar v‘vìe de Deught,

(Die anĳt’r‘aedt,

Тог Vr‘eed’, e’nvreught,)

Verîîghc, en haet,

Is, die ’er minfi паек ftaeç.

i.)

Wíc
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3.

Wie in deeze Eeuw. fou üruyk’len mogen,

Soo wel voor God’ , als ’s Menfchen Oogen,

Veel meer Gebedts te bidden heeft,

Aen Menfchcn, die zijn llruyk’lîngh zaegen,

Dat fy zyn val niet over-draegen ,

Als dat hem Godt die zond’ vergeeft.

4.

Meenigh Weet, door niet te weeten,

Selfs zyn eygen zotheydt niet ,

Die, in Hart en Tongh gezeeten,

Yder door zijn zeeden ziet.

Wie zyn' dwaesheydt felfs befpeurt,

'Stil-zwygit, zighgeen Ipotten fleur-t,

eeft dit voordeel,

Dat elx oordeel, .

Hein> nogh voor vcrůandigh ищу,

in.

Eygen Deugt-fchijn ykan ~verlei en ,

Die-ze heeft, en die-zeaen-fchout : ‚

Doolingh-_weet doet d’Oo en fchreljen?

Waen van gaefmaekt ,’t_ ette (tout:

Wie zyn zond’-Pop keurt voor goet,

En door roem zynl ondeught voet,

ls onhe'elb'aer vàn gemoet.

Н 4 ` Мес
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q.

Meenigh. die hier fonder Goedt leeft',

Boog'm упек Wonder op zfyn bchat.

Daer hy heymeìíjk geen moet heeft,

Еп bedekt graegh meerder had; ' '

’t Roemen dat hy ‘Schatten-heeft ,`

Eyfcht dat hyV vernoeghfaam leeftj

Маек in-chdig mort zyn Harte, ‘

Dat hem Godi re Weynig geeft.

Rbem in armoe is maer (шаги?

7.

’t Hart, dat fonder wil , door dwangh,
’_t Heyiziem Hemel pad bewandelt# ›‚ ` V

Agt Godts Tughr Кое veel re ihangh,

Die ons_ feharp, dog zalígh handelt.

Wil-en dwangh-deught heeft verfehilt

God: wil тешат die niet wil. «

Een Vader,. die aen ’r heyl zijns Sooneny y

Uyt liefde3 а1_ wat hy heeft, beíìeet, L

Om'hem een'Eeuwigl/I/el te toonen,

Отыщи in ’rïHart` geen dieper leer,

Dan als ’t zijnSoons in"t ydel fmyten;

Маег fchept geen grooter lufì , nog “сайт,

Dan als hy Не: zyn Бас: íìg quyten, '

In alle Heyljgheydr en Deughr.

. Soo is ’rook met der Ziel-en Vader,

Die a1 zyn goetheydt, Geeft, en heyl,

Ons in-fchept, op dat elk hem nader, Е

. . . ‚ п
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En leve in zyne fehaduw veyl.

Dees kan geen ` meerder -vreugt onfangen,

Dan door de ‘dankbaerheydt, betoont, '

In zyn gefchonken heyl t’aen hangen,

Dat ons met waere biel-ruit loont.

Maer (is Godt lydende in zyn Wefcn)

Soo voelt zyn Geeft geen grooter fmert,

Dan dat"zy11 Heil«ligt ор gerefen, ' ‘

VerduyIIert, of verworpen wert,

Van die hier {НЕЁ zyrlheylkan weten,

En kry'gen, wil hy felfs maer'wel,

Маег van verkeerde luft bezeeten ,

Zijn felis-geweer maekt tot een Hel.

 9: .

A N Т W O О R T, -

QP defe Yràeg, voor-geilelt door J. SOU_1‘M>A N,

VErkrijgt de Миф/2 de твид: der Hemel; doorfjn

` dàden ' '

О!швгще hem 'van ,Gnd ¿gefelmxeken #yt genden?

DE.Godtheydt, Eeuwig, ongemeeten, д

Die, ruftende op iig felfs, om hoog,_ j

In ’t Heyl- Light van zyn Geeft gefeeten,' "

А! ’t woelende Aert-rijk hout in ’t Oog,

Het Menûfhdom zyn Genaden»Zeegcn ,

Die noyt ontfanght, en niet ontbreekt, Y ‚

Van boven in Ноге, 'als een Regen, ` ‚. .

En door de {Iomme Schepfels fpreekt ; ' '

А] Wa( mijn goelheydllíl, ;r06g еп Граде ‚, - In
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`In u, het leven van mijn Geeft,

Op ’t Aertrijkfi’orte, ‚is uyt genade,

En niet door ‚u verdient, geweefl; '

Vertoont dus„ dat, fdie t’yde1 beogen, \

Ор ey en-dcu ts—kragt, fonder hem,

Voor t Godd lijk' Regt-Swaert niet vermogen,

Alleen volmaekt zijnde in hun item. ’ `

Dat eenig, ‘ééuwiäfi, hcylrijk’Wefen,

Dat al wat goet is , ей ‚ .en geeft

En buyten ’t Noo’tlot, hoop, fen vreefe,

Noyt iets van de Aarde ontfangen heeft

Of ’t waer zĳn eygen, :eerûygegevem

Heeft ons, z’yn Schepfels, in’gepla‘nt,

Een maght van wel , en qualijk ‚ leven,

Een wil , een oordeel, en Verfiant, `

'Om by ons felfs te kunnen raeden;

Hy fielt tot Re ter ons gemoet:

Bepaelt door etten al ons daeden:

En hert ons, ’ dat is‘quaet ,"dat‚ oet.

Wie‘ns Siei volideu'gdíg, 'en w1 -vaerdig ,~

Tot op het eynde, in ’t goet volhert,

‚ ‚ Is GoàtS‘ Genaedealńjt nogh Waer'dig ,

` Schoon hy, misleyt, bevonden Wert,

Niet ts volmaekt op d’Aexd" te Ybeven.'

‘ 'Men ruyckelt wel, maer valt; noghniet.

Godts goetheydt wil al ’t quaet'ymfgeven,

Dat fonder voor-beraedt gefchiet, ‘

Den Sondaer met berouw doet keel-en,

Die; als hyom’ vergeving zught.,

Geen troofiògenade fal .ontbeeren ‚

Nogh ydel bidden in de.Lugbt._ ~ ‚

Dat God: dan от dit tijd’lĳkieven, .

Met in~gefchapen даёт Зайцы“ `

Om zondelooánóggbyte диетах; .’ .

Al ’t geen’ onge eggen ,—‚‚

geen FGË’ëéYQeg I; iS vyßsçlamimn;y ‘
r_ д ‚ 'L l h . _. ч



MENGEL-RYMEN. щ

En ilaet men voorts Godts Wetten agt,

Men krijght Godts Heyl dan door ons dzden,

Godt eyi'cht niet, of hy geeft ons kraght,

Om zijn Gebooden te vol-enden:

En komt een >goede wil te kort,

Godts goetheydt fal hem by-iIant fenden,

Van al wat aen zijn kr hren fchort.

Aghi waer den Men ch geheel vol-fchapen,

Die, -fonder Zonde in ’t light gebraghf, "

Geen Zonde uyt Adam hoeft te rapen ,

Soo goet van heyl-wil, en edaght,

Als hy wel maght heeft Goâts gebooden ,

Geheel te houden, tot in ’t ent, ‘

Godts Ziel-genae Waer min van nooden,

En d’Aerd’ тает fonder dool-ellent.

lO.

Het Hert, dat zigh in druk gedrukt bevint,

Ontdek zijn ramp aen Godt, niet aen zyn Vrint:`

Der Vrinden trouw veríterft door ramp en fchade.

Wie zoekt, die vint zijn trooit, in Godts Genade.

l r.

Wat heeft hy een waerdigh voordeel,

Die nogh Waen, nogh fchijn, bedrieght?
Wat een gaef is ’t, als het oordeel, i

Weet, wiens Toiige Ileekt, of lieght?

Elk bemînt hem, (felfs' de Певец)

Die de Waerheydt t-ydi h-fpreekt;

Yder foekt , (felf's de" edrieger,)

’t Hart daer geen bedroght in fteekt.

A'-'12`..~W'îe'
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' 12. /

теonbenijt , vol-deugdigh voor Godfs Oog ,

_Op Aerde een Schat ‚ die noyt verůerñ; , naer ’t leven ,

Begeert .‚ en foekt , raekt nimmermeer foo hoogh , '

Ten fy hy ’t Hart zyn toghten heeft ontdreven. . `

Wiedan de Palm wil Winnen indeesûrijß

Weet , eer hy kiefi , en шаек: Zigh’t Waenen quyr.

l r l3

Ons levens-tîjt ‚ч gepropt voltam __-fpoet , en ellende,

. 'Loom {пении naer he . nde:

Wie deugdeloosthier {lerft , getroffen door Gods fchigt ,

Derfr eeuwíglijk Godrs Ligt:

Menkan hier kort een heyl, door alles regt t’aenmerken

Dateeuwig duurt , bewerken , ‘

Wanneer den aen-yang {полз felven eerli begint ,

En ’t Hart `vol feylen vint; . (leem)

Maer wie van Sonde om-ringt ‚ (Want yder voet gebre_

~ ` ` In ’t Hart zigh vry wil fpreken,

Staegh fmaelende op ’t gebrek eens anders , dat hy voet,

’ Miñ itervende al het goet:

Want al ons heyl , is heyl te Willen , en te Weten ,

En ’t quaerůe quaet ‚ lìgh felf, en Gode te vergeten.

