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Na ben ik in een droeve ſtaat,

Ik zit in groote nood,

Zententie of droevig Beklag, van een Misdadiger;

dewelke op zaturdag, zynde den 6 Augustus 1718

zal ſterven, met Namen JACOB MULLER., alias

JACO, dewelke om zyn menigvuldige Dievereyen,

Straatſchendereye ; en Moorderye, van ondere op

levendig zal Gerabraakt en zyn hoofd vervolgens

met een Byl afgeſlagen worden, dan na de Vogel -

wyk gebragt, zyn ligchaam op een rad, en zyn

hoofd op een Pen gezet.

stem: 6 Wereld vol van overdaad. - "

JACOB MULLER., alias JACO, Gerabraakt.
-

-

Dat men myn hoofd daar nog,

Zal van het Ligchaam ſlaan,

Ik moet te regt geſteld,

Myn vonnis is geveld,

Geen plyten nu meer geld, &c

Gerabraakt Gode en terwyl

Ik zit in groote nood. ſk levend voel die pynen,

Wat helpt nu al myn moedig |Met een Scherpregters Byl,

heid, - Myn hals daar afgeſneên;

En myn vrymoedig ſpreken: Hoe werd myn ziel beſtreén,

Wat helpt nu al de tyd, Door klagte en geween. &e

Die ik verwerf o Goôn, Myn boeijes viele lastig zwaar

Sterf ik nu duizend doon, ie ik heb moeten dragen,

En wagt in 't kort nu ſoon, &c. Die nu nog droever maar;

Ik heb myn eigen val gezogt:|Te ſterven door beuls hand,

wat hulp myn 's Gravenhage,Voor al de Wereld ſchand,

Daar ik wierd heen gebrogt, ik ga ten Offerhand, &c.

Hoe is myn hart verſchrikt, Ik geef myn over aan 't geregt,

Ik heb myn zelf verſtikt, ſk kan het niet ontvlugten,

En myn in 't kwaad gewikt, &e. De dood myn aangezegt,

Den Hemel die altyd 't kwaad|Die ſmaak ik met geduld, .

Ik mag met regt wel klagen

Ik werd van elk gehaat,

Myn lyden is te groot,

My naderd nu de dood;

En ſnoode gruwelheden, De tyd is haast vervuld,

Niet ougeſtraft en laat, O Heer ; vergeeſt myn ſchuld,

Schynt myn te dryven ach 1 - | Neem doch een ſpiegel men

- Wie ſtort ik myn geklag, ſche al,

ò, Ongehoorde ſlag, &c. Het kwaad dat loond zyn mee

Die myn door hart en ziel heen ſter, "

ging En brengt ons tot een val;

Doen ik in 's Gravenhage, Weest nooit zoo zeer verblind,

Myn vonnis kort ontving, |Dat gy het kwaad bemind,

Ik moet ô droevig Lot Wyl men zyn loon haast vind,

Gerabraakt op 't Schavot, Wyl men zyn loon haast vind.

Voor iedereen ten ſpot. zº

Heb ik dan zoo veel kwaad E 1 N. D E. &

gedaan / -
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