












DEN ONDERGANCK

ROOMSCHEN ARENTS,
DOOR DEN

NOORDSCHEN LEEVW.
Af-ghebccldt in vcrfchcyden konftigc Figuren, met fin-rijcke

Verklaringhen der fcivcr, beydes in en buyten rijm , vertoonende, in 't kort,

de gedenckvvaerdighfte faken, die van den beginnc,toc noch toe,

in defè oorlogen zyn omgegaen.

Met een verhael van den Doodt des Koninghs.
DOOR

Bartholomevs Hvlsivs.
Hier zyn noch by ghcvoeght de Viftoricn der Croon Swcdcii»

fcdert de doodt des Autheurs vercrcghcn.

VVanmrghy ddtmoch alfihoon 'm ck hoóchten voerdt aUemn Arendt,tnkm(tttkekt

uwen Isle^ tuffcbcn de Sterren , foo wil ick^u doih van dm h'tfr endcrjloten,

fireeths de Heere. Obadia. i. 4.

t' A M S T E R DAM,
Voor C Ji I s p I N vandc Pas.

In 't ïacr 1642.
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AendeDoor-luchtighe Edele Hoogh^
Moghcnde Heeren , myn Heeren de Staten

Gencrael der vrye-vereenighde Nederlandfche
Provinciën.

Edele Groot-mogende Heeren,

E Kercke Codes inden Pfalm: iz6:fèyL Als
de Heere de gevangenen Sions verloftc,
foo waren wy als de droomende , onfen
mondt was vol van lachens, en onfen ton-
ghc vol roemens. Men feyde dan onder
dcHeydenen, de Heere heeft groot by

hen ghedacn : de Heere heeft groots by ons ghedaen,
dieszyn wy vrolijck. Dit vtAch met recht met vollen monde
roemen en roeden Gods Kercke,voornamelijck in defen , oock ten
dek in onfe naburighe landen. Ve groote daden , en de Heerelijc-

ke 'verloffmgen , die de Heere even defe landen bevvefen heeft
onfen voorvaderen^van den beginne tot noch toCyCn dan ons in-

fonderheyt noch onlancx , onder 'tgovernement vanfijn Princ,

Excell. tegenvvoordigh^sjynföo bekenteenfo veelJat'et onnoo-
dighjcn oock onmogeltjckJoude vvefen defelve alhier in 't kort
te verhalen. Ickfègghe niet meer^ dan dat, ghelijck als de Heere
eertijdtSy Latende Goliath vallen in de handen Davids, * isamneï

gaf * dat hem fijn Hoofd wierd af-ghehauwen door
'''''

fijn eyghen fwaerd : t^lfoo heeft oock de Heere, hier tc^
lande, vvonderltjck beginnen te vvercken, en heeft oock dc^
faecke daer toegebracht , dafs Fyands eygenfwaerd, hem door ^^^1:37.14.1?

fijn halsgegaen is , en nochgaet. Godgheve dat fy feenemael
m korten vergaen moghen, Ende gelijck dit vvaerachtig Is, ten
aenfien van defe , alfoo Is't oock ten aenfien van onfe naburirrhe
landen, wiens verlojfnghe dus verre ghebracht is , nietmm te
rekenen onder defegroote daden,en genaden desHeeren, zynde

^ 2, een



DEDICATIE.
een vvcrck van hem, den Heercgefchiedcjen wonder-
lijck in onfe oogcn. De Tirannye des Keyfers gecomen z,ynde

tot op t dderhooghsie , de Heere die verweet , enfendtfijnen

Koning van 't Tioorden , die in corten tydt , ja in vveynighe

daghen,fchier onghelooffelijcke daden uytgerecht heeft : Want
ffhecomen z,ynde uytfijne eyghen rijcken , door eenen Koningh-

lijckenyver tot God enfijne eere, omfijne allefints bedruci<L^

Kercke te helpen , en te verlofien , en om degoedefaecke teghens

den voornoemden vvreedenyonrechtvaerdighen en eergierigen

Tyran te handhaven-, ( Vwelek de meefie eere is van dieghene

die de Heere in hoogheytgheflelt heeft ) en ghevallen zynde in

het Duytfche rijckjfoo heeft de Heere [dien hy doorgaensaenghe-

bedenken met vvien hyghefireden heeft , als uyt dit traciaetfal

tefien zyn)degerechtigheyt van defefijnegoedefake merckelijc-

kenhygeftaen: want hetfvvaerd van veelen is defen Goliath

(den Keyfer) onverwacht teghen ghevallen : ja vanfooda-

nighe diehem te vooren daer toe ghedronghen vvefende^dienen

mollen, Gods Kercke is in veeh plaetfen , foo veele als verlofi

• ^ TiiQot. uyt den "^ MuyldefesLeeuws \ en al-hoe-wel datfe door's KO'
^'

tiinghs Dood bedroeft^ en in veelflaetfen noch hedruci isfoo be-

trouwenwy nochtans-, dat den eeuwigh levenden God, fijn

Heyligh werck (foo als 't den Koninghfelfs noemde) vcortaen

voorfltCen en bevorderenfaUen een ghewenfchte uytcomH alle-

finsfalgheven j totfijns H. Naems eere, ten befienfyner Kerke

^

en tot herfiellinge vanfoo veel verwoefe Landen en volcke-

ren,fo dat oock die gene die nu tranen facyenjCyndelijck

in vreiichdemaeycn füllen: ibid: vers 5. Over defe haefii-

ghe enfoo onverwachte verlojfinge mynes lieven Vaderlands,

is V dat ick , en niet alleen ick j maer met my alle vroome Chri-

flenen , infonderheyt alle trouwe Duytfehe myne Landfiieden,

hieren eldersfoo z.yn verwondertgheweefl , defe heeft ons

dllegelijckfoo vreemdgefehenen , datwygeworden zyn daer

over, en nochz.yn, als de droomende, onfcn mond is, ten

dccle vollachens en roemens , hoe-wel wy oocknoch
genood-
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DEDICATIE.
ghcnoodfaedvverdcrijfbmtydts, ghcdenckende aende
fchade lofcphs , en aen die gene die aen de wateren tot

Babcl noch gevangen lItten,ons lachen met henjcen tyd

langhjin \fxcnen te veranderen, ^ en onfc Harpen voor *rfai-»57.

een wyle,op de vvilgen-bomc op te hangen. 7>(u om eerji

cnde voor almy[elven-, daer na ooc andere mifjchien op te wec-
ken) [(Telijcden Haen die ecrfifich felven metjijne vleugele flaen-

de ovvveci , en ds dm anderen door het kreyen vvacker mae^,

my jfig ich , en meer anderen^de vvdcke maeralte Hap, flape-

righ en droomende zyn , om over defe verlojjinge den Heere

te roemen i ende by defe gelegentheyt van tyden enfaken-, tot

hem dagelijoc te roepen omfijnen vorderen hyflant ; foo heb ick

dit kort vverc::ken by een gebracht , z^yndefeeckere meditatien

over ditgroote vverc des Heeren y doorfjnen Koning verrecht,

waer in ick anders niet dan de eere van diengrooten Godvoor-
hebbe, om hier doormy , en anderen tot behoorelijcke danckfeg-

ginge 'tfjn vvaerts op te vvecken^roepende eerfl.
"^ Love t den

Hecre myn Ziele. Vaerna , Lovet hem alle fijne Diena-

ren. {^Is meede om dien verlojfer ferkennen, dien de Heerc

tot een inflrument hier in ghebruy^^ enfijne Kerckeghegheven

hadde. Wiens voorbeeldallen Chrifiel. Frineen y en Overheden

ooc wel behoorden na te volgen^omfijnenyver in 't betrachten

vanGodeseerCy enin^t bevorderen van tgoetfijner Kercken '>

de vrefe Gods^fyne gedurigheyt en wackerheytin den Gebede,

Kloeckmoedigheyt, en anderefijne deuchdenmeer-y na te volgen:

vvantdaer toe werden doch alle Chrifielijcke Potentaten ver-

'maenty * Chriftiim Godes Sone te kx\'i^Q.n^(gelijck men ge- * ^^^^- ^•

woon Is der Koninghen en Princen handen te kuffèn, eneven

daerom werdefe^enaemt , ^ Voefter-Heerenvan Gods * Efaia. 49

Kercke. Nh dit vvercxken heb ie met Figuren vercierd^zynde

alle alsfoo veel Emblemata ofte Zinne-beelden, [de vvelcke

alle aen een hangen en in ordre volgeny)om alfoo ooc door V oogl)

wcfende , foo K^rifiotelesfeyt , de vvacker(Ie en levenfle van

alk de anderefinnen-i defeghefeyde verlofjlnghe te dieper in onfe

* i gedach-



DEDICATIE.
gedachten in te drucken. Ooc heb ie hiermeede Willen hetttygeüy

myne Herdtgrondighe ghenegentheyt totmyn L. VdderUnt^foo

dat iek teghensalle berijpers met vvaerheyt antwoorden can,

Cogit amor patrise, &:c.

Defen mynen géringen arbeyt eome ick eerbiedentlijcuwen
Ed. Groot-Mogh. op draghen-^njertrouwende dat etuwe Ed.

Groot-Mogenth.falaengenaem zyn j en aenghenomen njvorden

ten aenfien van den inhoud-, en dat et daerdoorfoo veelte meer

genegentheytby anderenfat vindenMddende GodAlmachtigh

(dien ick diene in den ^wzngcMofijns Soons Jefu Chrifti) ons

voortaen diegenade te doen, datwy meteengoede Confidentie

moghendefichade lofiephs, alsoocharejonHeen welvaren be-

trachten.

FFatmyaengaetyickfialnietnaerlaten , defin onfingenadi-

gen Gddt en Vader in Chrifio daghelijcx te bidden , dafet hem
helieve aen d'eene zyde tefiegenen uw"" Ed. Groot-Moog. en de

pfai. i i. goedefiaken defier Landen,"^ Haer gevende al wat haer her-

te begheertj en vervullende alle der felver goede aenfla-

genitefihande makende alle de lifiige Achitophels aenfiagen der

Vyanden: Aen de ander zyde , dat hy onfiengoeden God ooc wil
fiegenen en byftaen de goedefiaken van onfieliaburighelandeny

en defielve dagelycx meer- en meer wil vorderen , op datwy
onderde regeringe van VEd. Groot Mogh: de Naburige Lan-

den elck onder die vanfine vvettelijcke Overheyt eens mogen

leyden eenftil en <ieruH leven in alle Godfialigheyt^Amen.

LT EdeJ. Groot-Mogh.

Onderdanigftcn DienaerV

B. HvL s I V s.



D. B, H.

GejiA Magni Cujlavi , Regis SuecU^ Emblematic}

defcribmi.

PRogenicm divüm heroas, vel numinacoelo

Lapfa,Iaborantes ccrtis invifère terras •

Temporibus^fidlaque hominum fub iraagine ferri,

Grxciajadavitquondam.feumonftrafub auras

Irata ediderat tellus: (èu viribus ados
Subjuga moitalespremerentimpunè Tyranni,

Hai^ciifama fidem poterit meruifle: neculla

luftius adventumque Dei, GuftavCi manumque
Sofpitisoptaretjquam qus modo volvitur aztas:

Necqui Germanis pollet Deus ille videri,

iEternümque colij fuerit te dignior alter.

Hunc tiia jam dudum de te tibi Sueciakniiiüi

Debet:in hunc voces,atque era faventiafblvit

Tempore ab hocfauftis olim quo Norica regna

Cepifti aufpiciis, rerum ad faftigia duclus.

Quippe tibi haud ullus meritis vacat, optime Regum,
Ex illo decorique locus. Sed enira ultima demum
Faólatibi iftius fpeciemmodóNuminisimplenr.

lam propèter centum repetitis flexibusorbes

Explicuit Titan, ex quo Phlegetontc fub imo
Obfcura fata nodle, Deoque mvifa propago

Regnorum diram in peftem ,metuendaTyrannis

Auftriadum incubuit mundo, non ferpere primüm
Aufa palam , & fufpenfa metu veftigialibrans:

Mox caput attollens, atque ardua colla,per orbem
Graflari:folaafFedanscrudelishabenas

Terrarum quafcunque vident Occafus &: Ortus;

Praecipuè patriisjaótare incendiatedis,

Proturbarc domoSjraptafquea fedibus urbes

Vertere; civilipopuloscommittere ferro.

Hincadeopaffim mi(èrorum fanguine campi

Prodigiale rubent,& inundant flumina caefis.

Stant moles magnorum operumjquae fabula tantum

Et dnfsj



Et cinis, Sc fparfae per inhofpi'ta tcsqua favillac.

Atqueeapei-.S«fo««jamdudumindignaviden,

Magnanimam bello gentem, quam fecula laudant

PriftinajConfimilemque fïbi pr^fêntia gaudcnc.

Illaarmisopibufcjue valens, re(cinderc adorta

DedecLis hoc mundi,iabemquein majus ituram

Exititim: vicinalues ceu corpora primo
Arripitjinde alios Icthali interficit hauftu.

Nee cospto,nec progrefTuDeus abfuit.Vni

Hxc tibi fors, Guftan, tuisquc ingentibiisoliin

Debira crat titulis: fic fata immota fercbantï

Scilicet ut late pacatis finibus, urbes

Pra:donumexciueresmanibus,populofqueferoces
Subjuga non armis magc, quam pietatcDeique
Qucm tu circumfers comitem, terrotc vocares.

Hicte conilliisjhicte virtute, raanuque

Inftruitjhicdubiisprohibetdifïidere rebus,

Pr^fentefque facris animos afflatibus auget.

Talibus affixum curis, turn longa precando

Tempora ducentem,per tot commercia {ïimmi

Numinis , arcanospuro quis pedore (cnfus

Hinc haurire neget,fuperiimque inftinólibus uti ?

Quin etiam te te monitis coeleftibus adum
Has Martis tentafïè vices,& in arma rui(ïè

Eventu, Gujiave, doces. Tibi maxime Regum
Baltheus harrentem lateri tenet aureus en(êm,

Quem non dira (èmel meminit (cnfifle tyrannis

Auftriadum, poftquam totiesdare terga coadi.

Et toties fufo fatiarunt fanguine campos»
Perge animis invide heios, tibi debcat omnis
Exul, Sc immani opprefllisfcritare (alutem:

Et qux magna nigro tempeftas repfit Averno
Cafumorbi minitans.tufortior omnibus,enfe

Fulmincodifpefcervclutqueubi vefpcre fero

S^vit hyems, nodu fe roborat horrida labeSj

Poftridiequediesgelidfs cmergitab undis

Enervi radio,gravibus fè nubibus humor
Interea fufpendit iners,ccelumque fatigat

Lutidus,



Luridus, Sc tenemm fiifFocat in acre lumen;

Verum ubi maturi folcs, robuftaque tela

Incaluêrc diu, difpellunc nubila tadu.

Turn fenfim tenuanairaqu2E,ftat Pontusfn alto,'

Vel denfim niwcx /parguntur in aëre criftic,

Plumatumquc volat tacitarum vellus aquarum:
Haudaliud,(quallore necis,tenebrifque malorum.
Et patria pulfis alibi degencibus,almuni

Exoriare jubar; videamus utaurea coelo

Sidera, formofiquedies te Principe currant.

Hoc afflida fibi de te Germania certó

Profpicit,& fi quem tellus extreraa refufo

Submovet Oceano, (ccptrorum exofiis acerba ra.

Audciadum rabiem, votis exoptat amicis.

Hoc vovet ingenti qui te canit Hulfius ore,

Armaque confpicua pietatc valentia pangit.

Quod fupereft jundis humiles ad fidera palmis,

Talibus seternum precibus pulfamus Olympum;
Prsfidium immeritó afflidis Aquiloniusheros

Vivat,& ó durct capiti per (aecula lumen:

Monftra doraet,pacemreddat,neciniquius uUum
Numen,& ofFenfigravisinclementia cocli,

Tanta capeflentis mcdios elufcrit aufus.

loanms VVeJierhurg,

Op de Sinne-beelden des Auteurs.

AL wat degulde Son tmtjyne locht omcingbelt.

Al wat de wilde Seemet coude vocht otnringhelt.

Veroudert, en vergaet^ en als een cleedt verjlydt;

En is der Eeuwen roof^ de proeye van den tydt.

De vlugghe tydt verderft^ en knaeght met rouwe tanden

Het alderfcboonfie werckJen roem van menfchen handen:

En als een drooghefieckt-, der confienvvonder teert,

lafelfs het Koper, Stael, inUamel-fimm deert»



Laet Mmph'is hampracht den pelgrimm vertoonetij

* De ryr.imi- "^ Dejicylegravett die met haereJpitfen vvoonen
Ucii v.in it-

jQj inder wokken hujs. En z,jnfe metgevelt,
'

. Verjlroeyty enfeervervvoefi door ouderdomsghevvdt?

VVaer is datLyck:PaIajs tmtfoo veelkojï verheven,

wmfot^'r^
* Ghehanghen inde Locbt ?

'/ is al ter neerghedreven,

jvïartiaiis. 1. 1

.

Al vvat aen haeren Kaer der * Caren Coningin

^^Artemifia
VVou'jltchten als een toon, een bak^e vande min,

cari.-t Re- Soo memgh eer-ghehoiivv dat ouwe volckenjleldent

S'"''- Tot qujtingh' vande trouw , tot lofder doecker Helden,

Der Vaders van hetLant,vvaer-z,ynfe nubeUnt?

Defickel van den tydt die hevet alghefchent.

Der Blixemen ghefiraeUder Windengrimmtgh woedeth

De roefl, en vvorm-geknaegh, de reghen vater-vloeden.

Het oorlogbs vuer, enfvvaertjdeglantsen eerefteeldt

Van menigb demhden- loon^ van menigh eeren-beeldt,

Gu^ae f,grootmoedigh Vor^, vvatfalmenu vereeren^

VVaer door bet naghejlacht tinaemfal moghen Leerenf

Soo langly de Son en Maen de vvereldt ommegaet,

Soo langh ditgroote Rondt op fijnen bodem (laet?

VVaerfalmen uvveDeucht enfiercke Dadenfihryven,

Ifz'itx
^ "^ (Drydohhel-ftale borfl,) op datfe moghen blyven,

circa peaus £« eeuwigh zyn heroempt, en leven naer u doodt

y

T^^'cd^^^'
^" draghen onghefchent der eeuwen teghen-jloodtf

ienfchoonentrotsghewelfopmarbel-fteenpÜaren,

Tot aen der Kercken boogh metjpitfen opghevaren.