1,4.

Veel weten ‚ door hún rledelîjkhveydt , te prij fen.

Het Deugde-heyl ‚ en ’r Zonde-quam Hommell;

Ееп ander van de ïonçle oprDçngt te Wij [en l, ‚‚

Маег blyven fel sÍ поди грПсЬепЬеудеп ßaen;
Sv bl yven (bien , ofgaen verkeerde Wegen.

Wie wij en'felfniet volght , hout and‘re tegen.

15' De
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if.

De deugt-Weet kan alleen niet deu dig maeken;

Want als men ’t l'adrwelweet, og nimmergaet',

Hoe fal men aen het Zalige eynde raeken?

’t ls ook geen deught, ‘al lnct men al het quaet,
Men moet het goede ook doen, lenl llaegh betraghtcn.

N:1er d’arbeydt mag men’t werk-loon eerû verwagten.

16.

Huet het Zaet van twin, en ilrijden,

Soekt het Harte dat haer foekt:

Vliet en mijt hen , die haer mijden,

Маег bemint hem die haer vloekt.

’t Wort gehnet, befpot, beitreden,

А! wat buyten deugt bellnet:

ln de Delight is Liefde en Vreede.

Deught haer niet als Zonde, en hast. .

. ‚ 17. _

Wie Regt doet 'vrecft geen Кеды: elk Regt fel ge

ven. , ì .

Gods Regt verdelgt,die ’t Regtverdelgdenin haer leven.'

Wie dan gereghtigh `foekt zijn Erfdeel in Godts Rijk ,

Doe yder reght, en ly geduldigh ongelijk.

18.

Wie Wijsheyt foekt aenfchou al’t geen de tijt vertoont;

En let,hoe ’t quaat,en ’t goet,zyn Meeiter тай, en loont:

l-loe Steden , Volk , en Vorit , verwiífelenalle uren:

Hoe ’t Menfchelijk Geilagt , gefolt door d’Avontuuren‘,~

Onrultlgh , hier verllrekt een Kaets-Bal voor ’t geluk è

. „ f ' 'o
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Hoe ’t Goddelijk beleyt , de wellufì menght met druk ,` -

En droefheydt, om de weelde,ín ’t dette! buytenfpatten,

Тс fiuyten, door ’t geval dat Krucken fchenkt , ofSchat

’ ren :

Hoe Vrede, uyt Min ontflaen , veraert in twill, en haet:

Hoe Deugde wort verfchopt‘, uyt fchĳn,en zij n,om baet:

Hoe Godts‘ dienfl het gemoet doet ruilen op ’t gelooven:

Hoe Waerheydt, onderdrukt, de Loogen гаек: te boven:

Hoe Waen, en_Schĳn, het Volk verblindenjn’t устает

Hoe Raet-Huys , Kerk , en Beurs befìaen door mank te

aen :

Hoed’Ag'terklap, uyt wrok, ons Hàters Oorkanvleijen:

En hoe de Weerelt rufi ‚ op komen,’ en op Гcheijen :

Wie foo de Weerelt in zij n Ingewant beziet ,

Soekt God: in ’t Al alleen ‚’- en vint daer buyten niet.

Den zo Мат; 1666.

‚i9—

Wat is ’t eynt der vrije Iaeren? `

Wenfchen om een‘ Eghtgenoot.

Wat is ’t сут van ’t wel-vergaren?

’Droevig fcheyden dooi‘ de doodt.

Wat is dan geluekîgh leven?

Deughde, in vrije, of Eghten-fiaet’,‘

’r Roer van ons gemoet te geven,‘

En te mijdenal' Wat fchaet'.

VRAE‘
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V R А'Е GE,

Иди-деде]! буден Poët _IA N ZО ET.

ОР lcue/,ê ет fa] men ’t onde Э‘аег befinden,

Dat God: zijn Z:gen on: in ’t nieuwe toe шеф/гидам

 

ANTWQORT;

Lie d’eygen Liefde, en haet,

Verquiltin'gh , eygen-baet,

En gulzige overdaet..

Volgh deughde, en goeden met,I

Bctragr in als de maet;

Want Welk een `zeden-Struct,

De Vaeder eerfl door-guet,

Daer volght hem ook zijn Zaet.

Quetil тешат door uw praet,

Draegh duldigh alle fmaet,

Míjd felfs de {сыт van ’t (шаги, _ fil,

En toon foo uw gelaet, „Вы

Als ’t Hart van binnen Praet. ...,.yf чае-М

Dus wort Godts Wegh gepast. на, ‘1j m?,

« '_s'dgcil ‚.

2h , w пшё—

Het Пепел valt hem fwaer , die al te light hier leeft ;`

Soo Herfr hy light,wiens deughr hier fwaer geleden heeŕìr.

Dogh , op dat ons de Doodt , en’t leven light falweíèn ,

Moetтешат {деп-деВОод verlangen, падшихvrefeuî 'y

‘in

и. Мес;
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‘ zz. „

Meenigh wenfcht, en pooght te lijden;

Als hem Godt. geen lijdenfenri;

Roem( zijn vafìígheydr in ’t ftríjden,

Als hy nogh geen Vijant kent;

Maer wanneer gewel: van rampen ,

’t Los gebouwde, en ydel Hart',

Met een ft'raf-{lorm komt aen-klampen,

Staet het ürakx te ñaeuw, benart:

Dan doet droefheydt droevery Wefen ,

Str-ijt maekr zwaerder ftrijt , en druk,

Vrees broeyt grooter vrees` , in ’t vreefen;

d’Onfpoet meerder ongeluk.

_ Die moet lijden, moet ook Willen,

Líjdende, of hy niet en_lijr,
d’Onrui`t in lîgh felven llillen,

Strijdende, of ьу niet en ůrijt.

Ramp fuer/¿gt wel door ’t lig/1t tilleul

z3.

De Ziel` die hier zyn heyl te light verwaght, ‚

д Naer Weldaet, deught, nogh Willigh lyden traght,

g/laer haer, en Wrack , veroorlofr aen de Vroomen;

oekt, door ’t Geloof„ alleen, tot God: te komen.

Dogh ’t weerloos Lam', dat Wrack’loos heeft geleen,

Stuff voor de Deught, die Wraek’loos Rerŕc, alleen.

24.

weet wie ’t zj', wiens haetzu hf op mywoelt, ‚

gvamveele alleen' voor’t Oogmíjn rienden fchîjnen,)

at, om zyn Nyt, mijn Ziel geen lydingh voelt,

Nogh ik niet haer, dat hy zígh felfs gaet pynen. r

25'. Agb!
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25".

Ach ! menigh ioept , (0m ’t Volk zyn deugt се doen ge

, loven) .

Ík ben een zondigMenfchyan al Godtsl-leyl verfchovcn,

Verdorven in myn Ziel,die vol van boosheydt ñeekt :

En als men hem bewijñ ,dat hÃ' de Waerheydt fpreekt,

Toont Waerlyk ons zyn Hart, oor ’t vloeken voor оп-`

ze Oren,

Dat hy tot а11е zonde, en boosheydt fchijnt gebooren.

2.6.

De Wijfe ziet, in ’ŕ geen hem is ontmoet,

Wat naekende is, ’t zy fchadelijk, 0f goet,

En fchikt zyn Ziel, naer pijrs gelegenrheydr;

Ное ’t lot dan valt, hy 15’ег toe bereydt.'

Dit leert ons , dat men voor-en tegen-fpoet,

Beil dragen kan, met een gelijk gemoet:

Brenght yemant ons in prijkcl, ramp, of lect,_

Dat men de Wraek„ тает niet het leer, vergeef.

Want wie de Wrack vergeet, en' ’t leer gedenkt,

Verllaet, en туг, het geen hem heeft gekrenkt.

Hy vliet de Bron, Waer uyt zijn lyden fproot,

Еп blijft uyt noot, gedenkende aen de noot.

i7.'

Men moet foo zyn, als lijken,

Geen ootmoet leght in fchîjn ‚

In zeeden moetfe blijken,

1n ’t l-lart gehuysveil zijn;

Want vaek het Kleec., _i

' I Wel
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Wel 11eed’righ heet, `

Daer ’t Hart de fchìjn doet liegen,

Men kan wel ’t Oogh ‚ `

Maer Godt om hoogh,

Niet door de fchíjn bedriegen.

2.8.4 \

’t Schijnt Wel een need’righ teeketi ,

Dat men geen Waepens roert,
lMet bouwen, kerven, ñeeken ,

Geen Krijgh, nogh Oorlogh, voert,

Maer daer ’t gemoet , ’

En ’t nydígh ßloet, '

De Tough bruykt om te ßrijen,

Is d’oormoet vert,

’t Schijnheyligh Hert,

V01 Aertfche hoverdijen.

2.9.

’t Sijn geen ootmoedigheden,

Die niet des Harten- ront ,

De Waertfle plaets , ekleden ,

Maer fpeelen in de Mont;

Dees ootmoet traght,

By elk ge-aght,

'En groots gezien te Wefen,

Ja Waer, in fchíjn,

Van need’righ zijn,

Graegh boven elk gerefen.

3G» OP
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30.

Ор Veritant, of Kunít, of Zeeden,`

Heerfchappijen, Maghr, of Schat,

Delight, of Wel~gefchaepen Leeden,

Trots te Wefen , fchijnt nogh wat;

(Hoe Wel ’t niet voor Gode zy ,)

Maer daer trotsheydt , fonder gaeven ,

Sonder deugden, leght begraeven,

In een Hart vol zotterny,

Schuylt een arme Hoovaerdy.

