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Box 1: Papers

Ontboezeming op de 79ste verjaring van Fr Le Cocq Sr op 14 July 1907

Reeds zeventig en negen jaren
Heeft op de onstuimge wereld zee
Uw aardsche levensboot gevaren
Ontzichtbaar voer God met U mee
Al dreigde U rankeboot te stranden
Door’t woen van S Werelds golf geklots
De Heiland hield het roer in handen
En leid u naar de haven gods
Almoest Hij u ook soms bedroeven
Op uwe aardsche pelgrims baan
Hij weet wat wij op aard behoeven
Om op de kruisbaan voort te gaan
De pelgrimstogt door’t aardsche leven
Legt veelal door de diepte heen
Voor ons dan dankend voor waarts treden
En leeren gaan aan Jesus hand
Hij leidt ons naar het heerlijk Eden
Naar’t zalig Hemelsch vaderland
Daar zullen wij verlost van zorgen
Van Ziele Smart of ligchaams pijn
Voor eeuwig tot de jongste morgen
Bij onzen dierbare Heiland zijn
Tot dat God met bazuin geschal
De dooden wekt in t leven
En lijf en ziel hereenen zal
Met hen die dan nog leven
Dan steigen zij met aadlaars vlucht

Naar Jesus hunnen koning
Ontmoetende Hem in de lucht
Leidt Hij hen naar de woning
Die Hij voor allen toebereid
Die hunnen Heiland minnen
Schenkt hun de hoogste zaligheid
Leid hen bij vader binnen
Daar zullen zij dan eeuwig zijn
Met Englen heer en Cherubijn
Het feest vant Lam steeds vieren
Van t Lam dat voor ons werd geslacht
En zoo voor ons Gods wet volbracht
Ons met zijn heil wou sieren
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Seventy and nine years already
Has on the turbulent worldly sea
Your earthly lifeboat sailed
Invisibly God went with you
Though your boat threatened to run ashore
From the tossing of the earthly waves
The Savior held the helm in hand
And leads you to the port of God
Even though he sometimes grieved you
On your earthly pilgrims way
He knows what we need on earth
To continue on the crossroads
The pilgrim’s journey through the earthly life
Often lays through the depths
For us to then tread forwards thankfully
And learn to go holding Jesus’ hand
He leads us to the wonderful Eden
To the blessed heavenly fatherland
There we will be relieved of worry
Of soul’s sorrow and bodily pain
Forever until the youngest morning
To be with our dear Savior
Until God with blaring trumpet
The dead awakens into life
And body and soul will reunite
With those who are still living
Then they will rise with eagle’s flight

To Jesus their king
Meeting him in the sky
He leads them to the home
Which He prepared for all
They who love their savior
Giving them the highest glory
Leading them in by Father
There they will be forever
With Angels Lord and Cherub
Always celebrating the feast of the Lamb
Of the Lamb that was slain for us
And so God’s law fulfilled for us
To adorn us with his salvation
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