Een Tombe die van Gout en Diamanten blinckfy

Een Fame wiens Trompet van uwe Deuchden clinckt

Is al verganekelijck. Watfalmen dan beginnen?

Laetyder uwen Loffich beelden indefimten:

En bouwen infijn hooft als in een marble kerck >

Enkerven infijn breyn als in een SteenefercJ^

l cum^Deo, ^"P^^»'^» datghy zyt diengrooten ^ Monfier -temmer^

& viaricibus * Die met u (lercke Godty en met ufwache Lemmer

adTAo^^^'^
H^f bloet hebt afghetapt van menigh rouw Tyran,

•* ccibenis. Van tnenigh "^ helfém hQndt,van menigh bloedtch mm.

Diè



Die roe van Ooflenrijcky diefchrukympYAchtigh RoomeH,

Ghemaecl om overlajl te breydelenden toomen\

Der Duytfcher vryicheyt, der keuken Steun-piUer»

Voor Godes naem end' eer de rechteyveraer,

G^ef.Hulfi, Gaet ons voor,en Leert devolghend eeuwen

Ghedencken aendenmoet van[ukken leeuw der leeuwen;

Vertoont ugeefligh vverck,vertoont met u begm^

Hoe datmenfulcken Ueldt moet beelden indenpni

"En (lellen daereen Tomb' die nimmerfalverdvvpenf

Soo langh' het naghejlacht op aerdenfal verfcbynen;

Engraven daerjijn lofmet danc{baerlijck. verhael,

Daer 'tlangher dueren mach dan in V geduerighfiatt

Van vvaer de blixem-ftrael, en al de byftre winden,

In tydts afgun(iicbeyt nietfuüen doen verfvvinden

Hetghene datter ftaet noch even vaftgheprendt

Tot aen den laetflen dagh , tot aen des werelds endt.

Van vvaer de V Vater-vloety enfcbadelijcke vieren»

Van vvaer de ruyghe roefi^en cleenevvorrem dieren

IsietfuUendoenvergaen dienprys en deuchden-lof.

Noch latenftilckjentiaemghefchreven in het (lof

Ben Name die men hsort te drucken en teplanten

Seer diep in een Tafrêel van enckel Diamanten:

VVaer van behoort teflaen met Letters inde Son,

Guftaefw boven my^ '*' Die quam, enfach, en won» * yeni, vidi,

Roemrijcke Taemgaet heen, en vlieght metfneüe wiecken
oxrar"^'°"'

En daer het licht verdvvynt,en daer het weergaet kriecken-y

En blaeftmetu BafuynyDer Svveeden Koningh leefty

Die naer een vroege doodt, een eeuvvigh leven heeft

^

loannes Ruytingius. •

** Aenvvy-



Aenvvjfinghe van d'ordre,t'famm-hdnpnghe , ende ïnhout der

Sinne-hiddm in dit tra^mjcn begrepen.

Het I. Dient totlnlcydingeacnvvyfende de bewegende oorfaccken,Vvaerom

dit vvcicxken bcfchreven is,ciidc 't oogh-mcrckdes fchryvers daerin.

Het 1. Vervat den inhoudt van 't ghcheele vveick.

Het 3. Iseenebefchryvinge van s'Keyfcrs tyranny ende onrcchtvccrdichcyt.

Int 4.VVcrdtghetoont dat defc vvrcctheyt, hetmiddefnict en is omlanghe
te heerlfchen.

Het 5. Isecnebefchryvinghe vans"'K.eyfi!rs hoochmoet»
Het 6. Befchryvinghe van fijnen val daerop ghcvolcht.

Het 7. Naerder verhael van defen fijnen val , door den Svvecdrchen Koninck,

ende van de veelderhande oorfaecken, die de Keyfer hem gegeven heeft

tot defen oorlogh.

Int 8. HoedatdeKonincknaerlangc vcrdraeghfacmhcyt, gerectfchap tot defèn

oorlogh gemaecktjendefich cndefijnighe dacrtoe opgevveckt heeft.

Het 9. Is een befchryvinge van s'Konincx voorfpoedige comfte over dcBalti-

fche zee, ende Godcsmcrckelijcken byftant^alvan den beginne.

Int lo.Dcn-vvelcken, (GodtJ alken voornementlijck deeerc toecomt.

Int II. Den fncllcnvoort-ganck desKonincx int veroveren ende herftellen yaij

verfcheydenc Landen eu Steden , hoc fnel hy die heeft in gekregen.

Int 12. hoe licht hyfe meeften-deels verovert heeft.

Int 11. Comt hier-tuflTchen 't verhael van s'Konincx doodt gheblevcn in deftn

fijnen grooten voorfpoet op den 15. Novcmbrisi 1632. vvefendc

I Celucki^h voor hem. CditCCnc doodt:

Int 14. i Mder bedroeft yoor Duytfch-Unt

.

Int 15. 3 Ende blyde yeor onfe fyanden.

Het 16. Vervateene vertrooftingc hier over acnGodtsKercke in Duytfch-Iant.

Het 17. Iseenecorte befchryvinge van verfcheydene Deuchden des overlede-

Het ï 8. Is van denfelven inhoudt. (nen Konincx.

Het\<). Verhael van de Liefde fijner onderdanen tot fijn-vvaerts.

i/ff 20. Door de Liefde fijner onderdanen was hy fijner Vyanden fchrick.

Int zi. 22. VVcrtghctoont , dat alhoevvel de uytcomfle van den oorlogh,

oock van den defen, onfeecker is,doch eyndeÜjcken de goede faeckc

gemeynelijcken bovcn<eglu.

Int 23. AenfpiaccketotGodes volck.om op hem tebetrou^ ven.

24. Befluyt metccnghcbedttot Godt.

2 5 By-voeghfcls van de Viftoricn der Croon Svveden , fcdert de doodt des

Auteurs verkregen.

26. Hoe Guftavus Hoorn vvcderom totGencrael vercoren , ende doorhem
de fcghenvcrvolghtis.

27. Van Lm Banier, endefijn Viftorie by VVitftock.

28. Van HcrtognBarcnt van VVcimarcn ende fijn t'fimen-fpanninghc met
Vranckrijck.

29,VanIan Lichten-bcrgs Prophetye nopende dcw Koninck van Vranck-
ri;ck,dat die wel weder deKcifcrl« Throon mocht te befittsn komen.

DËN
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Ie weet niet dat de Trompetten doorhaerghe-
klanck , op-vvcckinghenzyn tot den Kryghfman,om fijn

gliemoet teghens den Vyandt in gramfchap t' ontftecken,

en hem een moet te maken rot den ftnjd: Seneca Lih. 3.

de tra. c. 9- V Vien foude doch dan niet opvvecken, hoc
flaperich hy oock vvefen m(jchte,hct overluyde geklanck

van die Trompette , devvclcke de Fame felfs , tot Lof
van fijne KoninglickeMajefteyt van Svveeden , vervvin-

nner fijndcr Vyanden, en VerlofTer van gheheel Diiytrch-Land,door de ganfchc

vvereldt tcghenvvoordigh met volle kaken , in d'ooven van ons alle gacdcr,

blaeft en uytroept ? vvie fou fijne krachten hier doorniet vernieuwt vinden,

omyets te verfoecken tot Lof van fulck een LoffelijckenPrince, gclijckde Son
by aenkomende Somers tyden, de Krachten van alle Creaturen vernieuwt ?

Wiens fchuyt fou door alfulcken krachtigen vvindt,niet voort gedreven wor-
den? vvatmy aengaet, ickgevoele myn ghemoed,daer door ontftecken en ge-

dreven tot het gene, dat ghy,ö Lerer, hier fict, dienende al]een,als veel te flecht

voor fulck ecnfaecke en Prince , dienende fegickeerft» en voornementlijckom
ten Toon te ftellen, en te roemen de vvonder-wcrcken des Heeren , en om an-

deren daer toe op te wecken , zynde als een Trompet die roept, Comt her-

yvaerts enfet de yyercken des Heeren , die op aerden fulcken rorfloren heeft aeno^he-

recht ; diede kïi]ghenflmrt in alle de -pyereld, die de BoghenbreeSi ^ de Spietfen

ontffejlaet , en de yf^aghenen met Vtere yerbrund. p^yeefl fiille , en beleent dat

ic\\Godben > ick^ yyil eere in legghen. Pfal, 46. 9. lO. I l. En dacr na oock
dienejide, als 't geklanck van een Trompetter, om anderen, die de Hcere meer-
der gaven heeft medeghedeelt, tot wat meerder op te wecken , om meteen
Hoogcr Pen defelve wonderen der vverelt te vertoonen. Ondertuflchcn wilt

niet na laten noch dageli jcx,mct my,uvve gebeden totGod» voor denKoningh
en den fijnen , op te lenden naer den Hemel ; want dit zyn de Silvere trompet-

: VT ten , daer van den Heere oheboden heeft. * Als "hy ten ftryde tredl teghens de
Vyanden , fiilt ghy trompetten , dat uyyerghedacht yyerae ^ vvaer door de
Vyanden verflaghcn werden, alsdeMedianiten op't gheluyt van deBafuyncn

Gedcons. ludic. 7. Siet hier tsmeede hetfvyaert des Heerenen Gedeo?is \ers. 22.

En ghelijck d'Amalckiten verflaghen wierden op het gebed Moyfis ; en vvaer
door hunne Steden,Sterclenjcn Mueren om verre vallen , ghelijck eer-tydts de

Muercn der Stadt lericho op't geklanck der Bafuynen. lofua, 6. 20.

Men fiet
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r.

MEnfietdenSvveetfchenHeldmetfterckeknjgfmachtblinckenpfaU^.s.io.

In Duytfchlancitjcn men hoort daer fijn Trompetten klincken; ^f*^*
^^•^**

De Snel ee"wiede Faem, die blaeft ganfch overluyt,

Den Loffvan defen Prins door al de Wcrelt uyt.

"Wat kan een Krijgf-man meer in fijn gemoet ontfleecken.

Om onverfaegt te gacn fich aen fijn vyandt vvreecken ?

Te loopen inden hoop , te kampen als een Heldt,

Dan even dit * gcluydt , dat hem tot vechten fteldt ?

I I I.

lek had ghenomcn voor mijn dicht te laten ruften,

Daer meed ick mijnen geeft wel eer plach te verluften;

JVIaeroft myluft ofniet,ickmoet'ernu weer acn,

't Geklanck van dit gerucht, dat macd my meed an't gaen:

I V.
En ftiert my, 'k weet niet hoe,wat nieuws in mijn ghedachten.
En even als de Son by Somer-tijdt de crachtcn.

Vernieuwt, vernieuwt mijn geeft, de luft my heel verbindt.

De zcylen ftaen al vol j mijn Schuyt krijgt voorde windt,

A 2 , Alle

* t'Ghcluyt

der Trom-
petten.
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ALledinghcn loopenaltyclomenoni,en brenghen verfchcydc verande-

ringhen voort, zynde als een Rad. Niet dat fulcx foude gefchieden by ge-

val, gheli jck de Heydénen verfiert hebben van 't Rad der blinde fortuncj

maer fulcx alles ^hefchiedr, door, en naer de alfiende voorfienigheyt Götis, ghe-

lijck Ezechiel vertoont vvierd in dat ghefichte, cap. 1. 1 8. fiendeeen Radvol

Ooghen. De Creaturen die boven ons om hooch zyn , zyn felfs niet beftendich.

De Son endeMacn gaengeftadighdan op,danonder,ghene op'thoochfteghe-

klommen zynde, daelt tclcken, cJck Iaer,enooc alle daghen vvcderom , vvaet

door de veranderinghen van tyden, als Somer en V Vintcr,korte en langhe da-

ghen, koude en hitte, en alderhande vveederontftaet ; dedefe,namentlijckdc

Maen,vol vvalTcn zynde neemt weder af, en dan, wederom toe. V Vat is'cr on-

gheftadighcr en lichter int dreyen en keeren als de winden ? is'et (bo félfs met
de fchepfelcn daer boven, wat foude men dan hier beneden beftendig ofte on-

vcranderlijck vinden konnen? ganfchelijck niet ; maer alles is als de Zee die

ghedurigh ebt en vloeyd. Alle de(e dingen, felfs Landcn,gehee!e Koningrijcken

cnKoninghen hebben hare perioden, dat is hunne ghefette tyden: Eclef. 3.1.

gaende op en onder door Godts beftieringhe, die de Koninghen op en af fet,

die de tyden en ftonden der Koning-rijcken en aller dinghen, die hy alleen in

(IjneHand heeft, Afto. 1.7. verandert. Daniel. 2.21. die van ficfi felfgetuyght.

Door my re^heren de IQmhighen, door my heerfchen de p^orfien, en aSe I{eghenten 0^

«terrfe». Proverb. 8. 15. i 6. die , als fijndede Hoochfte, macht heeft over der

Mcnfchen Koning-rijcken, en geeftfe vvien hyvvil. Daniel. y. 2j. hiervan zyn

volde Hiftorien van allen tyden: de groote Koningh Ncbucadnefar trotzen

hoogmoedig gheworden zynde teghens den Heere, vvierd in een ooghcnblick

van een Koning een Beeft. Daniel. 4, 50. en fijn Soon Balthafer verloor beydc

leven en Koning-ri jck op een nacht. Daniel: 5 . 3 4. In de Heydenfche Hiftorien

hebben wy een feer ghedcnckvvaerdig exempel, dat wy hier den Lefer vertoo-

nen afghebeelt. De Koningh van ;Egipten,Sefoftris, hebbende vier Koningen
overwonnen, fpandefeaen fijn wagen alspaerden, een van de fclve fach ghc-

durich om naer 't rad , en ghevraegt zynde naer de oorfaeck , feyde dat'ct met
hen alfoo ghegaen vvas,en met Sefoftris gaenkonde. Dit leert ons nu d'erva-

rentheyt in Duytfch-land , alvvaer dat'et met Keyfer Ferdinando, en met de

macht en Heerfchappye des Huys Ooften-rijcks gaet als met de fchaduvven,de

vvelcke allfe alder grootft zyn , te weten des avonds , foo verdwynen fy korts

dacracn,alvvacr dat'et Rad nu foo keert , dat de Keyfer met al fijnanhanghdc

BilfchoppenjVvaeronder Mentsniet is te verfvviigen,die vvelmet recht een Rad
mach voeren , in wiens Hooftftaet fijn Maj. van Svveeden fijnen Sedes heUi en

Hofheeftjdic te voorcn boven waren,nu onder legghen, daer en teghens den
Syvecdfchen Koningh,die gheringhjen die van Bohemen daer meede dat'et ge-

dacn fchecn,en meev andere verdreven Princen en Potentaten , met de vvelcke

den Keyfer niet vcel beter, als Sefoftris met de voorfeydc Koninghen handelde,

ghehandelt heeft , die komen allencxkens wederom boven. '/ Is yan den Heers

fejchisden y'i'onderlctci'^ in onfe oox^heii. Pfal, 118.

De
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I.

DE \<'''ercldt,vvat m'er in, ofvinden can ofvvenfchen,

SelfsRijckenjKoninghen.enalled'andrcrnenfchen,

Zyn alseenRadtdat drayt,enfl:adighommegact.

't Heeft alles lijnen tydt,nu op,dan onder ftaet,

I I.

Sictaen den Hemel felfs,de Son,en al de Dagen,

En Nachten,tot noch toe,vvy ftaegh verandert fagen.

De Mane van ghelijck niet feecker is geveft>

Door 'c keren van de Wind, Zuyd t. Ooft en Noord en Wcft.

I I I.

War is't dan hier beneên ? wat is't dan met ons leven,

Daer 't alles ftadigh looptjCn word ftecdts om gedreven.

Daer 't altoos ebt en vloeydt, en vvaer dat niet een dingh

Beftendigh is, ofvry vandecsvcrandcringh.

I V.

Dit fict men nu tertydtin 'tDuytfchc-Rijckgefchiedcn,

Aen KcyfcrFerdinand ; wiens machrgaet hecnen vlieden,

Gelijck een Ichaduvv doet; die onlanghs boven ftondt.

Die valt (dus keert dit radtj ja leyt fchier heel te grondt.

A
5

De oor

Inhoutvan't
heele vverck

'sKeyfers

val.

'sKonings

overvvinnin-

ghen.
Daniel:!. 21,

Prov.S.is.iö.

Omnia regnA

fitos fatales li-

xnitei, fuafque

firiodos ha-

bent.

Reyfnerui, in

hoTtulo foliti-

€0, Corona.

I. FUt. 17.
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E oorfaccken van defên fijnen foo haeftigcn ondergang, is ghevvceft fijne

'vvrcedhcydtenonverfadclijcken Bloeddorft, alhier uyt ghcbecldt door
eenen V Volf, vallende in een Schaeps kooy, van de vveicke Ariflotcles en

nieer andere Natuer-kenncrs ghetuyghen , dathy als dan,alles wat hem voor

comt, fondcr onderfcheyt vernielt , ooc fclfhet geen hy niet eeten kan: fbo dat,

al is't dat fijn Hongher, nochtans fijn vvreedheyt niet kan verfadichtvverden.

DeKeyfer heeft cven-eens Huyf-ghehouden in Duytfch-Iandt eenen ruymen
tydt hervvaertsj hy heeft, vvaer hy in ghevallcn is , fich met het bloed droncken

gemaeft: gelijck van fijn grooteHoereghcfcytvverd. Des Arendsvedeien ver-

llinden die van de andere voghelcn. De (even maghere Koeyen verflinden de

vette. Soo heeft de Keyfer ghetyrannifeert op alle Duytfche Vorften. Defen_

Arend heeft fich, gelijck Efopi Kray,met andere Vogelen vederen opgetooyt.
Boni pafioris «/? (andere pecus, non deglubere.

p T,,. , o Sji* ni)ni' emungit nafo elicitfanguinem^

j^ j 'd;-.1 Odi hortulanum qui k radice olera exfcindit,^pua Flut. „ ,. „ . • .... ..

Cier ad^At'
OdiPnnciptmijMpennMttatnctdtt, utremtfctnequeanU

tiium. Du Bartas fijndt fulcke Tyrannen tot den Kgningh der Byen, die (bnderan-

ghclis 1. 7.

Sui donque rots, /lts vajpiux,fus, courrez <* Pefctle

De l'ejpiin donne-miel, qui par bymette vole;

Lkylk voHi apprandrez, qu'un magnanime Prince,

l^apoint de piquer*n pour vexer fa province.