3 I;

Waer-om is ’t Menfch-dom flinkx, eri vol bedriegery?

Om dat des Menfchen Hart legt in de flinker zy:
at Leght noghtans regt; maer hoe? als gy de Rugh begeert;

Daer omis meelt den Menfch , hoe lchijn-vroom , regt,

verkeert , ‘

6ее&е1111<е

5 А N G н Е М

’s Weerelts ongeůadigheyt.

if О 0 N: Соитте la Bare.

I.

‘j VAt Werelts is' , vergaat, en тет, „ д

Niets hout’er liant , als’t quaet, dat nogh ver- ernîhf,

` I z n’
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En, in den Menl'ch, de Godtheydt terright;

Des wat vergaet , daer blyft altíjt ellent.

Het onluk Wiífelt Wel van ñaet,

Maer dat het laetíì het eerft te boven gaet,

In ramp, en druk , die ’t quel-ziek Hart doet quynen;

Dat door zyn rouw,

Light eer verdwijnen ,

( Als d’ellenden) fou.

2'»

Al ’t aen-zien dat de Weerelt heeft,y

Wort fel benyt, en fonder Schat, vergaet het,y

Soo laugh de Wel-vaert Нас: ‚ beftaet het,

Soo ras die Пел-Е: ‚ is d’Eer ook uyt-ëeleeft.

A1 d’a htingh komt, en fcheyt. in t Goet:

In ’t oet, dat quaet, den Vleijer lokt, en voet,

Die ’t boofe príjít , om ’t voordeel , tot zyn fchadeà

En vleijend’ eert,

Die hem verfaeden ,

Tot de kans verkeert.

3.

АН’ Aertfche poogíngh Wort verfet,

Door iter-ker maght van ander’ Aertfche faeken ,`

Selfs als men ’t Hemels wenfcht te naeken,

Wort door het Aertfch ons toe-legh vaek belet:

De Ziel , door ’t miffen van’er Wit ,

Onrítelt, Weet niet Waer in haer doolingh zit,

Die tefl`ens d’Aerd’, en Hemel, Wil betreden,

En foekt, dogh mis ,

Met moeyt’, beneden ,`

Dat hier boven is.

4. Men
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4»

. Men foelgt, dat niemant vont voor-heen, `

.Als gunft by elk , geruliheyt, fchat, en vreughde,

En fomtijts flaeuw паек God’, en deughdc ,

Hoe wel al d’a.nd’re zyn in God’ alleen;v

Soekt ghy I’ op Aerd’. ghy dWaelt, en mill:

Soekt ghy f’ in Godt? noyt vintg’ uw hoop vergiiì:

En die van д’Аегд’ verlaeten , en verfchooven,

Al ’t Aertfch ook vliet,

Еп llijght naer boven,

Derft zijn heyl-hoop niet.

j'.

Om al te krygen wat men Wil ,

Moet elk geheel zyn Wil God’ over-geven ,

En moet dit leven Gode leven.

Wie d’Aerd’laet Woelen, leeft ger-ufl, en 1111.

Wie in God’ arbeydt Wort niet moe.

De hoop van’t loon,brenght hem veel blijtfchap toc,

Sijn vreught ,in deught,gehoorfaem,en Wil-vaerdigh,

ls hem een 1`chat,

Veel meerder Waerdigh,

Als a1 d’Aerdt bevat.

6.

Wie foo, met zigh, en Gode [tact ,

De Sond’ ontwijkt, en Chrifìi Les т11 leeren,

Еп d’Aerd’, met zijn ellent laet keeren ,

Die hout in Godt ook ñant, fchoon ’t al vergaet:

Aertfch ongeluk aght hy geluk , 

IEen beter hoop , verllrekt hem vreught, in druk. N

I; ut
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Nut altijt foet, ghy Walght’er van in ’t fmaeken;

De vrolikheydt ` `

Kan bell vermaeken,

Naer geleden leyt.

DE WIjSHEYDT,
l 0 О N: De Liefde том-дадим, Са’д.

Ofte: Boule/je топ Amour.

I.

DE Wijsheydt, die ons ’t goet,

En ’t quaet, en elk-dinghs waerde,

chht onderfcheyden doet,

ls noodig , die van d’Aerde,

Ten Hemel, Hygen Wil. `

% Lof van all’ and’re<gaeven,

Le ht, by de Wijsheydt, Ril,

Еп an foo hoogh niet draven , niet draven, (gc.

/

2,".

Soo ymants Oorloghs-rnoet, j ,_

Elkx maght, zijn kraght , deed Wijken:

En Won, door Sweet, en Bloet, ,_ ' `

Verfeheyden Coninkrij ken:

Hy, als een fchrikop d’Aert,

Wierr, met meer moeyt’, en zw'aerder,

By yder wel vermaert ; `

Meer Wij sheydt maekt vermaerder ,vermaerder , &c._

e

Зт А!
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3.

Al wat men heeft , of ziet,

Dat anderen bekoomcn ,

Is, fonder Wijsheydt, niet:

En wort Weet light ontnoomen.

Schoorl ymant, yeg’lijk had,

Tot Dienaer, en tot eerder ,

Met overvloet van Schat ;

Die Wijsheydt heeft, heeft meerder, ôte,

REY.

VoyszPrim ШИЛ}, en, La Волге (Tartu.

v о o'R-ZÁA NG н.

НЕ: quaetfle quaet, dat шеей verleyt,

Schuylt in een goede fchijn ,

De Werclt roemt haer ydelheydt ,

Geen zond’„ тает deught te zijn:~

De Wetenfchap, het bell in haer,

_Is dwaes, in Godt, en deught:

Haet Rijkdom arm, haer lult is zwaet,

Haer ent, is ’t end’ van vreught.

TEGEN-ZANGH.

Godtsgoetheydt, ongefoght, `dogh Маек,

In fchijn, en Weezen goet, `

Is over-al te vinden _, ‚шаек

’ 9 ‘ 7 д .Ву Weynigh m tgemolet, На“
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Наег wijsheydt kent het goet, cn ’t quaet ,

Наег luiì heeft geen ellendt ,

Наег fchat is rijk ‚ haer (tant beftaet,

Haer vreughd’ ís fonder endg.

SLOT-ZANGH.l

Agh! meenígh Weet het onderfcheyt,

Van ’t Acrtfch, en Hemels-Lot, `

Die noghtans ligh 'in ’t Acrtfch'verleyt,

En vliet de deughd’, en Godt; ‘

Meer die de deughd’ ‚ en Godt , verkîeft ,_

Verlaet., dat ons verlaet, `

Op dat hy Ziel; nogh heyl verließ ,

Verkrijght, daer hy пае: ßaet.

Hernieuwde

L Е N Т ЕЁ

TOON : La тёще/Е nouvelle.

1.

NU de Winter, dor, en kout,

(Die de Boom, ontbloot van Looy/er,

Treuren' deed’ т ’t naere'Wout, '

Еп wat ons de Zomer queekt ,

Doodt, of onder ’t Sneeuw veriteekt,)

Is, met al haer onluíl, over,

En de Lente-Zon door-breekt;

ц

2.. Soo
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2.

800 herleeft de quynend’ Aerdt,

Die, door hulp van Zon, en Lente,

Nieuwe Min, en Schepz’len baert;

Die al ’t Zaet, Gewas, en Kruyt,

Knop, en Bloeyzel, стает ontfluyt,

Еп ’t Inlijffel , kort naer ’t Enten,

Dringht ten Stam des Fruyt-Booms uyt,

3.

’t Vee, in ’ft nieuw-herteelde Gras,

Voet ligh onbeforght in ’t ruyme ,'

Leeft vernoeght by ’t Velt-Gewas;

~’t Beesje , dat ons d'00ren ltreelt,

Singht, terwijl het Visje fpeelt,

Sweeft om hoogh, op Wiek," en Pluymen,

'Quelt zígh niet, тает fokt in weeld’. '

A1..

Wilfelìngh van ’t zuur in ’t zoet,

Маек: veel Menfchen gantfch onmaetigh,

Door begeert’ , en overvloet;

’t Vee nut mactigh ор het Lant,

It Gras, een zeeghen van Godts Наш,

Is wel graegh, dogh nimmer vraetigh;

Dieren dritt befchaemt ’t verûant. f

j'.

Soo als alles op de Gront,

Door de Winter, fcheen verlooren, 4 - "
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Syn Wy Menfchen doodt in zond’ :‘

Еп als ’t Kruyt, dat Пепел zou ,'

Nu herleeft, door Son, Don,

Wort de Menfch op nieuws ьсвЬоогеп,

Bid hy, vierigh, met berouw.

6.

d’Aerde, door de Son ontweekt,

Geeft goe ‘Vrughten , om te voeden,

Toont hoe alles leert, en preekt;

Daer ’t verflokte Menfchen-Hert,

Van Godts light befcheenen Wert ,

Niet als níjt, en ßrijt, wil broeden,

шутит, overtuygbt, nogh hert.

7.

д’Аш meet uyt het-quaetß Fenijn,

I-leylznem’ Anzeny .te песков;

Laet dat ons een voorbeeld zyn:

Suygh uyt goet, ook goet, geen quaet;

Soek het goed’ in ’t geen ghy haet

Dieníl kan gunů uyt nijt verwecken.

Deught nietfonder loon vergaet.

WAvEN van DVE П HD Eg

' ТО'О : ’L Gouden ABallet.

I.

