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Blest be the God of love, 
Who gave me eyes, and light, and power 
this day, 
Both to be busy and to play, 
But much-more blest be God above, 

Who gave me sight alone, 
Which to Himself He did deny; 
For when He sees my ways, I die; 
But I have got His Son, and He hath none. 

What have I brought Thee home For this 
Thy love? 
Have I discharged the debt Which this 
day's favour did beget? 
I ran, but all I brought was foam. 
Thy diet, care, and cost, 
Do end in bubbles, balls of wind; 
Of wind to Thee whom I have crost, 
Bur balls of wildfire to my troubled mind. 
Yet still Thou goest on. 

And now with darkness closest weary eyes, 

Saying to man, 'It doth suffice; 
Henceforth repose; your work is done.' 

Avondlied 

Gezegend zij de God van liefde, 
Die mij ogen gaf en licht, en kracht voor 
vandaag, 
Zowel voor werk als voor ontspanning. 
Maar meer nog gezegend zij God 
hierboven, 
Die mij alleen het zicht gaf op datgene 
waar Hij Zelf geen acht op niet wenst to 
slaan,want als Hij mijn zondig handelen 
zou zien, moest ik sterven, maar ik heb 
Zijn Zoon, Die geen zonden had. 

Wat kan ik U teruggeven voor die liefde? 

Heb ik de schuld kwijtgescholden die de 
genade van vandaag voortbracht? 
Ik joeg voort, maar wat ik tot stand bracht 
waren slechts zeepbellen. 
Tegenover Uw voedsel, zorg en 
voorzieningen stond lucht en ledigheid. 
Ledigheid tegenover U die ik gekruisigd 
heb; slechts dwaallichten voor mijn 
verontruste geest. 

Toch gaat U door en sluit nu de vermoeide 
ogen met duisternis. 

U zegt tot de mens: Het is genoeg, rust 
van nu of uit, je werk is klaar. 
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