InfgclijcksSambucusEmbl. pag. 229. ftythicrop.

JUtiit qu'ilt figardent hienpar iniques moyens -•

1>'aHgmeHter leur RyaHm' enamaffant des biens.

Ilfaut que hors la main un' ejponfche/èiche'e

D»ntpiutrienilneforttous]oursfoitarrafcUée.

Hy is alle fins met geweld in gebroken , fonder reden of oorfaccken.fbndcr
onderfcheyd, ofverfchoninghen,noch aenfien van yemand,in de erflanden van

.^ Princen en Heeren,als daer zyn de Vorften des Rycx:de Hertogen van Pomeren,
cnMekelenborgh,deLandgraeve van Heden en Aenhalt,Durlagb,yrenburch:hy

heeft het daer al vernielt, de eygen Heeren verdreven: over de onderdanen,hun
goederenjPerfooncn, Lichaemen , Zielen en Conrcientien,door nieuvveVVet-
tcn.fvvare Schattinghen, en verfcheyden wreethcden , getyrannifeert , totdat
hy eyndelijck(koniendeaen het Land van fijne Koningl. Maj. van Svveeden.de
felve raeede dreygdcjgelijck weleer Cyclops ViifTes dreygde , dat wanneer hy
alle fijn meedc-gcfelJen foude ghegeten hebbcn,hem die gonft betoonen foude,

van , voor de laüe proye te bewaren ) fijn iM an , dien Held van den Hecre daer

vervveft. ludic. 6. 12. gevonden heeft, Defen fijnen vvreeden VVolvcn-aerd
heeft hy bewefen onder anderen in d'executie van Prage^al vvaer hy fich dronc-
ken gemaed heeft met het bloed dergrootfte en cdelfte deslandts : Maerinfon-
derheyt onlangs aen d'elendige StadtMaegdeborgh,alvvaer het is gegaen recht

gelijck als Edom riep tcgcns ierufalem , I{eyn af , F^naftotdenbodtm. Pfal.

I 37- Soo dat noyt Turck noch Heyden , noyt Leuwen , Beyren , Stieren en
VVol\ en, vvaerby de Schrifture de Tyrannen vergclijö; noyt Haman,Pharao,
Hcrodcs,Mannaflcs,nochte oyt eenigh Monfter iioc wreed, vvreeder Stuck be-
ftonden noch bedreven.

Watw on-
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'W/'At wonder is het oock ? Hoe foueen Rijckedueren
V^ Dattrotzen moedighvvorttotallefijn ghebucrenf

Dat allefinsghevreeft vvil zyn, en met ghevvelt

En onrecht,allesrooft,en vreemde \C^ettenftelt.?

I I.

Hoc fou een Prins beflaendie niemand fonder fchaeden

Geruft laet in het (ijn,die noyt is te verfaeden,

Die als een vvreden Wolf, alshy de Kudde vindt.

Vernielt, al 'c geen hy niet door Hongers nood verflindt.

I I I.

Dusvvas'tmctFerdinandt, fijn wroeten,woeden, woelen
Door'theeleDuytfchc-rijck, can noch fijn moet nietkoclen.

Hy taft een yder aen,cn elck al even ftraff.

Als Edom, als een VVof, hy veegt Reyn af,Reyn af.

I V.

Hy vvil alleen geheel, en overal, gebieden,

En niet dan door 't verderfvan Landen en van Liedcu.

Syn aerd,een 'SX''olven-aerd,word eenigfinsverfacht,

Maer fijne noyt geftilr,misbruydl aldus fijn macht,

Maer "w'at

De oorfaken
vans'Key-
fers val.

Syn vvreet-

heyr, enTy-
lannie.

Reufne. Coren,

I. f/er. 23.

iral.137. 7-
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Acr wat voordcel heeft hy hier door ghcdnen ? h?cft niet het vergoten

bloet om vvraeck geroepen ? heeft de Heere die niet over hem beginnen

te nemen ) en over de groote Beefte die hy aenbid, wiens klederen met

der Martelaren bloed zyn rood gevcrftfhebben niet van hem allefins afgevallen

die alreedc fijn onderdanen waren ? vvant voorvvaer die wreedheyd enftren-

gighcyd over fijne onderfaeten, is het rechte middel niet voor een Prince , om
derfelvcr Hertente winnen ; maervvel om die te verbitteren, enaf-kerigtc

maecken . Gclijck de herde ftrengigheyt van den Koningh Rehabeam, cengroo-

tc fcheui inghe in fijn Rijck veroorfae<^c, het volck verdeylde, foo dat niemandt

onder fijn regcrinoe blyven vvoude, als de Stamme luda alleen, d'andere thicn

ftammen, verkofen leroboam tot hunnen Koning, i Cron. 12. Dit heeft bevon-

den l'harao. Dit heeft oock by ervarentheyt bevonden , en bevind noch dcighe-

lijcx.de Spaenfchetyiannye in defe Nederlanden : van den welckendefe ghe-

unieerdeProvinticn omderfelveroorfaeckenzyn afgevallen , en noch onlancx

afghevveccken Grave Hcndrickvandcn Berg, fijne Sonen en andere Hceren,

ghclijcktcfienisinde vcrklaringhen daer van uytghegheven , om oock de an-

dere Provintien van fulck een onverdracghelijck jockte verlofTen, daer toe

God vorder fijnen feghcn vvil verkenen, amen. Dit is oock het ecnparichghc-

voelen van alle Polirijcken. De Liefde feytPlinius, Li.8.Ep.24. is veel krachti-

gher om zyn begeerte te verkrijghen,als de Vreefe is,

Seneca in yiolentA nemo imperia continmt diu: moderata durant.

Dat is,Strenge hcercu hecrfchen niet langh : 't ghematighde gebied is wel ghc-

durich, fcyt Senecn. i. dem. Ep. 24. 't Gheen oock wel tcfien is aenfcer vvildc

heeften, die met fachteen foete handelinghen allencxkens ghetemt worden;
daer nochtans andcre,meervrecrachtigh, en fvvacke dieren, met herdigheyt ge-

tercht en fcer vergramt vvordcn. Dit hebben de Poeren afghebeeld.cn vvillcn

aenvvyfenjin dit fabelken vanOrpheus en Amphion.die met een foet ghcluyd

van hun fnarenfpel, de wilde en wocfte dicicn hebben tot fich ghetrocken,

en ghetemt : Ia de herde Rodtfteenen en Keyen foo hebben vcrmurruwt, en

bevveecht,datfc van felfs haer hebben opghefchicl tot een volkomen ghebouvv.

Hetwelckons leert hoe veel een Prince vermach door lieftaeligheyten fijetig-

heyt,fclfsbyd'alderhertfte, vvederfpannichfteen vvreedfte menfchen.

OitnteidexpHgnare -verba ccmptafirrHmqttod minax yalet. Seyt Plutarchus, in

Pyrrho. ^maz^impera.
BLindo yis Litct tmperio.

^ni terretplm lÜe timet,fors illa T^mnno
Coiifenit.

Neen
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NlEcn,' dit is't Middel niet om fich te doen bemi"anen,

Om van fijn onderdaen de herten te ghewinnen,

Dooronrecht,cnghevvelt: neen 't isdcfoetigheyr.

Die hem, vvaer toe fijn Prins gebiedt, ftracx henen leyt.

I I.

*t Gebiedt gematicht duert, het ander moet vervallen:

"Want dit heeft ons gemoct, dit is den aerdt van allen.

De Liefd* gaet boven Vrees:* Den dvvangh verbittert 't hert.

i Die oyt gedwongen vvierdt,oock vvederfpannigh vvert.

III.
\iC^atk6nd' ^Amphion, en Orpheus, door hun fiiaren,

Enaengenaemgeluydjhct vviltgcdiert vergaren,

En temmen; ja noch meer, foo meengen harden fieen

Vanfelffichtoteenmucr doen leggen vaft op een.

I V.

't Mach een vcrdichtfcl zynjmaer'tlecrdt nochtans de machten,

Wat tot 't gemcene beft,dient beft,voor ftael en krachten

Gaet foetjvvant fachtigheyt die tempt den vvrccften beeft.

Doorvvreedheyd vvordgeterchtdatfvvackisqnbcvrceft. .

B Doch

Dat it
vvrcethcydt

het rechte

middel niet

is, om langh

te heerfchen

a I Re^u- 12.

4 711.
AStrcgeHee-
ren heetfchc

niet langh.

Imperia mt~
deratA durant.

Flor.iz.

^r»a V- im-

fera. Blanda

vis latet im-

peri*.

* Oux cy defra

bam l'amc pur

l'oreiUe fatta-

therentki' har-

monie de leur

luth, & l'agi-

terent en ttu-

jant de facons

ijü'il plaifiit

a leur deigts

fuhtils de

moHVoirlts
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D Och, om tot de fciecke weder te keercn-De Keyfer was nu ghekomen,cii

gheklommen, tot op het alder hooclifte ; (Ijnherteftont maer om tever-

der\ en^ en uy t te roeyen; hy haddc alle volckeien en landen inghenomen,

en te facmen gheraept, ghehjck men eyeren faemen raept.die verloren zynjdaer

niemand een veder vcrroert,ofden beek op en fpert,en filfet, ghehjck den Hoog-
moedighen Koningh Arurfeyde. lerem. lo. 7. Soo dat van hem met recht

mach vvorden ghefeytjdat hy was een roede van des Heeren toorne^eenflock

van fijne giimmi<jhcyt o ver iijn kercke, Hy yycn inde Hoochte gheyuren als eeneit

^Arend, *» had fi'yi aej^^hemaeé} tot boyen inde Sterren. Obai. 4. Hy droomde nu
anders niet» dan van een Monarchie , en ghebiedt over de gantfche Wereld,
daer het Huys van Ooftenrijck dus langhe heeft naer gheftaen, enghelijck de/c

groote wereld, niet meer heeft noch behoefr,als een Son diefe regheert» endefe

kleyne wereld , namclijck den menfch , niet meer dan een Ziele, alfo poogt hy

alleen over alle anderen te gebieden : Ia een Wereld is hemnouwelijcx groot

gcnocgh.P/«f iiltra,untts nonfuffictt orlis. Dat is , een vverelt is my niet genoegh,

VVeIckis het vvoord,ende vvyfe van den Spaenfchen Koningh, voerende een

ronden aerden kIoot,daer 'een Paert in ghefchildert is, dat met de voorfte voe-

ten halfdaer uyt fpringt,met het voorfeyde omfchrift. Seer ghelijck Alexander

de Groot, vvelck verftaende van feecker Philofooph dat'er meer als een wereld

vvas,begon te vveenen dat hy maer een ghewonnen had. Defen Alexander,Da-

rius den Koningh van heel A(ien gheflagen hebbende, vvierd van de felve aen-

gebeden.om Afiam onder hun beyden gelijckelijc te decIenrMaer antwoordde,

dat ghelijck de vverett geen twee Sonnen kan verdragen^alfoo Afien oock geeti

twee Koninghen. Plutar. apopht.i-en ander heeft oock ten defen eynde fijn Ko-
ning gefeyt, dat, foo daer twee Sonnen waren , lichtelijck alles foude verbran-

den.-Alfoo, 5cc. Jfofe.yèj-TO.^s. Ceyir £ori/W ghebruyckte dit Symbolum: ^ut
C<efar,aitt «;7?/7,Datis,ofKevrer,ofniet. l>fxit, utrHmqttefmt. Seyt daer van San-

nazarius. lib l Epig. Cxfar Borbus.

^utmhU, aut C£far vult dici Borgm: quidm 5

Cumjïmul CT* Cxfarpofiit e?* ej]'emhil.

Idemineundem.

Omntayincchas,fperahas omnia Cafar,

. Omnia deficiHnt,mcipif ejje mhil,

Ghelijck hy ghefeyt heeft, foois hy 't oock beyde ghevveeft. Dit alles paft

op defen daer vvy yan fprecken, als of 't daei toe ghemaeft waer.

lek
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.

D ES_ R OOM SCH E N A RE N^,,^ . , jx ....,

ICk keeré wederom : den Keyfer was ghekoomen
Tot op het alderhoogft ; had alles inghenomen,

DenPhaltzenPomeren,enMceckIcnborch,enmeer
Berooft van eyghcn recht, berooft van eyghenHeer:

I I.

Elck erfgcnaem verjaeght , en uy t'et fijn verdjreven,

Die moften hier en daer in balHngfchap gacn leven.

Indien fulcx leven is/van veelen hadthy't bloedt

Ghefoopen, en daer mee verkoelt fijn heetc moet.

I I I.

Hydroompt nu anders niet,hy fchijnt,envaft verwachtet.

Te werden Groot-Monarch, daer naer foo langh getrachtet,

Heeft 't Ooftenrijckfchc Huys j hy fpreeckt,mennoyt meervontj

Dan eene Son, die fchijnt de heele "Werelt ront.

Een Ziel is al genoegh om t Lichaem te beflieren.

Een Koningh voeght de Bye en alle andre Dieren,

Een \C^erelt is tenauw voor my, en mijn ghebied t,

lek moet allom alleen, ofKeyfer zyn ofniet.

B 2 Want

'sKcyfèrs

hoogmoed,
trots en op
gheblafcn-

heyd.

Sihe fangui-

mem ifuem Ji-

tiifii.

Tltu ultu.

V»Ui non Juf'

Jt eitorba.

xAfit nihilt
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w'Ant Keyfer gl^evveeftzyndejVverd tot nieren van den Hcercdoorden
Svveedfchen KoRingli^van boven neder gheftoten. Hy die fyn nett inde

Stenen ghemaetl haddc. O'oad. 1.4. Soo dat men nii van l<?mmach
ghebruycken,even dat felve fpreeckwoord dat de Heeic door lercmiam: i 4.4.

ftyde, dat fijn volckfoude ghebruycken van den Koning te Babel. Hoenhmet
den dryferfeoganfcl? uyt? de Heere heeft de roede der Godlofengebroken: en de roede

des Httrfi-hers , die de yoh keren jloeg met grtmmtghej/t , fonder ophohden, en met

yyoeden heerfchte oyer de Heydenen , en yeryolgde [onder barmhertigheyt ; Nti ruft

doch de ganfche yyereld en ps flille , en juight yroli]ck^n , oock_yerl}ei!ghc7i hen de

Pennenoyeri*,uyye ffeerli\ckj>eyt is ondergeyarenin de He!le.HoeT^()tg}>y yan den

Jlemelgheyallen,ghyfiboone morghen Sterre? Hoe "^ ]tghy ter aerdengheyallen,ghy

die de Heydenen krencl(ede^ Ghy dachtede in » hertejck^ yytl ten Hemel opklimmen,

tïi myn Stoel boyen de Sterren Gods yerhooghen. Icl{yyil over de hooghe yyolcken

'i'tiren,enghelyck /^ynden ^Iderhooghflen : Ia ter Helle yaertghy, CT'c. Leeft dat

Capittel, en paft het hierop, gbelijck het Teer weldoet. Defen fijnen val heb-

ben vvy hier afghebeelt, door den Schil-padt, die van den Arend om hoog ge-

voertvverd, en als dan verplettert teghens de rodtfen, om fyn vleefch te eeten,

vvaer door den Poet ^fchylus gebleven '\s,^Ehan.ltb.'j. Plini. lib. i o. 4. Item,

door het afbouwen van een Boom, vvelcx groote fich uytbreyde tot aen de

eyndendes gantfchen lands. VVaer door dat den val van den trotfenKo-

riingh Nebucadnefar vertoont wiert. Daniel: 4. 8,9. Eyndelijck door den val

vaneenenMolen-fteen, die inde Zee gheworpen, en in een ooghenblick niet

meer ghefien word. Alfoo, feyt den Enghel, Apocal. i jj . 2 1 . fal de groote Stadt

Babyion 3 met een ftorm ghevvorpen, en niet meer ghefien worden. De/èn val

van. de Groote Hoere,met haren anhanck,vvordin dat voorfz.Capit; v\cidloo-

pig befchreven. VVaer van vvy de ghevvenfchte vervullinghen ten deele fien.

VVant de Heerc liccft ghcweltghedaen, door fijnen arm,en de Hoovaerdigen

vetftroyt in huns herten ghedachren. De Machtige van den Troon afgetroc-

Jcen, en de Neederighen verheven. Lucae. 1.61. en fal iioch voorts , nae dat

hy al fyn werck fal hebben uytghericht , op den Berch Sion en lerufalem

tehuysfoecken , de vrucht van den Hoochmoedighen Keyfer , der Room-
fchen Antichrift, en SpaenrchenKonincx,met deHeerlijckheyt van hunne hoo-

Apoca: ÏS» vaerdighe ooghen,hy falfe noch alle tVenemael doen vallen,en vergaenjdat alle

die 't aenfchouvven , Tullen mo^^tn Cco^cn : Sy ts gheyallen , Sy ts gheyaUeit^

BabyIon diegroote Stadt. d'Egyptcnacrs , Perfen, Griecken,en AIIyriers,reyt La-

€lantim: Cap.iS. de yitaheata, hebben alle hunnen val ghe har, maer den onder-

gang der Romeynen fal veel fwaerder wefen : want hoe grooter en meerder

fy ghevveeftfyn, bovenalle andere volckeren, fooveel gewichtigherfal oocfc

hun val vve(èn : want het ghene boven andre hoog en vcihsvenis , heeft dies

te mecrdcï fwaericheyt in 't vallen.

Hy
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I.

HYis'etbeyd gevveefl : DieKeyfèr vvastevooren,

Dienmaecktde Heer tot niet, ^cgactghehcelvcrlooren.

Dick voorfpoet en hetglas, als't alder-helderft blinckt,

Danberft het, dat'et voort aen hondert üuckenklinckt.

I I.

Den SchiM-padt vvert ghevoert tot inde "VJC^oIckcn heenen.

En dan van boven neer verplettert op de Steenen,

Tehoogher datfeclimpt.terwaerderisde val.

De Blixemcn de \C^indc het hooghlie treffen Tal.

III.
Soogaethctoock met u. Hoc 2ytghy,diem'in vvaerden

Alom voor Keylerhieit, ghevalknopdcr Aerden,

DusfchielijckPphydiedaLhtu Troon heel Tonder marren

Teveftenindc Lochtja boven inde Sterren.

I V.

'tis metden dryveruyt: de Roedcfiet men breecken,

Die * 'tVolck alomme flocgh: Gods handt is uytghefteecken.