DE deught wert veelderley gefchat

._ Dogh al op ittnngewis,

firk
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Elk meent hy Weet, en loopt haer Pat,

En Weet, en loopt het mis: '

Dees Waent zy leyt,

In Weet, en Leer ;

Dees Dapperheydt,

Dees Schat, entEer;

Maer yder dooldt nogh veen.

2.

Door Weetfluit , en het onderfoek ,

Van hoe elk dinghligh keert,

Wort meenigh in ’t veel weten kloek,

Die graegh dan and’re leert ,

En aen-Wijit, hoe

‘ Men doolingh vliet,

Nooyt leert hy moe;

Maer kent, nogh ziet, v

Sijn eygen doolingh niet. _

3*.

Die Deughde Wacnt in dapperheyt,

Beklimt het Oorloghs-Paert, ‚

Syn Наш, die clk doet vreefen, zWeyt

Ртом, of Speer, ofSwaert:

YDees. .als hy "t Velt
Met Bloet beftort, l

Meeft door ’tigewelt jf'

Van wraekzught, kort, `

Selfs overwonnen Wort,

v 4. 'Dit
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4.

Die Deughde Waent, in roem van Schal:î

Те foecken, dcrft Godts YHeyl.

’t Verlìant in Goutzught op-gevat,

Is voor ’t bedrogh ноу: veyl. `

Het Gout haet ruit;

Еп ’t dwaes gewroet,

Verteert zyn luft,

De forgh` zyn Bloet,

Еп maekt hem Slaet` van ’t Goet.

s'.

Wie dan waere Deught bemint,

Leert kennen íigh, en Godt.

De Siel die Godt kent, foekt, en vint ,

Een Hemel in zijn Lot. '

De Reden port

De Wil tot deught,

Dees zeegen Поп

Een Vloet van vreu ht,

Op Ouderdom, en îeught.

рооыыснаег zoNDE.

Т О О N . Refìrawn.

[c

-’t At der Zonde,

Vertoont íigh breet, befpreyt

Mer
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Met Roofen , daer ’t ons dwael-Oogh door verleyt,

Tot Lighaems quael , en Ziels verderf’lijkheydt

Gevend’ , in plaetfe van Wel-lult,

Een fuel-lult, `

Die fehielijk uyt het wuft gevoel verdwijntf

Еп laet aen ’t Harte,

Dat wroeght, een fmarte ,

Die ons Eeuwígh pijnt.

1.

’t Dwaelend’ oordeel ,

Wort ecrit verleyt, en Waght, ‚

Een Hemel~Líght, uyt дамы-{тете Naght,

Terwijl ’t vermomde quaet de Wil verkraght,

Poogende d’()ogen , en Zinnen,

Te Winnen :

Waer op de Ziel dan felfs gewillígh helt,

En aght het voordeel ,

Soo als hy ’t oordeel,

Van de Zonde velt.

Wil hy minnen,

Das hem de Deught verbiet, ,_

Terwijl zyn Oogh alleen op wel-luft ziet,

Hy :ight den met, nogh keur` van and’ren niet.

omt dan Godts fehickingh, van buyten,

Hem (luyten,

Strakx denkt hy dat zyn Heyl hem Wert ontweert:

Еп ( milt zyn traghten

Gebruyk van kraghten)

Sondight door begeert.

4. Schaem
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4.

Schaemte, en luiien ,

Sijn langh in zeeden~i`trijt;

Dog Wennis шаек: де Ziel haer fchaemte quyt.

Еп dan (al ’t Hart, dat door de Reden byt,

Geen misdaet langer verbloemen, e

_Meer roemen , \

Op ’t lader-Werk , dat God’een grouwel is.

Hier Wert de Zonde,

Op ’t hooghil’ gevonde, '

Еп де volgh-[iraf wis.

y.

Sond’, of' deughde,

Te kiefen, дает elk vry. _

Aen ’t noot-fchik-lot geen keur verbonden zy;`

Маек ’t Oogh, mis-leyt door ’s Duyvels pronkery',

Kieñ willigh , voor goede Paeden,

De quaeden. y

Dus raekt in ’t ent` de Wil van ’t zondigh Hart,

Verlokt, gebonden,

En in zyn zonden ,

Eeuwighlijk verwart.

YDELE KLAGHTE van ormELtJr:6 ‚

“ì . y -

Toon .° Ligt wel/aen т den Миф/9 door

gunde reen te lauren.

и

I.

Veel eer verkreegen , (Певец,

‘tVAlt fwaer , dat, die wel eer door Welvaert hoog зе—

. Daet
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Озел- naer , door ongeluk, ofdervingh van Godts Zegen,

Ter neer gelegen ,

Bedroeft te rugh haer weeld’ eens over-denken:

Hoe fy ecrit in Welluů , nou

In Traenen, druk, en rouw,

By пае verdrenckcn.

2.

Maer’t is vergeefs: men fal geen Schatten,eens ontvlo

Herkrijgen mogen. (gen ,

Wie weet,naer’t itraffenfeylt, 'en ’thietigh dart beoogen,

Wert Weer bedroogen ;

Маек wie aen Godt het roer geeft van zyn lullen ,

Еп zyn fchickingh volgt, als goet,

Kan blyd’ , in tegen-fpoet ,

En d’onruft, ruiten. `

3.

Indien al ’t geen dat wy belitten, daelt van Gode ,

Is ’t hemverboode ,

Dat hy ’t ons weer onttrekt, wanneer hy ’t aght van node,

En d’Eetzught doode?

Want heyl dat niet in Gode wert bevonden ,

(Wijl , wat niet uyt God’ beftaet,

Al ydel ís , en quaet ‚)

Voed fchaed’ ,en zonden.

4.

De fchaede leert;nogtans behoortf’ons meer te leeren,

_ v . Tot Godt te keeren :

Want Weynigh,neergeftort, hun Harten regt verneeren,

_ Om Chriltum t’eeren. Wie
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Wied’Aerd’ verwerpt , op Godt zyn hoop Wilbouwen;l

Vindt in д’агшое een gebrek , ‚

Aght d’Aertfche Schatten drek,

En blyft behouwen.

jezus in ’t HoFKEN.

Toon : Pyper: Peruana.

ОБ : Deer ‘wort ‘gereden-zw.

I'.

ЕLlendigh Menfch,wiens Siel verwortelt in het quaet,

Syn heyl veraght , en haet,

En , aghreloos in deught , u felfs vergeet t’aenfch0uwen ,

Sie hier ’t regtvaerdigh Lam,dat alle Zouden fchorft,

En op zyn Schouders torfi ,

Om u, in haet verfmoort, uyt Liefde te behouwen. (Паве,

Godts Zoon,vervolgt uyt wrok,van’t heyloos Joots Ge

Stapt over Kedron , om zyn heyl-’toght door te ñrijden:

Syn ítem verjaeght de Naght der Zonden , in dees Na ht,

Verkondight ons een vreught, herfchapen uyt zyn ly en,

Wie dan hier vreught , in vreught wil foecken ,

( Maer ramp en leet

Aght Шаг, en Wreet ‚)

Die leer , en weet , y

Dat ’s Hemels heyl beflaet,ín ’s Werelts heyl te vloecken.

2.

Hier treurt een Ziel ,die el ck, wiens Ziel hier treurt , erî

Door zyn geween, verblytz' (lyt ,

_ Ну
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Hy laet een Oçeaen van zilte ftroomen vlieten ,

Omd’Aerd’ , die in een Vuyr van ongereghtigheyt ,

En Wraek , verfonken leyt

Teredden , en die braut met Traenen uyt te gieten.

SynSweet,(terwijl hem d’angft het Li haem open iluyt,)

Door-dringt deWerelt,nu herzegent, oor die itroomen,

Еп blufeht het heylloos Vier , van d’oudeß1 Afgront uyt ,

Heeft d’Erf-onreynigheydt ve'rfpoelt , en weg-genomen,

En ons , nu door zyn doodt herbooren , ’

Getoont dat Godt ,

Door zyn gebodt ,

‚ Ееп Hemels lot , (ren.

Van vreugd’en heyl , voor ons , in ’t lyden heeft befchoo

3.

’tVerraet,dnt,by de Nij t,op’tG раунд k Hooft gebrout,

Sigh felfs verraet , om ’t Gout ,

Poo ht, die al d’Aerdekomt ontkerk’ren , te belagen.
Het oorts-light foekt de Son der Waerheydt,dogh ver#

' Maer Jezus tríompheert , (keert,

En heeft deSatan,door de krnght zyns Woort,verflaegen.

De boosheydt rijiì weer , nu de Deught hier willigh lijt ,

Veritríktdel/Vaerheyclt,door een kus,vol hner en loogen,

P-eitrijt dien Heylant , die voor alle Sielen ft'rijt , (gen ,

Om ’s Hemels Reghtcryoor het‘s EVereltsReght tetoos

En dwinght de Leden ’t Hooft te derven ;

' Maer wiens gcmOet ,

In jezus Bloc-dt ,

Soekt ’t Eeuwigh-goet , .

Lijt,mij t, en volg hem na,van ’t Hofken, tot zyn Hetven.

к „паз
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jezus Op GoLGoTHA. `

vVoys : Сожгите In Bari.

I.

GOdts Zoon trekt op naer Golgotha,

Geboeyt, befpot , mishandelt, en geílaegen:

Ну moet alleen zyn Kruyçe draegen;

Veel volgen hem. тает min uyt Liefde na.

