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Box 1: Papers

Een gedicht over psalm 19 vers 5 door J F Le Cocq Sr

A poem about Psalm 19 verse 5 by J F LeCocg Sr

De hemelen vertellen vertellen God’s eer en het
uitspansel verkondigen zijne handen werk

The heavens declare God’s glory and the
firmament proclaims his handiwork

Als men in t stille morgen uur

If men in the quiet morning hour

Hier op het aardsch gewemel

Here on earth’s swarm

Ziet naar het blauwe lucht azuur

Looks to the blue sky azure

‘t uitspansel van den Hemel

The firmament of the heaven

Daar troont God die het alles Schiep

There sits God who created everything

Ver boven lucht en wolken

Far above sky and clouds

En’t gansch heelal in aanzijn riep

And called the whole universe into existence

En zee en afgronds kolken

And sea and swirling abyss

En zon en maan en sterren glans

And sun and moon and shining stars

Zijn werk en zijner handen

His work and his hands

Hij ziet steeds neer van SHemels trans
Op volken en op landen

He continually looks down from his heavenly
perch

O! Zalig die dien Schepper mind

On nations and on countries

En naar zijn wil wil handlen

Oh! Blessed is he who minds his Creator

Die helpt Hij als zijn geestes kind

And wants to act according to his will

In zijne wegen wandlen

He helps them as his spiritual child

Al loopt dien weg door t donker dal

To walk in his ways

Hier op het aardsch gewemel

Though your path goes through a dark valley

Het is de weg naar Jesus Stal

Here on earth’s swarm

Bij vader in den Hemel

It is the road to Jesus’ stable

Want reeds glimt door de duisternis

By father in heaven

Een helder licht ons tegen

Because already shining through the darkness

‘t profetisch word dat zeker is

A bright light towards us

Word door t geloof ten zegen

The prophetic word that is sure
Is blessed through faith

Want hij die in dat woord geloofd

Because he who believes in that word

Word zijn geloofs vertrouwen

His faith becomes confident

In’t godlijk woord aan ons beloofd

In the Godly word promised us

Verwisseld in aanschouwen

Exchanged in sight

Dan zullen wij verlost van pijn

Then we will be freed from pain

En alle aardsche zorgen

And every earthly worry

Voor eeuwig bij den Heiland zijn

Forever with the Savior

Tot aan de jongste morgen

Until the earliest morning

Wanneer God met bazuin geschal

When God with trumpet sound

De dooden wekt in’t level

Wakes the dead to life

En lijf en ziel hereenen zal

And body and soul be united

Met hen die dan nog leven

With those who are still alive

Dan stijgen zij met aadlaars vlucht

Then they will rise with eagle’s flight

Naar Jesus onzen Koning

To Jesus our King

Ontmoetende Hem in de lucht

Meeting him in the sky

Leid Hij hen naar de woning

He leads them to the home

Die Hij voor allen toe bereid

Which he prepared for all

Die hunnen Heiland minnen

Who love their Savior

Schenkt hen de hoogste zaligheid

He bestows them the highest blessing

Leid hen bij Vader binnen

Leads them inside to the Father

Dan zullen wij hereenigd wezen

Then we will be united

Met hen die ons zijn voor gegaan

With those who went before us

Dan is de kranke ziel genezen

Then the sick soul will be healed

En zullen wij ter bruiloft gaan

And we will go to the wedding

Dan zullen wij het Loflied zingen

Then we will sing the song of praise

Van’t Lam dat voor ons werd geslacht

Of the Lamb that was sacrificed for us

Dan zal geen traan ons oog ontspringen

Then no tear will escape from our eye

Geen droefheid word dan meer herdacht
Geliefde vriend & Broeder in de Heer
Dat deze gedicht zegelen U tot troost en be
Moedeging op uwe pelgrims reis naar de
eeuwige gewesten der zaligheid mogen zijn
is de hartelijke wensch van uwe nu reeds
82 oude vriend en Broeder in onzen dierbare
Heiland

J F LeCocg Sr

Transcribed and translated by Liesbeth ten Hoeve

No sorrow will be remembered anymore
Dear friend and Brother in the Lord
That this poem seals you to comfort and
encouragement on your Pilgrims journey to
the eternal regions may there be salvation is
the wholehearted wish from your now already
82-year-old friend and brother in our dear
savior
J F LeCocq Sr