El' flroopt, en houwt nu af, enbreeckt, en nede^-vek

* Dien Boom, die onlanghs noch foo hcerlijck was gheftelt.

Sijn Val daer

op gevolghr.

Dtxit utrttm-

ijue ftdt.

SannazATiiu

de Boriria,

Fortuna vi'

trea ej},cum

Tnaxime jpUri'

det franf^ifuT.

So breken de
Krayen de
Nootë oock,

die 'arende

nedervallen.

loLtinluT in

altum , ut

lap 'm gravure

TUilllt.

OiadtJt. 1 .4.

ie/2iz.i4-4-

^:po cal. 18.

* 'sKeyleis

kaers brant

in depyp.
_

* Syn vonnis

ftaet ghe-

fchrcven.

v^.j
Daniel. 4- 2.

Nu 9,10,11.
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NV komen vvy tot de Narratie , ofte 't vcrhael van defen fijnen val, door

den Svveedfchen Koning.dien de Heere hier toe heeft veivveft, om hem
den oorloghaente doen. Hier van mach , om volkomen de faccke te

vveeten, ghelefcn werden het Hiftoiijfch verhael daer van i in onfe taele uytge-

gheven, ghenaemt , Syyeedfche oorloghen. Infonderheyt , Dcdaratio ^gii, ofte

Vei klaringhe des Konings , daer in fijne Majeft. felfs de redenen van ócfc fijne

rechtvaerdigen oorloogh,voordegheheele wereld openlijck\erhaelt. VVaer
uytdan genomen is 't gene hier nanoch verhaelt werd. Dat,namentlijckdc

Keyfèr,doorveele,en verfcheydefaecken fijne Koninglijcke Maj.geterght heeft,

als dathy door het vyantlijck Leger in PruilTen, den vreede tuflchcn hem en Po-
len verhindert heeft, fijne Vyanden gefterd,hem fulcx gevvcygert, fijne brieven

afgeworpen , ja opgebroken en gelefen; hem tot Lubeck van alle Commercieti
met defelve ftat ghefocht uyt te fluytcn , fijne Ghcfanten fchimp acnghedaen: Ja

defelve verboden op den Duytfchen bodem te komen , daer hy de fel ve had ge-

fonden, ten dien cynde, op dat door het tuflchenfpreckcn der Kcur-vorften

des Rijc.Yj alle fodanige mifverftanden.en onbehoorlijckheden , pochten afghe-

fchaft, en vvcch ghenomen worden. Proteftcrendeaen de felvc met eenen, dat,

kondehy geen vreede krijghen , en dathy tot wat anders ghetercht wierde,
hy voor degheheele vvcrelt wilde ontfchuldigh zyn. Eyndelijck den Keyfcr,

boven alle defe Honden, vvacr van een eenighe genoechfaem is, om foo een gc-

nercufen Prince tot de wapenen te dringhen , ghelijckwy fien dat door het

fchimp, alleenelijck fijne legaten ghedaen,door den Koning der Amoniters, den
Koningh David de vwapenenteghensde felve aennam: z, Samuel: lo. Heeft
hy fich niet alleen meefter ghemaeft van verfchyde Plaetfen , van de naburighc
Pnncen, Vrienden en Bontgenoten van fijne Koningl. Maj. als Meeckclenborgh,
Pomeren, &c. Maer heeft uyt defelve mede verfcheyde dinghen , by der hand
ghenomen ,tot nadeel van fijne M aj. Soeckende fich meefter te maecken,Yan de
Oofterfche Zeejfchantfen en fterclen aen de felve opwerpen, om daer uyt met-
ter tyt den Koning en fijne Landen aen te taften. Ia den Overften V Valfteyn,al-

xeede Generael van de Zee noemende,vvaerdoor fijn Koningl. Maj. fiende dcfc

dreygementen,eyndelijck bewogen is de wapenen voor hem , en andere fijne

naburighePrincen,inde Hand te nemen , om met eenMannelijckenraoed^foo
veeleen groote ongelijcken te vvrecken.Defe kloeckmoedigheyt van fijne Maj.

in 't aenvaerden van defen foo rechtvaerdigen óorloogh , vvert hier afghebeeld,

door de moedighcydt van eenen Leeuw, waer van de Natuerkenners ghe-

tuyghen.

Leo ne qitidignaye facictt flugelUns femetipjum cauda excitat. ^Elianus lih. 6.

drcan. c. I . In princtpio terra verheratur ^ incremento terga ceuqiiodam fxcitiimento

fiagellantur. Dat is: de Leeuw fal fich felf tot Kloeckmoedigheyt op wecken,
door 't flaen van fijnen ftaert, daer door hy ontfteecken werd,om fijnen Vyand
tcbejeghenen. Itaparat fefe aicendire yirtw. Stat, "De Deuchtyvcft altoos haer

fclvcneerft op.

Want
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\'^'

'VLT'Ant, na dat fijn gemoet in hoogh-moet was gereefen,

'^ 'tGeen hy aen anderen genoechfaem hadt bevvefen,

Is hy ghekomen tot de Palen van het Rijck

Des Svveedfchen Koninghs, dien teflocken vanghelijck.

I r.

Daer heeft hy hem ghedreyght ; Ia 't is fbo vcrr' ghekoomen,
Hier, an de Oofler-Zee , en daer wat inghenoomen,
EnSchantfcndaerghelcyt; en daer hem geenfinsnict

Toe quam het minfte recht, focht hy het vol ghcbiet.

III.
Ghelijck een mocdigh Leeuw, hoe tam hy zy, met pyle.

Ofmet een bloodt rappier ghedreyght,ghetergt, een wijle

Syn mocdt fal houden in, en brccckcn ; ja veracht

Syn Vyandt, om aen dien te toonen al fijn macht.

IV.
Maer vaert die Stouter voort, fyn toorcnfalontfleeckcn,

Door'tilaen van fynenüaertj fich aen fijn Vyandt vvreecke

Soo heeft dces dappren Heldt veel langhe overfien,

Veel middelen ghebruycktin'tfchryven, enaenbicn.

n;

Verhael van
defé val door
den Svveed.

Koningh.
d'ooifaken

die fijn Maj.

tot defe oor-

loghen heb-

ben genood-
faeckt,

Vttnego tetx-

tremum edan

fojl ficios: efl

Vox CjclopicA

ad Vlyfivty

Terdintindka

ad Reg. Ma],

Suecis.

Reufn, in hor-

IhIo politico,

Trincipum

tft,tyrAnnts

vel rempubli'

cara opprimë'

tes velperden-

tes, vi coercère

ó- opprirverf.

OmntA
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OMiiiaprim exj'triri yerhis qtiam artniiSapienlem decet. Seggt Trentius in Eun.

Ad. 4. Sc 7. Dat is: de vviifcfal ccrft alles verfoecker,eer hy tot de vvape-

neiigrvpt. VVatal middelen ennacrftigheyt fijnMaj:heeftaengevvcnt,vvat hy

al ii^licdaen heeft door verfchcyde rchiiften,aenden KeYferJietRijckjendcsfelfs

Vorriéjhoelangen veel hy de facckc ovcrleyt heeft,eer hy tot hetuyterfte getre-

den is, leert de voorfz Hift. Sijnc Ma j. wetende dat'et gaet naer het oude fpreec-

vvoordjHet is lichter,het fvvaerd uy t te trecké, als weder in de fcheyde te fteec-

ké,en datgelijcAchab de Koning Ifraélsfeyde tot Benhadat,dé Koning tot Sirien,

d^t,die het Harnas antrefijich niet can heroemen,ah die het heeft afgeleyt. l .Cron.

20.11. En ghelijck Suetonius feghtin Augufto. Cap. 25. Dat ineen volmaeft

Vclt-overfte, niet min pry{lijckis,dan dcvermetenheyt, enhaeftigheyt. Daerte-

ghens 't gene Seneca (cyt, als een vreemde faecke^van Sjlla. Cap. 2. ad Marcian.

dat ipach van Sijne Maj. ten rechten ghefeyt vvorden. Et Inimtcifatehunturhene

iüum armafiimpfïjje, bene pofttiJJ'e. Dat is ; Dat oock fijne vyanden feilen moeten
bekennen, dat hy de wapenen wel aengenomen, en wel afghelcyt heeft: want
Sijne Maj. (ach, dat'et vuyr alom in Duytfch-land ontftack,en hem feer begon te

naderen,en dat hyniet vriendelijckerfoude onthaelt vvoiden,dand'andrc,fijnc

Bonrgenoten.Vond derhal\ en hoochnoodigb,in tyts fich op te maecken,om dit

alghemcne vuyr, door een alghemene hulpc,tc dempen , eer het vorder tot fijne

Landen voortbrack, naer het fpreeck vvoort, Tunctaares tgitur, crc. Dat is:

Hetgaetuaen, Alsghy (letftaen,

uvvs naeften wand , In lichten brand,

't VVclck de eygen vvoorden des Koninks zyn,in fijne voorfz. verclaringhc, en

hier van ons afgcbeeldjtot naerder openinge van vvelckcnwyuyt de Hiftorien

noch yetsfullenby brengen. Doen ^<i«»/iid/ Romen fochtt'ovcrv>innen,heeft

hy hunne Bontgenoten,de Sagmitinen eerftaenghetaft,vYicns ghefanten tot den
- Romcynen aldus voorfeyden. Sil. Ital. lib. i.

Spumeui hic medio <juifurgit ah ^^uoreflu&ui
Si prohiherepiget veftrM ejfringft in tirbes.

Datisrdc Vrefelijcke baren die wy in 't midden van de'e Zee fien cptyfcn,

fullen oock uwc Steden overvallen , tenfy dat ghy daer voor zyr. VVanneei
de Koning Philippus den Athenienfen met krijg quam aentaften , zyn de The-
banen,diete voren hun vyanden waren, hen bygevallen,vrefende dat de Athe-
nienfen overwonnen zynde, fy lieden de naefte foudcn zyn,om dit ontüeeckcn
Vuyrte verwachten^en dat men derhalven den gemenen Vyand metgemeene
macht moefttegenftaen. lufl.hb. 9.Dereendiergelijckc voorfichtigheyt, heeft
den Svv: Koning na gevolgt,in het bluflchen van den gemenen brand ; daer toe
den Franfchen Koning infgeüjcx heeft aengefpannen, \ecvveél zynde door hem
die de herten der Koningen infync handen draecht: maer fyne Maj. van Svv:
wel wetende dat den Keyfer,die fich betoont hadde een algemenen Vyand van
defe Potentaten, en fonder cenigh gelove oock foude foeckcn.fijn krone te doen
vvagghelen, vvelcknaer'tdevyfedesKonings,r»7wof.irn»Wje/7af,tot noch toe,

onbevvceghelijck was ghebleven, zynde als den Top van den ^t\o\\OlympHt,
die fich boven de vvoickcn henen ftred , endoorghcendcrhande winden be-
fchadicht word. Invoegben dat op den Autaer , die boven op den top ftact, de
aflxhen van d'Offerhanden,dieIaerliicxald2cr ghefchieden, en verbrand vvor-
den, door geen winden werden verdoven noch verwaeyt: Ia dat felfs de lette-

ren die in defelveghefchreven werden, in haer gheheelblyven,totdatmen daer
het nacftelaer weder op offert. SoUn, 6. 14.

Hy heeft
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I.

HY heeft fich langh bedocht : maer niet mefe a! gewonnen;
Den Keyfer gingh vaft voort in 'tgeen hy had begonnen*

Dies is met i-ccht,op 't left, ^ fijn gramfchap aengebrandt.

En fprack daer op tot lïch, en tot den Staet van 't landt:

I I.

Ghy fiet decs Dwinge-Iand ons dreyght terftont te raken;

Voor-iccckcr't gaet ons acn,vvanneer het brandend* blaken,

^C'^anneer 't gevvclt van vuyr ons naeften huys verflintj

Wert dat niet hacft geblufcht, het onfe mee begint»

I I r.

De Baren die vvy fien rriet kracht de Zee uyt fchuymen,

DiefiiUcn, foovvydie teftuytennuverfuymen,

In onfc Steeden zyn, al eer men 't wordt gevvaer;

Dies Mannen,* 'tgaet onsacn te weeren dit ccvaer,

I V.

ï Jy,die ghcbroocken heeft de \C'''cttclijckc banden,

Diefouoock onfc Croonjde Croon van ons Erf-landen,

^Dieonbevvecghclijcktot noch toe heeft gcftaen,

Niet laten onbevveeght,noch onghcfchonden gaen.

C

'sKoningS
draegfaem-
heyt en lang-

moedigheyt.
* Dit laneit

pedet, ferreat

habët manus,

Prof4r.l6.i4.

Priitceps et-

tam veram C.

rtligionem ad.-

ver/Ui tiran-

nas defenderé

dehet.

Cor.z. Flor.}'

•Iudic.i9.30.

Ku bedenót

u daer over,

en geefracd,

en fegt aen.

* Immota tti-

umph« S^wp.

Re^it.

Soo
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TWce dinghen doen een Galeye op*t -w^ater voort

gaen. Heteerfteisdevoor-wind die de feylenviilr,

en dien de Heere in fijne hand heeft , en geeft. Daerom
de winden ghcnoemt \rorden boden ofte poften des

Heeren. Het t^reede is den arbeydvan de riemen. Sijne

Koningl Maj. de wapenen in de hand gevat hebbende,
en in 't Duytfche-riick ghekomen zyndc, doch op defen

inficht ghelijck fyn Symbolum ofte devys luyt.

(i) Cum Beo , (2) cf viBricihm armis.

De wyledat den Goddchjckenfeghen over al fijnen

arbeytjover fijne ^wapenen,aenflagen,cn tochten,merc-

kehjckenis:^^/r/ï/ {i)forttma [2) Ubori-, Firgil.lib.12.JEn.

Men marh hier roepen met Gedeons mannen. ///>r^/?^;

puvaerddes Heeren-, en Gedeon. ludtcum 7. ^<?. Hier is het
fwaerd des Heeren, enGuftavi. Gehjck den Koning dit

felfs bekent, als blyckt uyt vericheyde ghebeden, en
danckfegginghen , in 't voorghemelde tractaet befchre -

ven. Dit is aenmcrckens -waerdigh , om te bew-^yfen dat

de Heere met hem gheweefl: is, foo tot Gedeon ghefeyt

"W^ort. ludi. 6. 12. en hem voorfpoed, en voor-\rind geeft

in al fijn bedrijf, dat, doen den Koning voorghenomen
hadde,Stetin,de Hooft fi:adt van Pomeren,in te nemen,
om fijnenVyand dat voordcel afte fien,en dat hy dit fijn

voornemen niet konde volbrenghen,overmits hem den
"wint heel tegen ^jras , foo is hy aen d'een zyde ghegaen,

en heeft met gheboghenknien, enopgheheven handen
den Heere aengheroepen omeenbeqiiamen^jrind, en
dat hy fijn voornemen ghelicfde te feghenen,en te doen
ghekicken.Na ^f-^elck ghcbed den \f^indftracx ghekeert

is , en heeft de Sweedfche fchcpen foo voort ghedre-

ven,datde gantfcheKoninghlijckc Vloot, tot verwon-
deringhe van velen,in twee uren fesmylenghefeylt is,

en door de Schwine en Haven ghepafiTeert 2ynde,is tot

voor
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I.

SOo hacftgefeyt,gedaen: ^ Den Held die is gekomen*

Heeft,wat hem quam te voor, fijn Vyand afgenomen*

Hy is ghcvallen in het midden van de Vlam,

Noytyemand dicfoofneJ, "^enquamjenfagh, en nam,

I I.

Hy is door 't "wilde Meyr met al fijn Heyr gevaren,

Daer hem de \^inden felfte wonder dienftigh waren.

De Boden van den Heer, die fpandcn al te faem.

En flreedcn al voor hem die ftrijdt voor Godes Naern»

I I L
Voor diedenHemelftrijdtjWiefal dien overwinnen?

Ey Lefer .' Het dit Beeld met oogen en met finnen.

*Door Goddiegeeft den\^ind, en 't rocyen,alIebcy.

Den arbeydvandeHand, gaet fnel voortde Galey.

I V.

Dit bcyde word vereyfcht; Gaet hy oft meefle vvaghen.

Of 't minüe, door fijn doen, en tochten,en acnflaghen,

IsdefenfegenGods,diesvaerthy voorde Wint,
En krijght al wat hy vvenfcht, en wint wat hy begint.

B 2

» Verhacl

va fijn komft
op de Balti'

fche zee.

*Doe togen
de kindeien
Ifiaëls uyt

als een man
ludic. 10.2.

Venit.

Vidit.

Vicit.

Claud. huk
militat ttther.

Tirtunit

Labori.

O .' wat
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voorStetiii ghekomen , door \f^clckc fchielijckeaen-

komft, hy de Stadt heeft in ghckreghen. Ghelijck fïilcx

in 't Larynfche exemplaer : Armorum Suecicorum:pag. //.

verhaeltvvierdt. Soo dat van hem met recht ghefeyt

mach worden, 't geen den Poet CUudianus fey t van den

Kcyfèr Honorio in 3. conf Honorii.— Huicfundit ah antrls

I^olm armAtas hyemes-, huk militat ather.

Et conjurati veniimt adclafjica venti.