De Schepper waght de doodt >uyt haer,

Van ’t Schepzel, dat hy voet, en leven laet,

Еп, neer~gedaelt` om ’t jodendom te vryden ,

Van Hel, en doodt,

Moet met haer {irijden ,

Selfs in fiervens noot,

z.

Nu wort h aen het Kruys geheght,

De Wreethey t traght haer roem in’t Bloet te haelen,

Hy, in ’t beloofde te betaelenz`

Nu Wort het Kruys, en Kruys-Leer , op-gereght,

Daer пае by ’t Heydendom geviert, .

Nu draeght het Kruys van wien ’t gedragen Wiert.

So raekt men, door te lyden, `uyt het lyden , 1

Door ’t Kruys by Godt;

Wie ’t Kruys Wil mijden ,

Mijt zyn zaeligh Lot.

3.0
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За

0 Kroon! die ’t Heyligh Hooft omdrukt,

iens Doornen’t Bloedt hem ’t Aenzight uytdoenbre»

Ghy doet, dat naemaels, fonder iteeken, ken,

De Ziel een Kroon van Hemel-Roolen plukt.

О Speer.’ die hem de Zijde ontfluyt,

’t Bloedt dat uw finer, wil'cht onfe Zouden uyt,

g'Ontiluyt iu’t Hert Godts Heyl , en ’t Oogh der doden,

En toont hier in ,

De haet der jooden ,

En ons Heylants min.

4.

Aenziet den Menfch :‘Wat zietg’? ellent.

Hoe is zyn ilandt? Rampzaligh, fonder deughden.

Kan niets hem Waerelijk vervreughden?

Neen niet als Godt, en hoop op t zaeligh endt.

l-loe vint men Godt, foo hoogh, beneen?

Door Weldoen, boet’ , en lyden, en gebeen.

Hoe is de hoop der Zaelighe'ydt tc nacken?

Niet ftiîte (taten,

Maer zig'n verfaeken,

Chriitum naet te geen.

5".

О ürijt! nu diaffcheyt Uur genuekt,

Die ’t Godd’lijk van het Menfch’|yk af fal fcheuren!

Hier hoort men fchimpen, ginder treuren ,

Terwijl hy Gal, en bittre leiter iimakt.

Н roe dt ll ft. ilу рс‚_ а а es bee Kenzvree , \ ova*
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О Vader! ik fiel in uw Наш mijn Geeft !

De Duyfternis, die ’t hier_rontsom komt decken7

Sal naderhant,

Een Light verftrecken,

Voor ’t verblint Verítant

Chriítelijke Erinneringh

Van де

Р1ЫХТЕК-ВАБН.

1.

NA dat de Bron van alle trooít, en heyl,

Ons van de doodt verloft had , door zijn fncven,

Gingh hy ons voor ,van ’t Graf, naer ’t Eeuwigh-Leven,

Еп maekte ’t Padt ten Il-lemel voor ons veyl.

2.

Syn Godlykheydt , van ’t jodendom verfmaet,

Voer aen-gemein tot Godt, zyn eenige oorfaek:

Verilrekt aldaer der onderdrukten voorfpraek;

Right Ziel, en Lijf, reghtvaerdigh, fonder haet.

3.

Dogh ор dat noyt het Aertrijk, fonder light,

Van Godtheydrs kunde , in misverílant Гоп dwalen,

' Liet hy zijn Geeft, ор zijne jong’ren daelen,

DI@ fltakx 1n ’t Hart Godts-Eercnde Altaers flight.

. ` 4. Hun
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,4.

Hun Harten dus verbonden aen een Godt,

Gebruyken fleets verdeylde fpraek voor d’Ooren; `

d’Uytheemfche kan, in ’s Moeders Tael ,hier hooren,

Uyt ’s Viífchets Mont , zijn heyl in Godts Gebodt.

у.

Dogh Deughde heeft de lafier op haer fpoor:

Godts wonder wort de Wijndronk toegefchreven;

Маег Jezus Tolk , te matigh in zijn leven ,f

Hout Godts gezagh, en drijft zijn Leerìngh door:

_ 6.

Wijit hoe Gods Geeft hetlaegh Verfiant doorflraelt :

Vertoont het Volk zijn heyl, door Propheçijen:

Leert ons Godts Zoon te volgen in zijn líjen:

En breekt het Hart, dat eertijts Waer veritaelt.

7.

Nu zught' de Ziel, verbrooken door Godts Woort,

Om heul, en trooll, verlegen in zijn Zouden, .a

Wort,door de Doop,en ’t Bloet uyt jezus Wouden,

Gezuyvert, op zijn Boet-Gebedr verhoort.

3t

I-lun Liefde tot elkander, om de Deught ,

Verberght geen Schat voor and’re, die ’t behoeven;

К 3 DC

\

l
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De Trooít-Geeû wil verblijen , niet bedroeven;

En haer Geloof fchept felfs in lijden vreught.

9v

Soo wort de Menfch,door’t Woormot Got-ltbekeert;`

Soo leeft Gods volck,va11’t/‘iertfch gewoel verfchoven,

In Liefd’ , en Vre’e , geluckigh door ’t geloov en:

Soo Wort Godts Kerck , Geloof, en heyl vermeert.

CHRISTELIJKE LnTsAEMHELYT.

Voys : Ameri/lì mia bel/e.

Of:

110e пае ramp en tegen-bezien.

l~

АL wat droevig’ ongelncken ,

Die tot een ílrijt, en tught, van alle Vroomen,

Godts K ind’ren over-komen,

Het Weligh Vleys , en hooghmoet neder-drucken.,

In Chrilli jok doen bucken,

Sigh felfs veraghten,

En tot zigh felven keeren,

Doen ons leeren , , Gode t’eeren , , En te Weeren

Wraek-gedaghten.

z..

Weelde doet de Wulpze Zinnen,

Inwendig los , te ver паек buyten dWaelen, Е

n
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En ’t Ziel-verderf in-daelen;

Maer rampfpoet drijft haer weer in het Hart met binnen.

Gedult kan leet verwinnen.

Een opreght Chriíten,

Moet hier toe allen tyden,

Duldigh lyden „ Wrack’loos itryden„ Acnltoot mydcn,

En noyt twiiten

3.

Die geruit is, hoe de faeken `

Des Werelts , hem hier mee, of tegen loopen ,

Blyft buyten vrees en hoope,

En ’t is hem lief wat leet hem komt genaekcn;

Ну fal de wraek шаек шгаеКеп:

Geen hoon, nogh loogen ,

Sal hem zyn Deught onttreeken,

Nogh bedecken„ Nogh bevlecken„ Maer verwekken ,

Voor elkx Oogen.

4.

Droefheydt gtoeyt door {taedigh treuren;

Еп ougedult verfwaert ellent, en rampen ,

Daer ’tf Hart moet tegen kampen. "

Een light Verliant is light door lmaetúte' fleuren ,

En van de Delight te fcheuren ; ' 

Meer wie geduldigh ,

Kan ongelyk verdragen, _

Voelt geen plagen „ lu zyn flagen „ Sal noyt klagen,

Hoe onfchuldigh.

K 4 j'.
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j'.

Die haer Wil Godt overgeven,

De Werclt, en zigh felfs zijn af-gefiorven,

En Vreed’ in ’t Hart verworven.

yn buyten ramp, in dit rampzaligh leven,

Haer Ziel, tot Godt geheven , 4

Sal ’t Vleeslyk lyden,

Het Saet van Hemel-vrughten ,

Noyt bezughten„Nogh vervlugten„WantGodts tugten,

_Haer verblijden.

Н О О G Н М О Е T..

Voys : Sal i/c „agb langer met beete Пашки.

Ofte:

Heeft yemen! daer ¿eßadig/a draven, 656.

1.

OF ymant al 'de‘-Werenfchappen

Des Werelts, al haer kraght, en Kunfì,

Geitegen ор де hooghíle Trappen,

Van Heerfchappy , met yders gunů ,

Еп al de Schat, ‚

Des Aertrijkx hadt; `

Nxogh heeft zyn Hart tot hoovaerdy geen reen.

‘1 _ Oort Godt, van dien gebruykt hy ’t тает te leen.

e.. Of
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2. l

Of ymaut Throonen Gouts betreede,

De gantfe Weerelt onder-braght,

Gevreeit in Krygh, geviert in Vreede,

Van yder wiert als Godt geaght;

En of elk vloogh,

Op ’t Wenk zyns Oogh,

En dienilbaer was; Wat baet’et dogh, als hy

_Nogh Slaef bleef van zyn eygen hoovaerdy.

3.

Ofymaut zigh al wil verhoogen,

Op ’t Gout, uyt d’Aerde diep gehaelt:

Hy felfs verlcyt fijn Hart, `en Oogen:

En waer dan heen, als ’t Gelt hem faeltê

(Want ’s Werelts Goet ,

Is Ebb’ en Vloet@

Syn hoverdy verkieít een fwacke Kruk.

De Rijkdom komt, en wandelt , met ’t geluk.I х

4.

Of yimant al zyn Lentze leeden ,

(Dat ,eftigh voor de Jonkheydt Наги)

_Verciert metDeught, Veritanr, en Reden,

En hoverdy het l-lert in laet;

( Dat veel gefehiet ‚)

Ну booght op niet,

Syn goede z`e’en hy felfs haer glans outrooft,

All’l eygen roem het Light des Deughts verdooft.

K; _ l f-Hi'
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j'.

Ну fal by yder Eer behaelen ,

Die hier all’ Eer, en Hoogheyt vliet:

’t Lof komt van felver needer daelen,

Op hem, die op geen lof` en ziet.