De Heere,dien alle Creaturen, om hoog en hierom
lacg', dien de winden, wateren,en 't weeder ten dienft

ftaen,die de felve meteen woord,uyt hunne verborgen

hooien kan doen voort-komen om fich te verheffen:

Pfal. 107. 25. lonas. 1. 4. diefe oock met een eenigh
- woord kan ftillen,en doen leggen. Mar. 8. 26. die hcefc

de felve meermaelsghebruyd, tendienft van fijne Ge-
falfdcn,envan fijn volck. Als in't verloffen der kinderen

Ifraè'ls,en door-voeren door deRoodezee,ghebruyde
de Heere eenen feer ftercken Oofl:en-wind,die de Zee
droochde en de wateren deylde. Exod. 14. 21. in't ver-

doen van Pharao.Item anno 88. aen de Spaenfche vloot;

In 't ontfet van Leyden , alvvaer het al te vergeefs was,
foo lang de Heere fèlfs niet wrocht, die door den wind
de Stadt ontfètte , doende 't water in 't landkomen, en

naer 't ontfet, door een Storm uyt dêZuyd-vveften, het

felve,als fijnen dienfl: gedaen hebbende, weder uytdry-

ven. Als meede in de wonderbare verloflinghe van de
Noord-Hollandfche Vloot, in'tlaer 1572. dewelcke
foo hard bevrofen lagh darmenfedoorgheenmenfche-
lijcke hulpe konde verlofl'en. God de Heere geeft een

Noord-vvcften wind, waer door het ysfchielijckghe-

borften,het water gerefen5de vloot bevry t is,cn behou-

den ter haven gheraed 2yn,vvaer op het water tcrftont

weder
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weder is tocgcvrofen. Het vveick die van EnckliLiyfeii

voor een groot miracul,cn mcrcklijck teycken,dat God
hen wilde helpen en byftaen , ghenomen hebben. E. de
Meteren. hb. 4. fol. j6. In defcn alle hebben de winden
en wateren, den Heerc mercklijck moeten dienen , tot-

voordeel van den fijnen. "Wie weet oock niet dat God,
gedurende de belegheringe van 'sHertoghen -Bos.door
denPrincevan Orangien,door het drooge weder, voor
hem ghellredcn heeft. Daer en teghen in 't beleo-h van
Maftricht, heeft de Heere overvloedigen regen gheo-e-

ven, waer door het water van de Mafè foo ghefvvollen
is , dat 't den Vyand onmogelijck was dien te pafTeren,

^t vveick hem anders licht te doen geweeft fou hebben.
Maer boven alle andere voorbeelden , is dit boven o-he-

noemde , van een foo haeftigh omkeren des winds , tot

voordeel van des Konings Vloot , een merckhjck won-
der des Heeren , in oniè ooghen vreemt. P/al. 118. En
mach met recht ghehouden werden , als een feecker

teecken van fijne Goddelijcke gonft, en teghenwoor-
digheyt,daerom : de Heere is met u ghy Strydtbare Held. lu-

dknm. 0, 12,

B X Wat
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wAt fullen vvy dan hier toe fegghcn? Soo God voor hem is , ('t vvelck de

leufc was dien hy fijn volckgaf in den flagh voor Lcip(Ich,uyt;Rora. 8.)

wie is teghens hem ï

Met onfc macht is 't nietgedaen,

Het ismeton*verlorenj

Daerftrijdt voor ons de rechte man
Die God heeft uyt-verkoren.

Vracgdy wie dat ift ?

Hetislefus Chrift

DeHeer Zebaoth,

Daer is geen ander God.

Dat Veld moet hy behouden.

Scyt Luthcrus In een Pfalm.

Geen twijflfel is'er of dit ahcmael is een werck van den Hecre ghcfchicdt,

opvvien vvy alle^ gclijck den Koningh fclfjfien mocten,diefal het goede werck,
dus verre ghebracht, oock tot fijns H. Naems cere.en verlofiïnge van fijn Kerc-

ke, uytvoeren. De Heere fal fijn cyghcn faecke nimmermeer vciïaten. Nu 'sKo-

nings en fijns Ghemcentens faecke, is Gods faecke,als biyél: Exodi. 17. S.Pfal.

68. i.z.Pfal. 82. 13. H.Pfnl. 89. 5 1- lefa. 37. 23. Aclo. 9. 45-S<c. De Heerc

is merckclijck met hem tot hier toQ gheweeft. Sommighe op den Naem defcs

KoningsJetteren hebben aenghcmerd, dat S V"ED, de letteren omghekccrr,
fijndeDEVS, God: tefcgghenis.Dit is feeckcr j dat de Hcere onfe God voor
hem opgheftaen is , tot fijne hulpe , dat fijne Vyanden flllefins aldus vergaen.

Pfal. 6 8. VVy alle bekennen ditjuytroepende Pfal. 115. i.

N/f? om Heere, 2>iiet ons , uw' i^ame fy de tere.

Dit bekende David mcede, een machtigh Koningh : maermachtighdoo*^
dien de Heere met hem was, in al fijn bedrijf, die leerde fijne vingheren ftrij-

den, en fijn handen vechten, die gaf hem veel heerlijcke overvvinninghen,
dan over Goliath den Reufcjdan teghens Beyr en Leeuw, dan teghens gheheclc
Heyr-leeghers fijner Vyanden , foo dat hy thien duyfendt verfloeghjteghens
Saul een duyfcnd : alle vvelcke overvvinninghen , hy God den Heere der Hcyr-
fcharen heeft toeghefchrevcn , als deurgaens in 't Boeck fijner Pftlmen te fien is.

Ditfelve bekent fijne Majeft. van Swedenmeede, dat'et de Heere is, met den
vvelcke liy dus over des Vyands muercn fpringhr. Ghelijck dit alle vroome.en
Godvrefende Princcn , den Koningh lofaphat. 2. Cron. 20. bekent hebben.
Sijn e.\cl; Maurits, Hoogl.ghedacht. na de ovcrwinninghe verkreghen in dien
ilaghvan Vlaendercn, by Nieupoort, opfijne kniennedervallende , gafGod de
cere,enreyde hem danck,uyrberftende,onder anderen, defe woorden met we-
nenden ooghen, ó Heere! wat fijn vvy afmcen fondigheMenfchenf dat ghy
ons,totdyns Naems cere en glory, heedenfoodanig een ghcluck mecdedeylr,
uzy de Glory en danck indcr eeuwigheyd. D.it fijnMajeft. van Svveden fulcx

mecde bekent, blijft uyt fijne foo veclhccrelijcke gebeden,en danckfe?gingcn.

VVclcke
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I.

O.'
"Wat een groote faeckjdacr 't Heyr te Velde trecket,

^X^'anneer ghy mecdetrcct;alsghyde Handt uytftrecket,

Ghy vvonder ftcrcke God ; wanneer dat gliy op ftaet

V^w' Vyand als het \< 'as,als Damp en Roock vergaet.

'tStactallesin uwe Hand, ghy kondtdoorhondcrt jagen,

Noch hondcrt macl loo veel
;
ghy kondt door vceie plagen.

Ia duyfent middelen uw Vyanden verdoen;

Befchamen hunnen Raedt, eerdatfy dat vermeen.

I I I.

Geen Wijsheyt tegcns u, noch geen Verftantkan geiden.

DePacvden werden wel bcrcyd gebracht te Velde;

Maer d'ovcrwinninghc komt Heer van u gemeen.

Niet üns> Niet onsjó Heer.' li fy de eer alleen.

I y.

Met u den Koningh fal fijn Vyandt voort bedwingen;
Metufalhyreflaen,enover mucrcnfpringen.

Ghy zyt fijn God, fijn Hoorn, fijn Rot-fteen en fijn Schilt;

Hy ftrijdt in uwen Is^acmjdies hem voorts wel doen wilt.

£eUi dux bon-

ni viclorii non

parum com-

mocl'tt. Cor. 6,

Flor. 6.

God moet
de eeie toe

ghefchreven

vvorden zyn-

dc met hem
ghevveeft

Rom. 8.

Treee! fis. (p-

div- fotentitt

omnia in hellii

tfficiunt. Cor.

t) Flor. 7.

Pfal. 68.r.

.Num.io.js.
Levit. 26.8.

Prover 21.11.

Pfal. lis. I.

Pfal i?.i-

Nui
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VVelckc ten deele in de voornoemde Hiftorieftaen, als dat'cr vcrhaelt vvcrdj

wanneer hy op 't Eyland Rugen, opland getreden was, feyde hy,op fijn Icnien

vallende: óGod !dic over den Hemelde Aerde, en de wilde Zee heerfchet, hoe

Ican ick dy ghenoeghfacm dancken , dat ghy my , op dcCc ghcvarelijcke reyfe,

foo ghenadelijckenbevvacrt hebt. AchHeereickdancke , jaick dancke u uyt

denbinneften grond myns Herten ; en biddc, de vvylc dat ghy weet, datdefc

myne tocht,en myn meeningh, noch voornemen daer in, nietmyner, maer
eenig en allcenig tot dyner cere,en dyner arme bedrufte kercke tot troft en hul-

pe is ftreckende,dat ghy my oock vorder,indien de ure voorhanden is,van dy be-

ftemtjdyne genade en leghen, in fonderheytgoet vveer en vvind,verJeenen wilt,

op dat ick myne achter-ghelaten Armade, die ick uyt menighcrley Natiën en

Volckcren vergadert heb, haeft bymyfien, endyn heyligh VVerck bevorderen

mach: Amen. Item vvêrt aldaer verhaelt een ander ghebcd om goeden wind,
't ghenc daer op ghcvolcht is > boven alreedc ghemeldt. In den Leypfiger flagh

teghens Tilly, als hy den flincker vleughel van fijne Armade, wefènde deSaxi-

fche, dat begon te vluchten, 'tvvelck hem 's nachts te voorenineenen droom
werd aenghevveclen, dromende dat hy Tilly by 't hayr had, en dat hy dien niet

konde vaft houden , voor en al eer, hem defèlve in fijnen flincker arrembeet,

feydc: óghy ftcrckeGod, voor wiens ccrevvy nu vechten, is het uwen Godde-
lijckenvvillejfoobevvijft uwe Macht aenonfeVyandcn , en geeftuweName
de eere en d'overvvinninghc.Het welck datfelve is,met het fcggen des grooten
Koninghs: Pfal. 1 1 5 . I. I^Tict ons. Niet om, uyyen Name fy de Eere. En hier op
feyde den Svv. Koningh , fijne kiijghs-knechtc weder vermanende , fy fijuden

hem in Gods Naem volghen, die foudc, en die konde helpen,en d'overvvinnin-

gegeven. SpreeckendeghelijckDavid gaendetcgens Goliath: i Sam.17. 4. 5.

Ghy komt tot my met Svvaerd en Schild,ic daer-en-tegens kome in den Name
des Gods desHeyrs Ifraels dien ghy befchimpt. Devvyle dan dit alfoois, foo
iffer hoope vanecne goede uytkomfi. De Vyandenmogheti vreren,hem,voor,
en met den wekken dat de Hcere is, en die,den fclvcn God hout fijnen Borght,

fijn Hoorn, en fijn Rot- fteen te zyn, Pfal. 18. hem met de welckehy ( onfe

God ) felfs op ghetrocken is. Dien God die wel eertijds , foo hier vertoondt is,

optrock met het Lcgher fijns Volcx Ifraels, dar voorgaende by Dacch , en by
iSacht: Exodi 13. 21. dat gheleydende door die twee leydfluyden Moyfen
en Aron , als eene kudde fchapen : De Arcke des Verbondts , een teecken van
fijne teghen-vvoordigheyd,voor hen treckendcde vvelcke wanneer datfc vcr-

toogh, füo feyde Moyfès, God Staet op dat fijne Vyanden verftroyt werden.
Numer. 10. 35. Die is 't dat oock met den Koningh te Velde ghetrocken is,

^aerom moghen de Vyanden vrefen , dewijl dat de Heete felf in 't Lcgher ge-

komen is; want hoe foudefe ftaende bly ven voor hem , die veel duyfend mid-
delen heeft, om fijne Vyanden te dempen: Hy kanfc door fchrick en vrcefè

jaghen. Levit.26. Deuter.28. Exodi 14. 24. Soo datfe vHcn daerfe niemand
jacght, en alles verlaten. Ghelijck de Sirierssoor Samariam opbraken, nadat de
Heere hen hadde doen hooren een geluyd van Paerdcn en vvaghenen,foo datfè

hunne Paerden,EfeIs, en Hutten inden legher verlieten. 2 Rcg. 7. 6.-/. Even-

geüjck hetfèivenoch overweynich laren voor Bergen op- den-Zoom, in 'tont-

fer ghcfien is aen onfe Vyanden. De Heere kanfc door Donder en Blicxem, en

onweder.
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onweder, i.Snnni. 7. 10. door onorden en vcrblindingc liacrdcr oogenriudic*

7. 22. door te niet macckingen v.in hunne acnfbgen cnraedt. 2. Scimu. jj.i^-

doorecncn Enghel (ghclijckin Sennacheiibs leger ) vcrftroyen en vcrdclghen.

Ia deHcere , die Goliath fijn hooft liet afhouvven door fijn cygcn fvvacrd, die

kan oock fijne vyanden demptn^door dat eygenfvvaerdjdat van te vooren vooc

henftrced. Iitd. 7. ghel;jckindefcn oorlogh gebleken heeft,datde Hecretegcns

den Keyfcr verwet^ heeft , die ghcne die van te vooren met hem waren. Ghc-

lijck oock blyft hier in dcfc Nederlanden , dat de Heere . door den dienft van

Graet Hendrick vanden Bcrch, onfc vyanden befl:rijd,en hunne machten breed;,

ladat'et die cyghcnSchaloupenzyn, dewclcke de Stadt Antwerpen teghens

defc landen toegerufthadde,dacr door<le felvc ftadt, door 't innemen van ver-

fchcydcn ftcrden daer rondom , onder 't beleytvanfijn Exc. V Vilhelm vaa

Na{Iau,allencxkens benauwt werd. Dit heet recht; THtentttte p€rdtdi(}i, Turdui

fibitpfimalnmcacat. Suo/ibi ]Hmento malum accerfere, Suofegladio ]ugttUre. 'tHeet

cenen kt*ylgracye;i, ende felft dutrin yallen.Ecnc F^ede maec^ii totj't'yi e^ghen (ters-

In fijns eyghenfnyatrd yallen, geli]ck^ Saul. Sy moghen nu fèggen.

ffeu f>atior telis yulnerafafia mei*.

Om weder te kceren,de Heerc is een God die door kleyne middelen kan ver-

loden , ghelijck fulcx in de boven ycrhaclde Hiltoric alhier , vvoi d afghcbecld.

I/y le^de fi\nyoUk^ali etn bjtdde Schafen,doer AJoyfvn en ^ron>doorde VVoe^yne^

uyt de Tvrannyc vanfooecn machtigen Koning,tot in't Beloofde land. En dit is

indcfen oorlogh , infondcrnv^.- acnmerckens waerdigh. De ht.rc heeft het

felvc oock ghedaen. Htmgeyen yyy de eere. Niet ons. Niet o»fjHem biddtn vvy
aldus: Heere onfe Godt, yytlt doch ufaetl^e , en de faccke des Konings aennemen,

en de felvc rechten teghens alle diefè vcrvolghen , dat hy Jlch yerheughein ttyyet

krAcht , tn gantfch yYglt]sl{^fn nyyir hnlpf , enwy met hem, uprijfcn mughcu.
Pfal.2i, i»Aiöcn.

D DcKo-
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DE Koningh over de Baltirche Zee ghekomcn iijnde,

om int Duycfche-rijck in te breken, is in iijne vi-

éVorien fbo ongelovelijck fiiel voort gegaen, dat men de
felve niet beter foiide konnen veriinncn afte beelden,

als door den loop va dat groote Heerlijcke licht,de Son>

de vvelcl-'edesmorghens uytgaendealseenen Held, in

24. uren de gantfche vverelt om loopt,van 't eene eynde
des Hemels tot weder aen dat felve. Even eens is den

Koning voort gegaê in 't geen hy voor hadde.Voor eerft

hy heeft ingenomen het eylantRugen,Ufedom,VVol-
lin,&:€. Zijnde denaelte palen tot fijn Rijck, al vvaer de
Kcyfër aireede ghene/lelt hadde, om van daer fijn voor-

deel tegens hem vvaer tenemen.Ghclijck men een deel

VVolven /chüilende in eenighe bofrchen,door 't afhou-

wen derboomen ontded, en hunne fchuyl-plaetfen be-

neemt,air<? is 't den Keyfer door "r ^-^riies v^ü dele plaet-

fen gegae: dit waren hunne hooien daer infe verborgen
leggende,loerden op hun voordeel. Hier op fijn gevolgt

fo veeirteden aen de Zee gelegen,de vefi:inge Colberg,

de Steden Roftock, Wifinaer, en andere: als meede
gantfche Hertog-dommen, als Pomeren, met de Sterke

ftad Stetyn,'t Hertogdom Mekelenborg. Defe Hertoge

heeft hy, als zynde de rechte erfghenamen,vveeder So-

lomnelijckherfteltjgelijck verhaeltwort, in tvoorfey-

de tradaet. Na defen heeft in feer korten tydt de Ko-
ning,de gehecle Branden-borgfche Marck in gekregen,

,

en onder anderen de hooft-ftat Francfort aen denOder,
llormcnderhand , tot dat hy ontrent Saxen ghecomen
fijnde , ^f^elcke Keurvor/l de Keyfer mecde genoegfaem
dreygde, ja aireede eenigc plaetfen hem had afgenomé,

fichmet de ielve Vorfl verbonden en ghevoegt heeft:

door Saxen getrocken fi nde,{bo is de koningh , na drie

Heerlijcke over^'inningen , verkregen in den Leipfiger

ilagh,onghelovelijck voort ghegaen. De S\rceden heb-
* ben, na
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I.

NV is, op Gods gheley, de Koningh afghevaren.

En 't Svvaerdt isin de Vuyft, wat nicuvv,en vreemde maren

Verftaet men over al ? dat hy foo fhel gaet voort.

Vervvonderingh ontflaet in yeder die het hoort.

T r.

De Son in korten tyd»- J« "V^ereldt gaet befoecken,

Sy fchijnt.en breeckt'er door tot in de c^uyftre hoecken.

•Al iflceengrooten vveghvanons,enonivghefight,

Haer fchoone heldren glanfch en ftralen 't al verlight.

III.
Soo heeft, in korten tyd, de Koningh veeleLanden

Ghevvonnen,en betoondtdat hy heeft langhe Handen.
d'Eylandenby de Zee,de Steeden al daeraen;

Ia is heel tot den Phalts en Beyeren deur ghegaen.'

I V.
Mijn Tong', en Pen, en Dicht, hoe (out ghy's alle noemen ?

Geen Stadt is'er foo vaft gheflooten, die kan roemen
Dat'shemin fijnen loopofftuyt,ofbuyten fluyt,

Syn Stralen zyn alom,al is fijn Lichaem uyt.

Voortgang
fijns Koning-
lijcken Maj.

in't verove-

ren van foo

veel landen,

cn Heden.

rfal.i5.

Pfal. 6o.S.9>

lo.