Gaet Deughde voor,

d’Eer volght het fpoor :

Maer ’t is geen deught, nogh zeedigheyt, als ’t Hert,

Door Deughde-waen in zigh hoovaerdigh wert.

6.

Op Schoonheyt zigh al trots te roonen,

Wat is ’t? de Schoonheydt neemt een keer ,

Als d’Ouderdom hem ’t Hooft komt kroonen ,

Ме: Silver Hair; en light nogh eer.

.Hy draeght zyn roem,

Sleghs op een Bloem ,

Die fmorgens bloeyt, en favonts leyt verdort.

De Doodt zyn fchoont’ , en hooghmoet , teffens flott.

7.

Soekt dan uw fchoont’ niet op te fchoonen ,

Met Gout, of' Hooffche Pronkcry:

’t Hart moet zigh in de zeeden toonen,

Vol deughdigh, vry van hovaerdy.

De fchoonheydt levdt,

1n zeedigheydt, 

Hy çîert zigh bell, die ’t Aertfche pronken wraekt,

Door ware deught , zijn fchoon, nogh fchoondet maekt.

8. Wat
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8.

Wat booght ghy op uw Arms vermoogen,

Gaend’ onverfelfehapt van beleyt;

(Want Wijfen op geen kragliten boogen,

Maer bruyken die, met daukbaerheydt.)

Daer al uw kraght,

Wert t’onderbraght ,

Door d’Ouderdom :jae moo ’lik nogh Wel eer,
Stoot reukeloosheydt al uw tgíraght om-veer.

9.

Die yder voor zyn kraght doet vreefen ,

Is niet foo {terk, als die zyn Hert,

Gemoet , en luft, kan meefter Wefen.

Maek dat g’ u felfs dan meeiter Wert.

Beveght, beitry,

Uw lioovaetdy ,

En overdenk wat gy vermooght, en zijt,

Wanneer g’ uw fwakheydt kent, wint gy de пыл.

 

IO.

Befchenkt u Godt met deughde-gaeven,

Маек dan dat ghyze waerdígh zy ;

Beiteetze : Wiltze niet begraeveu ,

ln ’t ilijk van A_ertfche liooverdy.

Godt, diez’ u gaf „ Neemtz’ u Weer af,

Wanneerg’ , ondankbner, op de gift fleghs booght,

En hem vergeet, u felfs niet eens beooght.

NIEU
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NIEUWEJAERSGIFTE,

Gle/:bonken aen de [мёде Borgery der Stadi*>

Heer/enr, daar de 16j' эти-де

WIJNGAERT-RANKEN,

0nder’t WOORT

LIEFD’ BOVEN AL ,

Binnen Hnerlem , op den eer/len удилищ! , I 668.

ОMenfch ldie felfs uyt Godt uw’ heylige oorfprongh

Hoe zijt ghy van u felfs verwiffelt hoe bevlekt (trekt,

Met Ziel gebreecken , uyt gewoonte en waen gerefen ,

Dat gy,hoe feet gy ’t fchijnt, geen reed’lijk Menfch kunt

Wefen :

Wat val heeft u , gevormt naer Godes Все]: geraekt ,

En van een Heer , een Slaefder Schepfelen , gemaeckt?

Ja foo ontmenfcht , dat gy , gcfchapen tot regeeren ,

Nu dienaer van uw lult , uw felfs niet komt verheeren :_

Een oorfaeck waer door ghy uw levens tijt verkort.

De Werclt , die van Eeuw tot Eeuw al erger wort ,

Еп na zijn eynde haeít ,wil van zijn Poolen rol len;

Want nu het Menfchdom loopt , moet al de Werelt hol-_

Gelijk de tijt vergaet , vergaet de deught in haer. (len.

Het quaet,hfoe fwaer,fchynt ligt, de deugt hoe ligt, fchynt

waer.

De Menfch , te forgeloos , in Ziel~hey1 nate fpooren ,

Gaet in de Werelt, door th felfs , met haer уе11001Ё1:

n.
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Еп ’t reden-loos veritant , door lult des Vlees gevoet ,

Siet, doch verwerpt, het beite, en keurt , het erghite, goet.

DeGods-dienit [terft al uytgde trou kan’t nergens herden.

Men fpreeck) ilegs van’tGeloof,om meer gelooft te Wer*

’tls fchade,eu fchaude,oprecht,en nederigh te zijn. (den.

Debelte is heden maer getrouw , en vroom , in fchijn.

Met lalter, achterklap , geveyuftheydt , haet , en liegen ,

Om beter , ongeitraft , door fchij udeught te bedriegen.

Die ’t onrechtvaerdiglte is , roept aldermeeít om ’t reght ;

Terwijl de gierigheydt , bedekt zijn lagen leght ,

Om aen zijn ’s naeitens Bloet . ligh gullìgh fat te fuypen.

Men liet de nijt in ’t hart van d’aldervroom(te lluypen;

En dat de toorn , uyt Waen van ongelijk verwekt ,

De Wijfte Harfeuen ,vaek alder-eerít betrekt. '

De hoverdy heeft al de Zielen ingenomen ,

Waer door d’eenvoudigheydt is aen haer eynd’ gekomen;

Еп wulpsheydt is alleen het çierfel van de jeught.

In ’t kort, de zotheyt is noch d’alderbeite deught. (gen ,

Ik roer geen dronckenfchap , nogh die d’oukuysheyt ple

(Want anders kreeg ik [trackx de gautfch Werelt tegen,)

Die zijn nu , door gewoonte , een eerclijk vermaek ;

Dies fchrik ik,dat ik die vereeuwdeSonden гаек. (looren?

Maer-Waer door gaetge, ò M enfchl fo deugdeloos ver

Omdat ghy denkt :Godt Zoon` ons heylant is gebooren;

Onfe arbeyt is onnut , onmoog’lij ck tot het goet.

’tls Chriltus die alleen ons faeligh maecken moet :

Danvoert een reyn geloof, onze arme Ziel naer boven ,

Soo fterft uw deught,en gy verdoemt u door ’t gelooven.

Een Chriften moet niet ítaen op lijn geloove alleen ,

Maer moet den kruysweg,van íijnHeylant voor-getreen,

’ Gevloert met Doorneu , en omheyut met druk en lijden,

Bewand’len, tegens Vlees, begeerte, en wel- lult itrijden,

Sigh felfs verfaecken , en , geduldigh in lijn leyt ,

Bewerken `door de deught , zijn eygeu zaligheydt.

Nu eyfcht het Nieuwe-Jaer, ô Menfch , een nieuwer

leven Ве
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De Door, die ’t al vernielt, lijn Schicht heeft op-gehe'ven,

Еп’: Hart der Мenfchen dreygt, vervolgt u Bid en wack,

Of’t heyl-loos Leven neemt ор uwe Ziel fijn Wraek.

Heríìel ’t Gelove , dat in yver plagh tebramkn , '

En Liefde , die Godts volk in heylige eendrachts banden

Gebonden, door de hoop , der zielen heyl liet fien ,

Weer in uw Hart , en traght n eyghenfelfs t’ontvlien.

Vlied ook gewoonte,en waen,eenllel peft uwer Zielen,

Verniel uw haet , eer datze u felver komt vernielen ,

Misgun de gierigheydt uw Harte , eer datze u fmert ,

En waek , ор да: geen toorn uw Ziele meeiler Wert.

In ootmoet is Godts Zoon zijn Kerke voor-getreden ,

Verwerp uw hoogmoet dan , en volgh hem met gebeden.

Ну heeft hier wraekeloos zijn kruys-doot door-geflaen ,

Op dat hy wraekeloos dat kruys-l'poor na fond’ gaen.

Verdru dîwulpsheyt , eerze uw reden komt verdruk-à

`en ;

Maerroemgeen dwaes,om dat fijn faeken wel gelukken.

Verímoor de dronckenfchap , eerge in haer felfs ver

' fmoort .

Enban d’onkuysheyt , met alle erf-gebreeken , voort.

En als ghy foo uw Ziel gereynight hebt van zonden ,

U felfs van alle waen , gewoonte , en 11111: ontbonden:

Dan zijt ghy eerit bequaem tot denghde ; want daar Wert

Geen zonde , en deught` gelijk gevonden in een Hert.

En foo gy dan uw heyl, door wel-doennaer Wiltjaghen,

Sult ghy door uw geloove , uw Heylant ecrit behagen ,

Die zijn genade wel voor yder open fet , (Wet.

Maer niemant fchenckt , als die hem naer volght in zijn

Want God hoort niemant,als die naer [ijn Woort wil ho»

En jefus is maer voor herboorenen gebooren. (ren ,

ZANGH.
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Z А N G Н.

Stemme : Naar dien bet bitter gaat voort ’tfoet ,

Ofte :

О Staetzugbt ! die den Menfcb идеи.

r.

DE Deught is uyt het volk vervlught,

Om niet verdrukt te zyn;

Nu ftoft men maer op haer getught,

En pronkt fleghs met de fchijn:

Gewoont’ en waen bedwelmr het wuft gemoet:

Men fchat het oede quaet, het quade goet;

Terwyl den enfch , in keur en wenfch , verkeert,

Zyn heyl verwerpt , en felfs zyn vloek begeert.

2.

Men kent nogh Godt, zyn Geeft, nogh Kerk,

Want al ’t Geloof is doot;

De Liefd’ is fonder kraght, en werk ,

En hoop in fterveus noot: '

De Trouw verdwijnt, en ’t Heyligh Reghtverkromt,

Daer guuft, of haer, door ’t Gout, in ’t Harte komt,

Want gierigheyt fchat alle deught naet ’t Gout,

Weer door ’t geluk de hooglte Trap behout.