Leiati aurtf

fu»t& tculi

regnorum,

Rfufn,

D z Wanneer
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ben na defe vidorie , betoont datfe Smeden zyn, die het

yfcr fmeden ter\f^ylen theetis : De Koningh is date-

lijck daer op , als overwinner ghetrocken door Thurin-

gen en Franck en, heeft iïch meefter gemaedvandeBir-
dommen, en Steden Bamberghen Wurtzburgh , van

waerhy voortgetrockcn istotin't Graeflchap Hanau,
defèlve ftad door e6 krijgf behendigheyt veroverende,

hier op is de Stadt Franckfort met ackoord aen hem
overgegacn, endaer opghevolgt verfcheydenBildom-

nien en fteden, als Mcnts, Worms en Spier , als oock de

voornaemfte fteden van de Pfalts,Oppenheym,Cruitz-

nach,&:c. en die aenden Rhyn gelegen tot ontrent Geu-
len toe.Van daer getrocken zijnde tot in Beyeren, heeft

ingecregen de Steden Donaweert, Munchen,&c. lek

fwyghe't geen ondertufldien fijne Legers onder 't be-

leydvan verfcheyde kloeke krijgf-overften, ghevoegt
methft Leger van fijn Keur-Vorftel; Doorl; van Saxen,

onderden Overften Aernheym, info korten tydhieren
daer hebben uytgherecht, alsinBohemen, Slefien, de
Stichten Bremen,Halberftad,BrunfVijck,Hildesheym,

fcLandvan Heflen,<°n mf-^r andere plaetfèn. So dat van
den Koning met recht gcfèy t mack -woorden, dat hy, ge-

fterck door den Arm en rechterhand desHccren, f'die

niet verkort noch verfwaden is, j Lange handenheeft:

i^f} nefcis longas , regihm ejjè manus^. Zynde al dit voorfcy-

de, ende noch veele meer gefchiet door fijn beleyt. Pli-

nius feyt. P^cri Principis e(l, d^c. Dat is, Hetcomteenen dap-

peren Vrince toe, (ds defnelle Son) alles te befichtighen , en alles

te hooren , en overaluvaer hy van doen Is , als een verlofferte

*ver[chynen, om denfijnen te helpen. Claudianus verghelijól

den Keyfer Honorium by de Son , fëgghende
__ »_™ CAÏedinmnon deferit tinquam

Cceli Phcebm iter^radiis tarnen omnia lujlrat.

DatiSjDathyghchjckN^rasde Son, de welcke,alift

datfe
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datfe den Hemel noyten verlaet, fooift nochtans da tfe

haere ftraelen overal opd'aerdc uytrchiet , daer door
datfe alles befbect.

De Koning,die op ecnen tyd niaer in een landt,in cene
provincie,ftadt,cnde plaetiè en conde naer denLichaem
teghen-woordighzyn , die heeft nochtans door fijne

brieven, beley t en bevelen , als door fbo veclc flraelen,

fich gheftrect oock rot de verghelegenflc plaetfcnjcnde
heeft door fijne getroLi\f^e bevel-hebbers, als door fbo
veele ooghen ende ooren, dadelijckconnen fïen ende
verflaen al >«^at elders omginck. Dat meer is, Ghelijck-

mende Soninhaeren Loop niet ran fluyten, nochhaer
fl:raelcn,endc hacr Licht niet en can uytfluy ten. lüeten
CAn voorhaere Hitte uerhorgen hlyven. Pfal. ip. Geene plaet-

fè fb bcfloten,gecn fchuyl-w^inckel fbo verborgen5geen
reetfoo cleyn, ofte fy en breed ende drind daer door:
Alfoo ifler geene ftadt foo flerck , geene flerde fbo wel
beflotengeweefl,de>jrelckehcm niet en hebben open
gcdaen eningelaeten,'t2y doorvriendelijck verdragh,

't zy daer toe ghedwonghen wefende door de hitte fij -

ner -w^apeneii.Heercmaed ^^y^e Koningh ende de fijne,

voortcicn in haere rechtvaerdighe faecke gelijck tot de
Sont(daer by de rechtvaerdige vergeleken vvert) de ^v^elcke

voort gaet totop den vollen middagh. Geeft dat daer door
ii\fx feer bedru£te Kercke in Duytfchlandt,alom'mo-
ghe werden herflelt, ende dat vvy fbdaenigh liefFelijc-

ken Sonnefchijn,fbdaenigh middaghe beleven moghen,
om 11 daer voor te looven, Amen.

D z Om
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M kortte zijn in dcfcfo overvloedige üofte,men kan met vvaer-

hcyt fegghen, van allede Steden daei' de Koninghjtot noch toe

voor gekomen is, even het gene dat de Prophret Nahumfeyt, en

voorfeyt den Steden AüyriGn.C^ip.^.ii.Alle uwe va(ie Steden z.jn als Vy-

ge-Boomen>vvameer menfefdmdJatfc dien in den mond vallen^diefe eeten wd.

Sïetu Vokkfitltot vvyven worden in UyUvve Poortenfullenuwe Vjmdenge-

opent worden, enhet viijr[aluwegrendelen verteeren. De Koning heeft de

Steden daerhy voorgekomen is fbogevondê,dat,vvanneerhyderel- I

vc maer fchuddcjdoor fijne vvapenê en 't gevvelt van fijngefchut, (y

hem alle,als rype Vygen^fijn in den mond gevalleden fchuddende van

fcrick, en vrefc, riepen op fijne ^Qvkom{!t,Guftavu£ anteportttt.Htm de

Poortcn,ofmet goedheytjot door gevvelt gedrongé2ynde,geopent

hebben, En/ögaethetvoorwaer metde Landen en Steden, daer de

fondcn ryp zyn, loehj .13.dat als dan ooc de Steden ryp zyn,als rypc

VygeiijN^/jM-^. als rype fruiten: ^wiw: S.alsrypedruyvenjalseenry-

pen oogfl. Dan fend de Heere fijne dienft-boden met eenfcherpen

fickel,omdietemayen,cn aftelefen.loel.3. Apoca/14. Watnu de \

tochten desKonings,en fijner Heyr-Ieghers, hier en dacrop cenige '

aenflaglien aengaet, daer meede gaet het als met de \»C^aflende

Maen, de vvelck des avonds yder reyfe wederom kerende, volder is

van aengheficht, helderder van glans, en heerlijckhcyt. Alfoo keert

hy,enfijnvolcktelckcns weder van hun vyanden, bedcdmetLau-
rieren en Palmcn,gekroont met overwinningen, gheladen met rijc-

ken buyt van blinckenden filver en goud. Soo dat van hem ghefeyt

mach worden 't geen David vanlonathancn Saul feyde. iSamu: i.

De Boghe lonatbans beeft nojt ghefejlt. Hetfwaerd Sauls is nojt ledigh

weder ewghekomen van den bloede der verjlaghenen , -« van den Vette der

Helden.

1 Sy zyn lichter dan de Arenden^

Slet hier fijnefnelheyd,

2 En Jïercker dan de Leuwen,

Siet daer fijne fteröic.

Dus verre
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I.

TI77'Anneer dat yemandt gact<len Vygen-boom bewegen,
VV Defoeteblacuvve vrucht, de rijpe Vyghen plegen"
Gheloft van haren tack>te vallen nedervvaerdt,

Om van een graghen mondt te werden opgegaerdt,

I I.

Soo vallen haeftelijck veel Steeden en veel Landen,

Als rijpe Vyghen , in derSvvcedcn Konings handen:

Mitdathy maer eens heeft ghcfchut: des Vyandts moet,

En Mueren door 'tgcfchutjhydaetlijck vallen doet.

I I I.

Sijn invaljfijnen tocht, op dees' en ghene wegen
Vermeerdert fijne macht:dcDeuchtenftaIcn Degen
Keert nimmer leedigh vvccr;macr komt noch meer gelaên

Met eer en buyt, als hy daer henen was gegaen.

I V.

Gelyck de filvre Maen,met meerder Licht verfchonet.

En Volder aengheficht des avonds vveêr verthonet.

SockomtGuftavusoock>vvanncerhy wederkeert.

Komt hy,gelyckdeMaen, met meerder glans vereert.

>^pQC, 14- 18.

Hier

Lttna redit

fimper fed Itt'

mine plenioT

tittila,

PradaRex vi-

lio phnioT ht-

P.e redit

G.Roüenbagii
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DVs verre, (waerdcLeferJclitwercxken ghebracht hebbende,

foo dachte my oock, dat hier van in 't gcmeyn ghenoegh gcfeyc

was, want hier te \v'illenÜcilcn alle des Konings overwinnin-

o-enj en fvns Vyandts ncdcrlaeghen, eick in 't byfondcr, met nacmen

van alle de ftedcn en tierden door hem verovert , dat en foude noch

onfemeninge,nochdckortheyt defes traftaets, nietkonnen lyden.

Nu,hier is 'r, dat ^wy in 't Icfl van November,dic fwaere tydinge be-

comen hebben, van des Konings droeve doot, en 't eyndc van defeii

foo kloeckmoedigen Heldt; ghebleven indelen tw-'eede Slagh voor

Leipfich. DeKoninghjnietonghelijck Samfon,heeft in fijne dood

fijne meefte Vyanden verilaghen.

Mortefua vïcit, quosvimere Harte neqtiivit.

Onder de welcke dat oock dien Monftreufen Tyran , ende

verwoefter vanMaegdenburch,Papenheymghe\Y''eeft is, die 'tal-

dacr, Reyn af,Reynaf,totdcnhdem toe , gemaed heeft , dien Canibal en -

menfchen moorder , die met recht mach ghenoemt worden, als

Theodorus Tiberium plach te noemen.

Een klompleemsgedoopt en gerood-vervvet in enckel menfchen

hloed.lta d'tclus eïi oh ftVAm &UntAm naturatn Tiberius. Sueton: Itb,^. c. ƒ.

Curtiits de Romeyn i^edïeyen door eencn yvertot fijnVaderlandt,

om dat te verloflen van den ondergangh,en andere by 't leven te be-

houden en te behoeden, \Y'aegde fijn eyghen leven ,en fprong ghc-

willighin diengroufamenroockenden Poel , die binnen Romen
' vanfelfs vvasgeopent.Alfoo heeft den Koningh, dooreen byfonde-

ren y ver tot Gods kercke , in Duytfchland ghcdreven zynde , fich

niet ontfien, met eene geringen macht teghens fijne fecr machtighe

Vyand te kanten. Defenyver van Gods {ercke beeft,hem als verteert,Soo dat

hy andere, voorgaende en voorlichtende , in den dienft van ande-

re, als een i^aers is uytgegaen.

Vtcandelaperïty neh'is dumlummaprAJlaty

Duxïta, fubjecros dumfovet^tpje cadït,

Den Koning vvasgbelijckjen kaerjfe die daer licht.

En alfooïnhet buys veel goede dïenft aemïcht.

Maer, eylaes ! 'm dien dienfl fy baer[elven verteert:

Dat dïtnu ügbefibied onsfitl en berte deert.

Hy heefr,gelijck den Pelhkaen, fijn bloetgheftort voor de vryheyt,

en 't leven van andere. Fro lege &grege^

Dm
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r.

Hier voeld ick my ontftelt, my n geeft begon te dvyalen,

Alfo ick my vermadt fïjn Deuchdcn te verhalen.

Te noemen yder Scadt.en yder bloedge Slagh

Daer hy ftaegh boven, en fyn Vyand onder lagh.

I I.

Ick werd, 'k en weet niet hoe, in'c dichten opgehouden,

Myn Pen werd hier geftut die bilHck vloeyen fouden

Infulck een faeck als dit: ickfvveeg fchier met geweld

Tot dat ick had verftaen , de dood van defen Held.

rri.
Moet ick dan, laes ! ick moet met tranen hier vertellen

Eendood, die totcer dood, een yder fouontflcllen.

Is dit'ct ongeval, is dit dien dr ocvcn flagh

Daer my de ziel van floegh 1 die my op't Hertc lagh?

I V.

't Heeft onfen God behacgtjdies moei'et ons behagen.

Nli roept ons wederom tüttreurcn en tot klagen

De dood van defen Held, dic midden in't geluck

Enflerit,eneeuwigh leeftimaerlaet ons inden druck.

E

Verhacl van
'sKoninghs
dood, geble-

ven in lijn

meeftc voor-

fpoed.inNo»
vemb. 16} 2.

defe is Ghe-
luckigh voox

hem.

Optimum
tune mort cuM
maxime \ttvat

vivere.Senecd.

Defe Dood
is droevig

xT voor Duyts-Nu land.
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Den Veüikfiendte piekt hem [elven dat bj bloedt.

Omfijngeheten longhen aen te doengrootgoedy

Om haer van hetfemjn,en van de SlanghenJleecken

Temoghen vrjen.enghenefen haer ghebreecken.

Als een goeden Herder, (ghelijck Homerus een goed Koningh

noemt otj^'c* Aawv,) heeft hy fijn leven voor de fijne gheftelt*

Als Davidtcghens een Leeuw en Beyr.

Velopïdas uxori^ quA miilïehrtter rogahat, utfe 'm prdioy

Servaret;Alii^inquït^ uttjiudfaciant, monendtfunt,

Trimeps potms hortandiis, utfervet cïves quhnjè.
Plutarch.Apophteg.

Decius,f«?« latïno bello Rotnanam aciem inclinatam,&peneproftratam vi-

derety caputfuumprofalute re'tpuhlïu devovit, ïrruit in medtos hofies , faólaque

ingentï üragey plurimis telü obrutus, occubuit, è cujus morte &fanguine hijpe-

rata vióloria emerfit.

idem filiusejusDecius , in quarto confulatu prétflitit ut arduum fit di-

^nojcere , utrum Kornanu, MtvUn) neéHue Lui/urn u r^etiwj ihtvcj . anamiferit.

Quoniam vkaeornmne vinceretur objlttit ,mors fecit utvmceret: Val. Max.

Itb. 5. cap. 6. De Codro Athenas mortefua voluntarid hberante , ibidem.

\^y hadden wel verhoopt, dat hy deman was, door wien, enby
vvienslevendeHeerefijn Ifraél in Duytfchlandvolkomentlijck /ou-

de verlolTcn. Lucx. 24. Sed (utait Cicero,)faüacem hominumJpem,fragi'

lemquefortunam,& inanes nojlrat contentiones qu<s, in medio Jpatiofipè fran-

giintür , & corrmmtjé' ante in ipfoponu obruunturyquamportum contmgere

potuerunt. Menfchenzyn eenNietiCenRiet. Vervloc(flishy die van

ftofffijn ftafmaed.Doch fo lange de Heere onfe Godleeft,fb isonfe

Hope, niet teghcnftaendedefe dood, geenfinsiiytjenalifTe watge-
krooóljs'en is nietgebrocken.IaHecrc,ghyfi.ilt hetgekroeckte riet,

van ons betrouwen niet brecken , nochhet roockende vlas onfer

hoopeuytbluflchen. Dominmprovidelpit. Als God Cijn werck wil vor-

deren, hy kan daer toe bequameghereetfchappen en middelen ge-

noegh vinden. Hy hadde voorghenomen fijn volck te verloflen,fiet,

hy laet Moyfen tot dien eynde geboren worden, verloren werden,

en van Pharaós dochter gevonden werden; Hy voert fijn volck door

hem en Aaron uyt ^gyprc^als een kudde fchapen,en maeft hem toe

fulckcen werck bequaem. fWi. 4» 11. 12. en hebbende door hem
fijn volck tot aen de Palen van't beloofde-land gebracht,heeft hy,na

datdcfc getrouwen Leydf-man fijns volcks het fijne gedaenhaddc,

hen de
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hendcfclvcontrockcn , en heeft in fijn plaetfelofua verweckt, Hie

'tvoUkeerd heeft beveftightindcru{l,cn'tvolle befit vandat felvc

land, de Canamtcis , hun Vyanden , alom verdry vcnde. Ende wat
vvasdochdcoorficckc van aldic groote daden lofuse anders, dan

em dat God met hem was. VfalS^y^ de Hcercymemand vvedcrftaem lof. i. 5.

vvant ghelijcliukjnet Moyfegevveefl ben,vvUkkj)ock^met uz,ijn ,gelijt.k wy
deurgaens in't bocck der Richteren lefen , datdeHcer fijnvolrk

d'ecnevcrlofler na den ander tocgefonden en bef.hicthctfc. Defen

God dan, die den Konin^h verwed hadde,ral oock andere verwec-

ken die de goede faecke, dus verre gebracht, fiiUen uyt voeren. On-
dertulfchei), vvatfullen wy Teg^^é dan dat dele fijne dood isgewecft,

1 Gbelucktgh voor Hem.

2 Bedroeft voor G.Kercke,

3 Bljde voor onfe vyanden.

1 Het is onghet wyfelt een gduckighe Dood voor dien Godtfal:

Princcalsdc vvelckegeftreden hebbende cenen goeden ftryd,endc

hebbende beydegeefteh'jckeendelichamelijcke vyanden overwon-

nen, (de wijle geen kroon op aerden genoegfaem fcheen , om hem
daermt-de te bekroonen,) heeft hem God, dien rechtvaerdighen

Rechter,ll)^ genade gegeven d'onverganckelijcke,en onvervvekk-

lijckekroonede^Hemels. lUi funus,foemts;ac dies fatalts, natalif fuit: mors

illtjanua iwmortalitatu^itautnon tam mortem quam ptmortalitatemftt con-

fecutus.Fuit inpugna mme ejtm vióloria: 2 lim. 4. fuit in tempeftate, nunc eft

inportiiiftut tn prdio . mme in triumphojmt in vta,nunc eft tn gloria, vita enim

via eft, eum multum deambulaveris^donmm redeundumefl. Habuit hieg^sriam

corons.^ at nunc coronam glorie; lUe orbi tnagnuSyOrbit HH angiijtm erat, ideoqtte

(celum obtinutt fputiofum. Vita ejm inftar circuit t ubi finita eft ihi incipit,

2 Opaerdenhecft hy naghelaten eeoen eeuvvighcnNacm,zyndc

geftorvcnin't midden van fijn meeftevidorien, engrootftcn voor-

fpoed,dacr van Seneca oordeelt. Optimum tune effe mort, cum maxime

jtivat vivere. dulce& decorum eft pro patrid mori,nam quoniam omnibus natttr£

decretofemel moriendumyprmftat boneftè& gloriofèfteri,quodfierid€bet, New

enim turpemorijfedtiirpiter.

lüum agetpenna metuentefolvi

Taniafuperftes.