3. SOO
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3.

Soo dat al wat de Werelt toont,

Is Zond’, en anders niet,

De Welluft, daer zy ’t al me’e loont,

Is walgh-luft, en verdriet.

Ogh! of de Deught, die , hoe m’er meer naer haekt,

Ons meer ver raeght, en ’t Hart geruñer maekt,

De Ziel foo eer behaeghd’, als d ondeught doet,

Soo had den Menfch een Hemel in ’t gemoet.

4»

O! Menfch, die luft fchept in ellent,

Al fchíjnt de Deught u fwaer,

Haer werk, en uyt-gangh, onbekent,

Vervolgh haer in-gangh maer.

Door ongewoont’ is ’t lightfle zwaer, en ’t (шт,

Dat door gewoont’ allenghs geen arbeyt wert;

Soo wort de Deught ook , ydie haer Wegh ‘in-flaet,

Al lighter, hoe hy verder in haer gaet.

j'.

Hoe zaligh is het Nieuwe-Itter,

Daer d’oude Zond’ in ’t Hert

Verfìerft, de flraffe fmoort , en daer'

De Meufch herbooren wert,

Daer Hoop’, Geloof, en Liefd’, in yver blaekt,

De Deught zigh Godts genade waerdigh mat-kt,

Den Mcnfch zigh felfs. zyn heyl , en Gode, kent,

En hier bewerkt, een wel~ilant fonder ent.

` g MÉY~v
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.MEYnLIEDT,

Садизм ар den eer/ien Mey, Атм 1668.

by de xój' yarige „днями-Налёт,

Onder ’t Woord

IJEFUBOVENAL,

Haar Zang-Koor houdende op bei Graeflj'k Zan! ‚

BINNE N HAERLEM.

STEMME : De Zon aan ’t klimmen , Са’д.

Í.

NAtuyr aan ’t quynen,

Door de kouw, fagh verdwynen,

Gras, en Kruyt, en de Boomen

Sonder Loof, terwijl de Stroomen,

Door de vorft,

I-Iart befchorft,

’t Volck zien trapp’leu op hun Borft,

En Hagel, Rijp, en Sneeuw,

De bruyne Velden doen vergrijfen ,

Als de Leeuw, y

Verhougert, brult, iu ’t Wout, om Spyfe,

En belet door ’t Bos te rijfe,

Daar den eene Wollcf, wreet ,

Den ander eet. ,

j Q_, Маег
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2.

Maer door het naed’rcn

Van de Lent’, die de Blaed’ren,

Blom, en Kruyt, in hun Looten,

En in d’Aerde dight beflooten,

Weer verwekt,

Blijk’ ontdekt,

En ten ruyge Knopp’ uit-trekt,

Herleeft de doo Natuur;

En al ’t Gediert brant om te fpeelen,

Door het Vuur,

Dat al wat leeft verwekt tot fìreelen,

vEn geruft, en bly, doet teelen,

Nu de B10ey-Maent rijk’lijk geeft,

Daer ’t al van leeft.

30

De vlugge Veugels

Ryfen hoogh , op'hun Vleugels ,

In de Lught , en bekooren,

Met hun zangh , het Hart, door d’Ooren:

ja ’t getuyt ,

Van haer Fluyt,

Trekt de Ziel ten Ooren цуг,

Het Naghtegaeltje zinght,
Dat zyn geluyt door Lof, en Blaeren , 

Heenen drin ht,

En, galmrij in de Lught gevaeren,

Laght met Keel-Muzijk , en Snaercn,

En bedankt Godt, die hem fpîjft,

Als d’ughtent rijfl. ‘

4› Во
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4.

De Silv’re Beeken

Komen milt neerwaerts lecken ,

En gevult, door den Reegen,

Ne’ergeftort , als Heemel-zeegen,

Laven ’t Laut,

1in de Plant,

Die zigh wnetert aen haer kant.

Terwijl het Schob~gediert ,

Dat Kuyt _fchiet by den vollen Hommert,

Weeligh tiert,

Voor geen verborgen hoek bekommert,

En van Krooft, en Riet, belommert,

Selfs zijn Zaet, als ’t heeft geteelt,

Voor Spijs uyt-deelt.

j'.

’t Leeft al in vreughde. ’

Maer den Menfch, bloot van deughde,

En verkeert, in zyn lnfte,

Viut geen waere vreught , nogh tufte,

Want zyn Hart ,

j Blyft verwart,

In zyn quel-luft, die hem fmart:

Soo dat hy, die wel eer

Tot Hooft der Schepz’len was verheven

Als een Heer.,

Nu Slacfis van zyn eygen leven,

En geen heyl hem heyl kan geven:

Want voor ’t Hart, dat deughde haet,

Is ’t alles quaet.

`L2. .OGÈN‘
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OGEN-SCHIL‚

Сейф: ‘van ¿Ogen der Winde Werelt, др den eer/ien

галит/у, 1669. doqr de 166 улиц/де 'l

\VYNGAERT.—RANKEN,

Ter REDEN-KAMER onder ’t Woort

LIEFD’ BOVEN AL ‚

BINNEN HAERLEM._ 1

HET EERSTE DEEL.

ОMenfch ! die ’r al doorfoeckt , en felfs u felfs vergeet,

Die alle Ellende, en geen van uw Ellenden weer,

Maer in uw Wam-geloof leght forgeloos re droomen,

Dat Jezus lijden al uw onheyl heeft ontnoomen ,

Waelr op , doorícek hoe gein uw Ziel met Chrííìo Наек,

Еп of'uw Mout-Geloofhem niet in ’t Hart verraet ,

Terwijl gy, Chrìllenloos , u met fijn memdartnoemen,

En вшитых baert , die felfs de Heydenen verdoemen.

Warjuygrgelals ofgeen Zonde u Ziel-heyl krenkcn kon,

Om dat Gezins-Zoon de Doodt in d’oude Slang verwon‘,

Die , met vertreden Kop , geketent gheen meer Zielen,

(500 ’t weer ís,als gy waent,) kan quetfen nog vernielen;

’r ls waer , dien Vyandt is geßickt in Jezus Bloedt;

Маег in uw zondigh Hert herqueeckt‘, en op-ge‘voedt,

Verlìríkt uw Ziel foo loos,datge in uw heylloos woelen,

Ver
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Verwonnen , en fijn Slaef , gheen flavetny kunt voelen ,

Ghy ruft op uw Geloove , en uw Geloove ор waen ,

UW[пл-штат tracht op ’t onfeecker vait te gaen ,

En flaeft in Godts~dienft, en in plichten nooyt gebooden.

Uwdwalende yver foeckt het Leeveu by de Dooden;

Terwijl ge aen Menfchen uw gehoorfaemheidt beiteet,

Enuw gehoorfaemheydt aen Chrifto felfs vergeet.

Offoo een jonger Leeruw blintheyd komt verlichten,

Dan pooght ge een groote trooft op kleyne Deught te

nichten ,

En dwaelt, terwijl ghy fteuut op Godts gena, foo wijt

In Zouden, dat ghy zijn genade onwaerdigh zijt:

Hoe meer ghy Waent te zij n ter zaeligheidt verkooren ,

Hoe eer ghy, forgeloos, in Zouden gaet verlooren.

Doch zijn uw Ooghen noch maer half geopent , dat

Ghy Roomen en Geneve in uw Geloot bevat,

En roemt, hoe wel uw’ Ziel in welluft leght verfopen ,

Als of den Hemel ftont voor uw alleenigh open;

Wat is ’t of over al Godts Zoon gevonden wert,

.Als ghy hem felver milt in u Weetfpannigh Hert?

szijtge een engher Wegh ten Hemel ingeflaeghen ,

Om need’righ , wraeckeloos , uw Heylandt te bchacgen,

’tls veel, foo ’t grootfe Hart, 1n ’t flechte Kleedt ver

bloemt ,

De Werelt niet bedrie ht, [ich felven niet verdoemt,

En , onder fchijn van niet met Wapens ñch te Wreecken,

Zijn Naeften met deTong niet fchroomt door ’t Hart te

fteeken _

Maar foo ge 0р eygen-wil , en vrije Keur-magt fteuut,

En u metNoodfchick-Lot , noch by-geval bekreunt ,

Sie , dat ge uyt vrye-Wil , te diep verfeylt in Zouden ,

Niet aen uw eyghen Luft , wert als een blaefgebonden ;

Een wifpeltnrigh Hart heeft ftaegh in Keur verfchil z.

DeWil verknocht aen’t quaet is ölaefs , geen vrije Wil.

Ofruyckt een Pool fe Saur in uw Geloofen leven , _

. . L 3 DIC
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Die uw verwaende Ziel foo trots heeft op-geheven, -

Dat ghy uw bañaert-Deught met Chrifto evenaert ,

Zijn dood bei'pot,en hem,aen ’t Kruys in ’t Aenfigt vaert,

Als of uw waen-Deugt nooyt fijn voorfpraek had van

nooden ,

Leer,wie zijn Doodt veracht, fal Ziel en Lichaern doo

szeyltlgy buyten Ваш van Kerken pligtígheid (den.