E 2. ^X^at
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WAt ons aengaet, foo is'et een dieren en droevighen

Hagh gheweeft. Doch is defe doodt des Konings
aldermeefl: bedroeft , voor 't elendighe Duytfchland:

w^iens druck foo groot is,datfe niet kan uytgedru£t wor-
den.Niemandkan den bitreren rouw van defe bedroef-

de vveduvve:,noch door woorden, noch doorinctende
pennen, noch door eenighe fchilder-konO: , ten recht en
naedehjck voorftellen. Daerom ick oock goet ghevon-
den heb, het oordeel daer van,tot bedenckinge van den
Lefer te laten.De konftighe Schilder Timanthes^(v2Ln de
vvelcken Flinim ghetuyght , quodin omnihm ejm oferihtts

intelligiturfemfer am^lim quam fingiturjó"cum arsfummajit

ingenium tarnen ultra artem efl.) Alfoo hy x^gamemnom
droefheyt foude afbeelden en voor oogen ftelle , zynde
tegenwoordigh ^Is fijn dochter IphigenU foude geoffert

vvorden,en fiende dat hy niet konde met fijn pinceel fijn

acngeficht trefFen,mct die bewegingen, die de/è droef-

heyt mede brocht,fo fchilderde hy een deckfel, Icégéde

over het hooft en aengeficht, latende de aenfc^iouwers

felve oordeelen,van de groote van dien Rouw. Sö doen
vvyhier meede. EnghevvifTelijck Godskercke heeft

goede,en genoegfime oorfake toe defe rechtvaerdighe

trcurighey t , om iiaer Harpen weder om te hangen aen

dcvvilghen-boomen: Want fy is noch in 't midden van
de groote fl:ormen,en fvvarc tempeeften defes oorloogs,

En verlieft nu haren Piloot , als iy hem 't minfl fchijnt te

kunnen milfen : Daerom ons de Heere roept tor droef*

hcyt.En dat meer is,fo heeft defen Koning fijn leven ge-

laten tot goed van Godskercke, zynde in 't befte fijner

dagen,maer 57 jaren out. Gelijc de vrome Koning Ifffias,

dienhy beyde in 't leven en dood gelijck is. Vermits de-

felve meede in den krijghghevvond werd, en feer jong
fcirfjout 39 jaren: i Cronick:35. Beyde zijnfe vroeg inden

krijghgeiforven,en nochtans tot haere vaderen in vrede

vergadert: z Cron: 20:20. V Gaet
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I.

NV fit het Duytfche land als wedu\Y^,en met hopen
De trancn,als een beeck,haer langs' den wangen lopen*

En wie kan defe rouw, naer waerde, ofgeheel

VytdriickenmetdePen,ofrchildreni-net'tPinceeK

I I.

Hacr aen(icht is bedeel : haer hooft hangt neer gedoockcn,

Haerftaemerende tongh fpvecól woorden halfgcbroocken.

Nu rocptfe God om hulp,nu klacgts'hcm hacr verlies,

Van dien,doorvvien haer hoop,haer vreugde en voorfpoed wies

I I I.

Ghy vvaertjfeyt fy, o Prins.' tottrooft van my geboren,

Ghy hebt my fchicr verlofl:,die anders was verloren.

Ghy,die uyt 't duyfter my hebt weer gebracht in 't lichtj

Hoe zijt ghy doch foo fiicl en vrocgh uyt mijn gcficht?

I V.

Ghy zijt hacft vvcghgcru(5l:g'hcbt vroeg vvcluytgcflrcden

Doch ons den oorlogh blyft,cnu dien ware vrede,

Ghy hebt dit tweede mael voor Lcipfigh,waerde held,

Als SamfoHjin uvvdooduw Vyand mccft geveld.

Es

ludic: j6.

OockPapen-
heyni.

De dood des

Konings ver-

heugt onle

vyanden die

daer over ge-

^^, viert hcb-
Ghy ben.
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V Gaet met den CMenfih als met de Veer

T)e dees is rijp en valt ter neer-^

Bengeen nochgroenydientnietgepluckt,

VVert lijckwelvAnden Boomgeruckt,

De Koningh heeft een eynde ghehad , den dach voor

den avond , ghelijck den Vromen Koningh Hlskia Teydc,

Efa. 38. Dat is, zyndc op fijn volle krachten, en in't befte

van iijn leven. Vergeleken, om des fëlven kortheyt, by
eenendach , voorden avond van hooghen ouderdom,
eer dat de Son,ende Maen,het Licht, ende Sterren,duy-

fter met hem geworden zijn, als gefeytwordjEclef^ \i. 1.

Hy heeft fijn leven afgetrocken, gelijck Hlskias van hem
felven feyde,als een >^ever,dat is gelijck een "Wever fijn

draed aftreób , eer hy daer op gift, midden in fijn \rerck.

Alfbo is den draed fijns levens afghefheden, in 't midden
van dat groote vverck, 'tvvelck de Heere onfe God
door hem had begonnen. Hy is vroeg geftorven. D/^/^/^y 1

^lui ntmquAmfenefceret , étgrotaret , moreretur. Regum ho?m- ^^

numqtie unicus Phcenix.liier is derhalven voor Gods kerc-

ke oorfaecke om treuren , omklaegliederen te maecken
over fijnen dood,als gefchiede over de dood lojia: z Cro;

35. 25. Om de Herpen op de vvilgen-boomen te hangen,

en met den vroomcn Jeremia: 9. i. te roepen. Och datick

'vvatergenoeg hadde in mjnen hooftyen dat myne oogen Traen-

aderen uvarenydat ick dach en nacht beweenen mochty de ver-

Jlaghenen myns 'uolcx , maer infonderheyt den uerjlaghen Ko-

ninghyCn "vvyalle hebhen bekommernijje met de fchade lofephs,

K^mos. 6. ó. En over defè droeve dood te doen die deet"-

lijckeklachte, die Daviddede over dedood van twee
andere Helden. 2 Samu: 1. 18. 19. De Edelste in ifra'èlfijn

opuwe hoochten verfagen , hoefjn de Helden ghevallen: Segt

het niet tot Gathy verkondicht het niet op de (Iraten tot Askelon,

dat haer niet verblyden de dochteren der FhiüHeen , dat niet

vrolijck zyn de dochteren der onhefnedencn. Chy herghen te

Gilboa.
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Gilboa ( Leifip ) heten moet noch dauwen noch reghenenop

uw : want aldaer is den helden haeren fchild af^eflaqhen,

den Schild Gujiavi , gheltjck als ware hy niet met olyeghefalfi.

Hoe Zijn de H^dengheval/en, en deftrydbare omghekomen. Ja
dien Helt liet leven gheroofc , waer van menmet recht
mocht fegghen , het gheen tot den grooten Koningh en
voorftander van Gods kerckegefèytvvierd, by den Pro-

pheet Samuel: cap.18.3. alvvaer de ghemeent acn David
bid : Neenghyfult niet uyttreeken , wanneer wyalle •vielen,

ofte de helft jlirven , foo ftillen Jy doch onfer niet aennemen:

njvant ghy fijt , als of onfer thien-duyfend waren. i. e. Et-

iamfi decuplo pltires ^ infiruciiores ejfemm^non tantifacerent

"jiïioriam , quamfi te unum opprimerepojfent. luniiis annot.

Dit is als na den rouw , klachten en droefhcyt van
debedruckteDiiytlche Weduwe, over defe vroeghe
Dood des Konings,voorvvaer voor hacr en ons een har-
de flaghjcn een bedroefde dood.

Maer
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MAervvfttbelanght onfe vyanden,noyt hoorden fyacngenamer tydinge,

noyt bcleefdenfe blyer dood. In de Hiftoric van Simfon werd ghefcydt,

dat fijne vyandcn,hebbende hem gevangen bekomcn.foo vergaedeiden

fich dciPhilifteen Voiften.en hielden eengroot feeft, om haereu Afgod Dagon

een offerte doen,endefich te veiblyden , enfpraecken. Ow^ Codbt,ft onson-

fenryand Simfon in onfe handen gheghe-\>e7i. Ittdic 16.23. Lovende hier over

haeien Stommen Afgod. Onft-n Vyand den Keyfer Ferdinand ende de fijne,

VVeencn enBraband, CAskalon enGath,)roohaeft hendit veikondichtvviert,

hebben in hun Steden en ftraten openbare vreuchde-vuyren aenghefteecken , in

hunKcrckenghctiert , en haere ver\loe(fi^e afgoden ter eeren daer overghe*

triumphcei t.ende de B.miere op ghevvorpcn: Pfal: 20. In haere huyfen hebben-

fc ooede cierghemaeifi-^maelrydcnendcfceüenghehouden : in 't kort/y hebben

alderhanJe vreughde teeckenenbevvefèn ,en volle blyfchap betoont , over de

düodvan dien, 'tgheruchre van wiens Naem hen foolanghe had doen beven.

Caprar verftaende de Doodt van Pompey , en Alexander die vanDarius , (haere

Vyanden,)vveenden ; maer noytkreegh Feidinand,noyt VVeenen meer fïofFc

cm te lachen. En met teghenftaende dat de'cn Simfon, in 't midden van fijne

0\ervvinninghe ghebleven is , en dat'et de Vyanden dier ghenoegh hebben

moeten bekoopcn , foo is 't datfe nochtans, in hun verlies blind zijnde, allecnc-

lijdeen zijn fïende op den Dood defes Koninghs ; 't is haer ghenoegh dat die

om 't leven is. Sy weren vanblydfchap nau vvatfe doen : Niet onghelijck met

de Muyfen , de vvelcke foo wanneer de Kat "macr wat uyt den vvcegh is» niet

meer en yrecfen.

Cependantque les chatsjontpris en la ratierCy

lesfourii vontfautans, &fans peur de dangeri

Leur caur audacmx fefent encouragery

It leur race cra'mtifen devïent toutefiere.

Hun dunifl:, foo men ghemeenelijck feyt, dat''et heck^ nu yan den da>n is.Ita

lepores mortunion mordent , c^fac Ie efl ]acentes muros traitjil/re. Macr arme bloe-

den als ghy zijt, hoe triHWf)heertghy dus "voor d''oyeryvinninghe\ hoe roeptghy dus

Haringh^eerfe tn ''t net ist hoe rekentghy dus/onder de yvaerd^. Nondum omnium die

rum nox eïl. i. e. Noch en is het aller dagen avond niet. Ghy telt uvvekieckens

eerfe gekipt zijn.Ghy verkoopt het vel eerden Beyr gevangen is Ghy bouv\t ka-

ftelen in de Iocht,met al u vieren en roockcn,flaet ghy flechts de locht. 2 Croni.

9. 26. De kleyn moedighe Hanen kreyen ghemeenlijck en flaen met de vleu-

ghclenjcerfe haer teghen party verwonnen hebben, Erajm. ^dag.^\tn eens

doet gliy oock. Nu üoft, nu blaeft ghy even eens, of het al verwonnen waer;

Maer ghy llacht Goliath den Rcufe,die ,eer hy defpietfc begon te vellen^prack

van {i)ncn Vyand David te villen , en van fijn vlcefch den voghclen en Eieren

te gheven.Dochditonghelijck,enongheluckis op fijnen eyghen kopghevallen.

Den flingher ende flcen hebben hem dien hoochmoedighen fiel, ten hoofde

uyt ghelaten,ende fijn cygenfvvacrd is hem door fijn hals gejaecht. i Samu. 17.

Ghy llacht dien rocmgierighen blaefkaecken , ends vcrwacnden Koningh Ben-

hadad.
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I.

2 Sama.x.2r.CHy bergen Haf>frnnJom,ttnyfetr»ni.f Af» 11w/ T inrl- aIou vc t«
Mcerreeg'ncn, noch den dauw uw vruchten onderhou>»'en;

"NX'ant daer is onfen Helt gevallen in den Strydt;

Hoe zyn daer over Gath,en Askalon verblydt.

I L
Hoe lacht daer \C^eenen om ? Nu durft ganfch Brabant vieren,

En tot'er Afgodts eer op^jf^erpen de banieren; ludlc.10.23.

Als ofdeesgantfche faeck hingh aen de dood van een,

Van een die (lerflijck \vas.Neen Vyandinne,Neen,

III.
Verblyd u niet te feer,u vieren en verheughen

Dat fou in korten tydr,(Godt gever,J wefen mcughen,

Gelijck een Doornen vuyr dat luy geknetter maedj
Maer als 'twat heeft gekrae(5t,feerfnelten eynde raecfl.

I V.

Ofals een mifgeboort'ontydelijck gekomen,

Die hacft daer henen valt : ofalsde vroege blomen;

Die 't hooft wel fteecken op met d 'ecrlte Sonne fchijn,

Maer door de bittrekoud wel haeft vernieticht zijn*

F Al is

Daniël, f.

Triumphui
*nte vidorii.

Ecclcf. 7.5.

Daniël, f.

Pfal. 5i. S'

9. 10»



42 DENONDERGANCK
hadad.dicfooftoftcdat het ftofvanSamarianictgenoegh roudcvvcfen,dat fijn

volckelck een hand-vol daer van foud brenghen , komende met een land-vol

volcks, teghens een hand-vol der Ifraeliten, die ghelijck twee kleyne kudden

Geyten waren. Hy triumpheerde oock voorde overvvinninghe ; maervviert

ghenoodfaect kort daer nae, aen den Overvvinncr met ftricken om 't hooft, en

facken om de lendenen eenen voet-val te doen. Dierghelijcken ongheluckighe

ftoffers, en ontydighe blaef-kaecken waren oock Zcnacherib , ende Holo-

fernes,daerbydatghy dient gheftelt te zyn. p^eflra gatidia enmt uttfruflusy qiix

qtiia nimif propere ideo mnms profperè orientur : acerba , immatttra , nee adjttdicii

folem percoéja reperientur.

Cum feges eludet meffem fallacihm hcrhis*

VVcctghy lieden niet,hoe dat devoorfeyde vreughd der Philifteen diefe over
Simfon bedreven, hen bequam ? ende wat droevigh treiuTpel dathunFeeft

ghevveefl: is 5 Hebt ghy niet ghelefen , dat de blydfchap der god-lofen verghe-

leken vverdby 't vuyr van doornen, gheftooft onderden potten, Ecdef. rj. 6.

'tvvelck wel een groote Vlam,gheraes en gheknetter maeft, maer terftont

weder uyt-gaet- Siet, hoefoude menbequamclijcker connenuytbeelden, ofte

voor ooghen ftcllen, defe uwe cortc vreucht,als door dit knetterende Doornen
vuyr Salomonisï ofte uvve vcrvvoeftinghe , verftooringhe endeongheluck

comende van 't Noorden , als door defen fiedenden Pot , daer door dat eertyds

leremias getoont v vierd,in een ghefichte,de verftoringhe lerufalems, mede ge-
comcii vau^i Mo/^r/Jo" J '-. .. • 3 • t *» T>t uwc is >.ni «.in<.i Lcgoft^wy hoe-
pen datfe de Heere voorts fal uyt-voeren, yóo</^r»/?j Verfloorder yyederom fult

yyerden yerfioort. Ffa. 3 3 • l • f^iert yry , yyerpt de baniere op ter eeren yan ttyye

Afgoden : Singt, roept lnyde datfe hooren, ^>ƒj» mtjjchienfapende , ofhebben yyat
anders te doen. I B^egttm. i 8. 27.

Maer wacht, in kort fal de Heere , fijne kercke byftaende, al u vieren. Bran-

den en verblydcn t'fefFens tot roock en afch doen vergaen , vvaer van u d'oo-

ghen Tullen overloopen^als ghy felfals eenen roock fult verdreven werdenjCnde
als was verfmelten voor 't vuyr van des Heeren gramfchap. Pfiil. 68. i. Ia

't zy dat ghy u bekeert van uvve afgodcrye,ro meucht ghy vry uvve reckeninge

maecken , van eens te fullei'v moeten vieren in de Helle , vvaer van den roock
eeuwich falopgaen. V vieren fal hier maerkort zijngelijckdesDuyvelstydis.

Maer daer, als deroedein'tvuyr ghevvorpen leyt , falfefonder ophouden felfs

aenhouden. Y\\t Maehyden, cnMahyden, fullen veranderen in Galtyden,t\\dc.

f^altyden, uwe F'Fjnenj 'm F'F'eenen, uwe JQ»chten,\n IQachten, en ghy, die nu,

uyt Blydichap over de dood des Konings,met volle roemers in uvve maeltyden
malkander toedrind, fult aldaer niet een eenige droppel waters hebben,tot Vcr-

koelinghe van uwe brandende tonghe. Ghy weet immers oock hoedanich het

fceft was van den Koningh Belthafar , daer op hy de ftomme Afgoden loofde,

over de vi(3-orie teghen lerufalem vcrkreghen , tot fmaet en (pot des Gods
Ifraëls, hoe dat'er een hand aen de want verfchynende , hem fijn vonnis aldaer

fchreef, 'tvvelckoockkort daer aen voltrockcn Yviert. Paniel; 5. 30. Al fijn

lachea
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lachen en vvcMevcn vvicrdt hacft verkeert in ziddcren , beven , en vveencn.

In ifltt O" niSlu ocuU Uthalis trat Utitia. In ecncn ooghen-blick dacidc hy

in de helle. loel.zu 13, ''t Was dyyaes , defen nacht ,^c, Ltic: 12. Heton-

ghcluck overviel hem ,als tenen F'al-flrick^ Thejf. 5.3. ^Is een Dtef. ^Is '( yii>ee

yan ecne hefriichte yrouyre. ai^nS'i!^ cXiJp(^.Endt alle die foetc en leckcrc

gherechten hadden eenenfueren ende Bitteieo S.iuvvs. Denctoock vry dat des

Roomfchen Anti-Chrifts , ende des Keyfcrs VonnifiTen al ghefchreven ^A&n.

van de handt des Heeren:^/;oc. 18. Die datTcIve oock fa! voltrecken tot fijner

tydt , ende weet dat dcntydtnaer , jamilTchicn daeris , dat Chy rtrjlotrder

fult yyerdenyerjloort.