De Werelt in, als of dat Padt ten Hemel leyt,

En tragt met elk 7hoe vremt,Geloot`s`gemeen te hand’len,

Sietoe,weeit niet te ruym,nog ongetoomt in ’t wand’len, A

Op dat nw dwael-Ziel , die in alle Godts-dienßleeft,

Niet zondig doolt ‚ als ofzy Deught noch Godts-dieníì

heeft. t

Маег ongeluckig Menfch ! Wilt gy geluckigh Wefen,

De Doodt,noch Duyvel, noch vervloekte Hel-ürafvre

Hier veiligh en gel-ufl een leven leyden, dat, (fen,

(Het Гу ghy leeft of'{ierft `) een Eeuwígh Heyl bevat, `

Leer hier gehooríàam zijn , aen Gode alleen,geen ander, ‘

Hecht uwe Deucht en zijn Gena-Zoen aen elkander ,

Volgh Chrilius, overal tevinden, na ‚ in ’t Kruys.

Ву ’t needtigh Kleedt leg ook een needrich Hatte thuyS.

UW wià fy aen Godts Wil , niet aen uw Vleefch gebou

en ,

Soeck heyl in jezus doodt , vlied eygen luft , en Zouden,

Tracht over-al naet Deught , gelooft in Godt als Godt ,

In Chrífìus,en den Geefl,naer ’t Woortvan zijn Gebodt,

Soo fult ge in lltijt geen firijt, in Kruys geen Kruys

gevoelen : -

_Een Chrifìen moet door Deught naer Godts Genade

doelen..

ZANG.
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ZANG.

Т О О N: Repita'va.

1.

Aen en weelde

Verftricken ’t for ’loos Hart,

Dat laughs hoe meer in eyghen-wil verwart,

Met vreughde foeckt zi'n ongeluck eu fmart ,

Daar wulpz’ en ydele innen „ Van binnen

Het Oogh verblinden in zijn onvcrftant ,

En ’t heylloos leven „ Haeft over geven,

Aen de Zond’ en fchant.

Nu de Godts-dieuft

Gefift , gefchift ‚ gefcheurt ,

Van b -Geloof getrocken en gefleurt ,

Ellen igh om Godtvruchte Zielen treurt,

Laet elck fijn 10er gedaghten ., 'Steedts trachten

 Naer nieuwigheydt , en plighten buyten Wet ,

Daer ’t hoogft gebooden „ Als minft van nooden,

Wert te rugh gezet.

Wrevel-Koppen

Verdraijen, foo ’t haer luft,

Het Hemel-Boeck, _en twifteu fonder ruft,

De haer ftuyft op, die Liefdlî ep yver bluñ: Пап



168 MENGEL-RYMEN.

Dan traght d’een d’ander met Woorden »„ Те moorden,

Еп noemt dat Godts-dienlt als men kijft en fchelt 5

Maer door ’t krackeeleu , En Tempel-deelen,

Lijt Godts Rijck gewelt.

Daer de Waetheydt

By ’t redelijck Gemoet,

Een reyn Geloof in ’t vreedigh Hart op-voet,

De haet en Kerek-krackeel drijft uyt het Bloedt,

Sal Godt de Godts-dienft beloonen, En kroonen,

Met eeuwigh heyl , de waere Deught belooft,

Godt neemt zijn Heede „ Daer Liefd’ in vreeçle2

d’Outer-twi[t uyt-dooft,
i

’t Sont der Aerde

Is Liefd’, op Deught gegront,

Die niemants Hart met laiter-Pijlen Wont,

Maer Balfem vloeyt tot Ziel-heyl пуп haer Mont,

Trachtend’ al Aerdtfchs verfchillen „ Те Rillen ,

Waer fy verfchijnt is Vre’e die duyren fal:

_Laet and’re deughden „ Dan ’t Hart vervreughden,

Mael' LIEFD’ BOVEN AL. '

мни,
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jAER-GETYDE,

Vande Befnydenis onfes Saligmakers IESU Сншзп,

Gemert by de 166 _?aerxgbe

WYNGAERT-RANKEN,

Onder ’t WOORT

LIEFD’ BOVEN AL,

Binnen Hnerlem ‚ ар den eerßen fanuary, 1669.

Z Ä N G: 0 Karmagbt, Effe,

1.

GOdts Zoon, Ons Ziel ten heyl verkooren ,

Te Beth’lem door een Maeght gebooren,

Op d’aghtfte Dagh befneen, met finan,

Leert, als men Chriften wert, te lijen,

Der Zielen Voorhuydt te befnijen,

En Godt gehoorfaem zijn in ’t Han.

2.

Uyt fchaduw, voor de Zon verdweenen,

Kan ’t reyn Geloof zyn light ontleenen:

’t Is alles leerfàem voor ’t Gemoet,

L5' Dit’
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Dat, zi h hier fpiegelend’ a'en de Vroomen,

Godts eeft, door Propheçy en Droomen

Geiien, in ’.t Hart ontfanght, en voet.

3.

De Koop’re Slangh , die doodt, nieuw leven ,

Аеп half geítorven, konde even,

Als fy, geloovend’ aen Godts maght,

Gequetß van Woeíìeyn-Add’ren Tongen,

Gefontheydt door dat Beelt ontfongen,

Tuyght voor, wat jezus na volbracht.

4.

De Paradijs-Slangh, door foet vleíjen ,

Kon ’t Menfchdom, in een Menfch verleijen,

Door Adams beet ter doodt gewont:

Godts Zoon alleen, neemt op zijn Schoud’ren,

De Doodt van ons , en van ons Oud’ren,

En maeckt elckx Ziel, die Wil, gefont.

j'.

Maer Wie, in ’t quynend’ Hart Wil wefen,

Van Adams beet, en vloek genden,

Sie Chriitus op den Kruysberghaen, _

Еп volgh hem, in zijn Wraeck’loos lîjen:

Men moet, door Kruys , en rampfpoet ñrijen,

Sal ’t Eeuwigh met ons beter gaen.

MEY
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MEY-ZANGH,

Gefangen op de Reden-Kamer ‘van de

WIJNGAERT—RA’NKEN,

Onder ’t WOORT

LIEFD’ BOVEN AL,

mmnHAERLEM.‘

‚S' TE MM Е : Courante la Bare.

I. \

Et dor bevroren Kruyt, en Gras,

Wort in de Mey door Son, en Dauw,herboorcn;

Maer Licfd’, in ’s Menfchen ziel bevroren,

Blijft deughdeloos , als fy te vooren was,

Schoon ’t al hernieuwt wort in de Lem’ ,

De Menfch blijft oudr, in zonden, to: zijn eudr,

_Geen nieuw faíí‘oen Цен 'Lijn verdorven zeden,

In beter Praet,

Soo langh zijn reden,

Sonder reden gact.

2. Het
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2.

Het Landt, hoe hart, nu weer verquikt,

Door Reghen pronkt met Welig’ Akker-Spruyten;

Maer war kan ’s Menfchen Hart ontfluyten ,

Dat even hart, in ondeught blijft verñikt?

De Gront, Waer Godt zijn Zeegen Hort,

Geeft vrught vol heyl,daer ’t Menfehdom erger Wort;

De Ziel, te boos , of blint, in zijn begeeren,

Sal in geluk,

Godt minder eeren ,

Als in Шаг, of druk.

3.

Geen dingh Wort argher , dan den Menfch:

Het Lam fai, faght van Vaght , en aert,ook aerden,

1n deughden, naer den Oy, die ’t baerde:

Macr by, ont-aert van kennis, aert, en Wenfch,

Schoon hy uyt Chrilìo oorfpronck nam .

Wort, Wolfs-gelijk, niet minder als een Lam:

En waent hy heeft verfchooningh om te fpreken,

Naer dien íijn Bloed,

Nogh d’Erf gebreken

Adams dragen moet.

4.

Maer Men/2b, gae met my in den Hof',

Daer bloeyt,en draeght een Peer, ge-ent op Dooren:

De Stam heeft felfs zijn aert verlooren,

Daerd’Ent wel gäoeyt , en Vrughtdraeght onder ’t Lof.

De Stam geeft oft, nogh Bladers uyt,

’t lnlijŕïel pronkt alleen, met Blos, en Fruyt.

Ent
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Ent Chrifii Leer op Adams Stam, in ’t Harte,

Ghy queekt een Фей ,

Dat, vry van {шанс ,

Eeuwigh heyl belooft.

y.

Onnoodîgh is ’t ô Díähters, dan,

Dat ghy, die in verkeer e luft fleets leven,

Naer шиш de Naem van Лиф}: wilt geven,

Want смете felfs , wijfì haer gebreken an:

S brengt niet anders voort als goet,

en Waer den Meufch ‚ die , al Wat quaet is , doet; (den:

Want ‚buyten ’t Menfchdom ‚wort niets quaets gevon

’t Is alles wel;

Alleen de Zonde, ’

Maekt van d’llerd’ een Hel.

6.

’t Is alles, voor de goede goet. `

De Ziel, die al wat Zond’ is, pooght te mijden,

Heeft niets te vreeí'en, niets te lijden:

Dat and’re ftoort, brenght ruil in zijn gemoet.

Die vre’e met Godt in ’t Harte heeft,

Vernoegr ‚vol vreugd’ ,in deugd’ , en Godts-dienílleefi:

Op d’Aerd’ is hem een Paradijs befchooren,

En naer dees tìjt ,

Een plaets verkooren,

Daer hem God: verblïjt.

Het
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Het Ent goet al goet.

HEt суш goet al goet, luyt een Spreekwoort out ín

d’Orcn , ~

Men wint Godts heyl , ofvloek ‚ fo ’t leven Wort ver

loren ° '

Maer als mcn’îígh , te fpade op ’t eynt, wel Ьес’геп moet,

Danтек: dat eynde ’‚ ook wel het eynde van al ’t goet.
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