F 2 Acngaendc
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AEngacndeons, vvy doen niet als ghy, die over uw viitoiien de Afgoden

A icrr^endc die vereert , hun defelve toe fchryyende, maermet de Kercke

desHeeren, -pyerpenyvy injï']n€n»ame de laniere cp. Pfal. 20. Deeere

van alle de viftorien door fijne Koninghl: Majcft; bevochten, vanden eerflen

aen tot den leften toe , de eere Q;gh ick , van al defen fcHryven vvy toe den Ic-

"Vendighcn God , roepende. Niet ons. Niet ons , o Heere, maer uyven Name "Zy de

eere . Pfal. 115. i . Hy, de Heere j is onfe toeylucht ende fter^e , eene hfdpe in allen

onfen itooden. Pjal. 46. 1. Al is denKoningh dood , onfe God van vvien vvy 't al

ontfanghen , leeft van nu tot in de Eeuvvigheyt. Wy vcrtrooften ons met
fijne Goddelijcke voorfienicheyt , vvy letten op den Authcur, ende zyn alfoo

ghcduldich in dit verlies , fvvyghen ende doen den mond niet open } want
ghy Heere hebt het ghedaen. Pfil. 39, 't zijneyghentlijck niet ghevveeft die

S.Koghels , veel min die ^.Parc^, daer de Poëten foo veel van verdicht heb-

ben , die hem de dood hebben aenghedaen ; maer 't is de Heere wiens Pyleii,

en wiens Hand dit ghevveeft is. Her fvvoeit of de fchare , daer meede onsle-

vens-draedword afgheknipt, is alleen in fijne handt. Hy , die 't yferaf-fprin-

gende van debyle,cneen ander daer ontrent flaende, fticrt. Deut. 39.5. Hy, die

den Pyl , die van een kryghfman in 't vviltghefchoten werd , ftierde datfe den

Koningh Achab tuflchen hetPantferen Henghfel in-vloogh, hem doodelijck

wonde. I J^gttm. 22. 34. Hy die 't loot ghcfchooten onder den hoop gherin-

ghe mulTchen regheert , foo dat gheen daer van needer valt Tonder fijnen wil.

Mat. 10. Die 't loot ghevvorpen in den fchoot regheert, foo dat'et valt als hy

wil, hy heeft defen fcheut oock alfoo ghefticrt. Hyis Almachtigh , onfe God
"pyoont inien Hemel > ende doet yyat ]?y yyil, Hy de opperfle yyerck^ende Bott-

Wetfler , diemash telckens fi'yt yyercl^breecken ende yermerfelen. Pfal. 90. 3.

Wanneer ende op wat wyfe dat hy vvil. Is't hem niet gbeotrlooft te deen met

het/t\ne,foo^t hem beltefi. Mat 20. 1 5.Hy is alvvys, ende hy is rechtvaerdich , en
weet beft vvaeromj hy vvift alderbeft hoe langhedat'et leven fijnen Koningh,
en fijne kercke dienftelijck ende nut was. Hy, de Heere onfe God ^$ een God
van fijn volck , een vyand van hun vyanden , op hem fien vVy,onfe ooghen zijn

metlofaphat tot hem gheheven: 2 Croni. 20. 12. Op hem alleen, clÊnlevendi-

ghen God,ftellen vvy gantfchelijck ons betrouwen , en vvy heblen door erva-

rentheyt bevonden,dat 't goet is op God te betrouvven,en fichliiet op menfchen
tcvèrlaten,en van Stof fijnen Staf,en van Vleefch fijnen Arm te maecken.VVy
vveeten dat de Graven alfoo wel voor Koninghen en Princen zijn , als voor de
ghemeene man. Inde dafet is Heden J(oningh , Morghen doodt : Strach. 20. 12.
Omnts una manet nex. Horat.

In 't Schauk-jpdfiaet den Koning., enfijn Wijf,
Den Edeldóm , en daer na kleyne quantjes.

Als 'tjpel uyt is , na lachen ofghekjjf:

Soojieecimen salinfacken,ofinmanties

In't vvereltspleyn'u oockjerfchejdenftaet,

Maer na vvatfvvemnsyder naer 't grafgaet.

Pc rccckc»
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I.

AL isden Koning dood, de Heerisnoch in'tleven.

Ons Hoop is niet te min: God is met onsgebleven:

Die is ons hulp alleen,hem gevenwy de eer.

Van 'sKonings lefte dacd, en foo veel anilre meer.

I I.

God heeft door hem ghewroght : dees hand , die Tonder roeren,

Daergamfchonmachtigh leyt, heeft wapens konnen vocrenj

Dat{lof,datghydaer fiet,heeft Ferdmandi macht

Ghedempt, ja heel tot ftof,en fchier tot niet gebracht»

III.
Dees "Worm die heeft verfchrifi: al Ooflenrijcx Tyrannen: .

Bemcrd, wiens vverck was dit ? geen Iterffclijcke mannen;
Ma«: 't was lehovahs daet , die kan , en fal oock weer
Verwecken, in de plaets van dees, een andren Heer.

IV,
De Vogel van de Son, de Ph^nixjout vanjaren,

Door't vuyrfijn leven laet, om 't leven te bewaren:
"VC^antiiytfijndoode afch ftracx weer een nieuwe fpruyt.

Dit trooft ons; want Gods macht,riet,die is nimmer uyt.

F 3 Dus re

Trooft van
Gods kercke

in dit vci-

lies.

Hoe Ttftat ex

viHoria Ba-

reali

Pfal. 118.23.

Mira canam,

fil occubnit

tiBX nulla ft-

tuta <ft.

Vno avulfi

7i>n deficit

tilteTy irc.

Gods arm is

niet vcricort.

Efa: 59. 1.

I Samu: i.i.

Regnum ut

fioreat divini-

tus ipfi dantuT

. viri yftroici.

ent Csr.i.f/er.lj.
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De reeckcn penninghen werden in orden ghcftelt en ghctelt, d'eenhooghcr

als d'ander 5 macr alsdereeckeninghcuyt is , vverdenfc famen Tonder onder-

fchcytin een doofe ghevvoipen./t« morsjceptra UgcnihHixquitt. In 't fpeelen van
een Comedic, den eenen is Koningh den anderen dienft-knecht, op "'t eynde van
't fpeelen worden alle de kleederen afghedaen, en in een kalTe gheleyt. Het gaet

foo toe met alle menfchen. Tonder onderTcheyt , oock met Koninghen en Prin-

cen,Too wel als ghcmecne lieden^ even eens als hen alle de nacht hier overvalt,

daer inTe telckens hun klederen uy t-trecken , Too worden oock haere lichamen
op 't eynde,zynde kleederen,dcn fielen opgekaft en ghekift , het {y datTe daer in

Koninghen of Bcdelaers ghcvveeft zijn. Mors ultima luiea rerum , nuüi
(
q^uod, de

Termino Deo fingehunt antiqiti E^omani ) cedit,fed folafateturquantula (int hominum
corpttfcula.Sictacnhct doodclichaem des overledenen S. Koninghs, hierleg-

ghende, wat is'et anders dan acrd en ftoff? men mach daer van vvelTegghen
't geen Saladinus dien vidorieuTenPrince, eertydts als hy voelde dat lijnen rydt

daer was , van hem Tel ven liet uytroepen : latende fijn Hembd-rockaen een

lancy omdraghen, met dcTen uytroep : F'an d'oyeryyinncr ran'tOoJlenis dit

alleen orerch, Siet daer eenen doodcn romp^een aes voor de wormen ; even-

wel deTe afch, dit cyghenftoT, en dcTe worm heeTt de macht des Oojlenri]cx-

fen Tyrans vermorfelt , verbryTelt , endc tot ftofghemaed: ; defen doeden romf>

heeft lijn volck aenghevoert. DeTe hand , dieghy daerfiet, daer meede heeft

deTen overvvinncr lijn Vidorieus Tvvaerd en wapenen ghedraghen , met dele

Mond nu toeghefloten, heeft hy den fijnen een hert in 't li jfghefproecken , dit

aenghcficht;,nu verftorven, is ghevvceft amor,^ dehcixfttorHmjZ^ terror hojltum.

Eenleyl-ftecn tot den ü]v.^n., een donderen fchrickvoor fijne vyanden. Hier

roepen vvy wederom overluyd. N'iet ons Heere, Ntet ons,muer tt aUeenfy de eere,

Pfal. 115. I. VVy erkennen hier den Arm des Heeren, die dit altemael door

duTdanighen wercktuygh ghe(iaen heeft. Dtt alles is yan den Heere ghefihied,

e)i )syyonderh]ck^i7ionfe ooghen,door Codes rechterhant die gheyyeldighU]ck helpt.

Verf. 20. de rechterhand des Heeren is hteryerhoon-t , de rechter hand des Heeren

hehoU'yyt de oyeryyinninghe. Ick^ghedencke , Teyt Gods Kerckcn Volck , aende

yoorleden tjdcn, Icl^/egghe yan alle «-vTf daden,enfpreecke yan de -^yonderen uyyer

handen, Pfal. 145- 5' al wat den Koningh verricht heeft in defe voorleden ty-

den, zijn Godcs daden , en wercken van des Heeren handen, DefeonTeGod

is noch de Tel ve. Sqnen ^rm is niet yerkort , noch fi\n hand is niet yer/yyaé},

dat hy n et meerfou kpnnen helpen. De Heere kaneen Tal de faeckc , door defe be-

gonnen,door anderen, die hy daer toe Tal\ervvecken,uyt-voeren. Soo datmcn

Tal moghen Tegghcn.

. Vnoavulfo non deficit alter *

Aureus,& fimiitfrondefiit virga metaüo , endc

Mira canam,fol occuhuit nox nullajècuta eïl- Als boven ghefey t,

De'Natuer-kenners ghctuygen,en 't is 't ghemeen gevoelen van den Voghel

Pha:nix, een Voghel in Arabien , dat de Telve out ghevvordenzijnde,fijnNeft

met koftelijcke v vieroock vult , ende fich alToo verbrand, doch foo, dat hy daer

om niet
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om niet bederft noch vergaet , maer veel eer op een nieu gheborcn wortjvvant
uyt fijn afdifoude vYceder eenanderen Phxnix voorc-komcn E dnerihta alter

Phtenix, LaClantius.

Eenicbüde PfMnix die in Arahien leeft.

Als by fes-bonden feftigh jaerghevveeft, heeft:

Soo gaet hj ficb totfijnen dood herejden
,

Over vvelriecként houtgaet hyfijn vleuglenjpreyden;

En wort alfoodoor 't Sonnenlicbt verbrandt:

Vyt d'afchm komt warom een Phosnixin het Landt.

Het zy dat'etalfoo zy ofte dattet alleen een allegoria is , om yet andcres te

beduyden , vvy duyden 't hier op God almachtigh, die uytjleenen ^hrahx kjn-

deren ki"* fervyeck^en. Mat.^t- die machtigh was door den dood den Koninoh
het leven te gheven , die is rnachtigh oock na fijn dood , andere te verwecken
die dit fijn groote vverck, cnde fijne oordeelcn uytvoeren, teghens den Kcyfer,

cnfiinen aenhangh,hy fnl 't oock onghetvvyfeltdoen. De Heere die doodet tn

maefi yyeder leyendich, hy lejdtn de Helle,ende daer yyeder uyt. Die met den Hee~

re tyyijlenjmoeten tegrondeg^en^hoyen henfalhy donderen in den Hemel, de Heere

fal richten der yyerelteynde, en[al machtgheyenJi]nen Kpningh , «nyerhogen den

Hoorn fi\ns ghefdfden, 2 Stttnuel; 1.6. 10.

Dus is
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(Vsis't dan dat fichdcKcrcke Gods,oock midden in dit haer ver-

lies weet te trooftcn,metde Mogent\uyt,VV^sheyt,Rechtvaerdighejt,

VVacrbeyty en Goetbeyt des Heercn haeres Gods, en met debev'mdïnge vanfijne

voorgaende weldaden, Nn, om te comen tot'et geen vvy voor hadden,

fofullcnvvy raaer met een woortoftvvepi^nraecken, dedeughden

dcfes Konin^sjeer wy ten cj-udc raecken. Morttii comhuri felehant olim:

Ita in lucem minere dtcet mortuoruvïrtutes nepereant tenehrü fepult£,aut obli-

vionüvermecommipantur.Vivitpofifunera virtm:acnos lUainprmüplerunj^

fublatam ex oculUqmrhmu ac mïramur.Sïcutïfi)l& luna multo majores viden-

tur moa4fii,qua in fvedio bxnujpmo. Et bic nonpofumquin mar verhü illm.

Confcrat tecum decui omneprifcum.

Tam» miratrix feniorif aviy

Pidchrior tartto tuA forma, lucety

Clarior quanü micat orbepkno,

Cttm/Hos i^nes coéunte comu
Jtinxit, ir curru properante pernox

Exerit vultut ruhitunda, Pbxbe.

H l I III Quantum prufianttoT ajlrlif

•^ ^litibm, violü,fal,Philomeln,rofa efi,

Vivit poftfitnira virtus.

De voornaemjfte van alle andere, vvasdefê deught, devvelckc

David, ende hem met David , een Koningh , en een man naer Gods
herte ghemaeckt heeft , namentW'jcky Gods vreefi , en een vafibetroU'

wen op beniyvwaer van vvy alreede,in dit verhael, genoegfaem bevvys

gehad hebben, aen des Konings gebeden en gefproocken woorden.
Hier uytis'tdatgefproten isdicmannelijckekloeckmoedighoyt, en

dapperheyt van defen Helt, overal betoont in alle voorvallen: ja ooc
in d'alder-uyterfte noodenen fvvarigheden,inde vvelcke hy noch-

tans fijn volck alom aengheleyt, fclfs voorghcgaen,enaenghemaent

heeh.defè deucht, fom een voorbecit of twee by te brengen,jheefd

de Koningh onder anderen bcvvefenin diencerrten Leipfigerflach

opden 7 September lö'j i. VVantfiende de Saxtfcbe vlucbten, beeft by

fijnen moet niet laten vallen, maer heeft Godt aenroepende^en met een vaft voor-

nemen op den Vjandt wederomme aenvaUende
^ fijne Soldaten vermanende in

Gods naem te vecbten,d'overwinningeverkregen,^oohowcnaenghtvvei^Qii

is uy t de Hiftorie der Swcedfche oorloghen. De voorfeyde Hiftorie

ghctuycht ditjfpreeckcnde van defQ kloeckmosdigheyt des Konings.

DeKomngbyfeytCe^^üeen levendeende ongealtereerde 'Óire^leur in'ttreffen^en

_
Batalie. Hyü,ghelij(kse alle uytervarentbeyt van bemgettiygen^foojönder vree-

fe, & prafente animo, hyfijne Vyand,aUin een Banquet, ende acbtftjn leven,

vvaer bet noodt doet^gantfcbeHjckniet, ende is alfoo van alle vreefe, dte de oogben

verblind , en 't Herte kleynmoedig mae£i gantfcbyry . Endejpreeckende van des

Konings iloeckmoedigbeytinde voornoemde fiath beweefen,jèyt ,Dtegbtney die

gedue-

J •
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DVs recht fichweder op de droeve Kcrck des Heeren,

Nu fal ickjtot befluytjweêr tot den Koningh keeren;

Al is fijn Lichaem dood, fijn Name, door de Deucht,

Leeft eeuvvich hier op aerd, fijn Ziel in's Hemels vreucht.

I I.

"Wie foudc defe Deucht niet lovcn,Heven, pryfen ?

Gods vreefe boven al, onnodigh te bevvyfen.

Dit heeft dien grooten Held bewcfen in dien flach,

Doe hy het Sacxfche volck al aen het vluchten fach,

I I I.

Oock liu^en overal : fijn Vyandengctuyghen,
Dat het groot v oordeel was fit h onder hem te buyghen,

Te vallen,om veiloft te vver Jcn,in fijn hand,

Van'sKeyferstyranny bekent heel 'tDuytfche land,

-^ IV.
Elck land kreech doe fijn Heer, elck Heer fijn eygcn landen>

Enwie fich vvilligh boogh , of fijn ghevreefdc handen

Qii_amkiifl~en,daer wiert volck en land en al verfchoont,

Soo dat hy fich geüacgh heeft als een Leuvv bethoont.

Koït veïïiael

van eenighc
deuchden
des Konings
rakende:

1 Sijn ziel*.

2 fijn Li-

chaem..

In d'eerfte

Leipfigei

Slach.

Infiin'Ieftc

Slach vooï

Lcipfich.

Sym
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geduerende defenflach,onder den Koning hehhen opgepafl.engefladïgh hj hem ge-

vveejl <.|/«, die honnen met vervvondenngh nletgenoeghfeggen, hoe de koghelSf

foo wel van Canon, als Koersen Mufjuetten.otn fijne Konïngl. Majejl.(die alleen

inBroeckjn Wanihaysfinder Harnafih in 'tjpitsghereden, enbeyde vietvoor-

fichtigen raedt en Mannelijcken daet , aüe 'tgheue dien gantfchen dachgedaen en

gecommandeen heeftyVvat vaneenengoeden Velt-Ueer.infodamgen gelegenthep

te verwachten vvai,}gelijckals Hagelgevlogen hebben , ydoch door Godsgenade

allesfonderfchaede. Dic alles mogen vvyoockvvelfeggcn van dien le-

ftenflaoh,uytgcnomen, dat vvyjfeylncyjdcfelefte vvoordendacr

niet konnenbyvofgcn.Endevvyl dat defeflaghjendefevidoric wel
een is van de gedenck-vvaerdigfte, vermits in defelve meer dan vijf-

thien-duyfent menfchen haer leven ghclaten hebben , en daer op ia

korten tyd fo veel hecrlijcke overwinningen gevolcht zijn; fofullen

vvy hier by voegen , de confederatie die defelve Aucheur hier over

heeft,dewelckeoock aenmerckens vvaerdighzijn. De Keyferfche,

(fcythy,) hebben tcgens den Koninghdcfe voordelen gehadt»

Eerli^jcen gheruüe Armade. 2 bcquameplaets,den vvindentyt

omd?Slagh-ordenteftellen»5 Verfocht outvolck,dekeur van alle

natiën , zijnde dus lange altoos vidorieusghevvecfl,en noy t uyt den

velde gheflagen, daer het Saxifche volcknieu geworven was. 4 de

Keyferkhe Ruytery vvas van goede Paerdcn, wapenen enHarnafl.

fenvvelvoürfien,gewapentzyndejrf«pifrf en chappe.DcLcróeKomng-
fche groot gebreck van beyden hadden, foo van goede Paerdenjals

wapenen. 5 Oorkhaddej(reyt hy,) deKoningh een afghematteert

voUk,datdiengeheelcndach,eneenigedagenvantevoorenjgcftadig

gcmari hecrt hadjdat oock dien dach,ja den Koning felfsjgeen brood
geproeithad; dii alles niet tegenftaende foo heeft den Koning met
GoddienSIagh ghcvvonnen, 'twelckdan oockdeLeufe vvasvan
fijn voLk:Godtmet ons.Rom. 8. op vvien hy bevvefcn heeft te betrou-
vven,daer fijne Vyanden eenander vertrouwen hadden , op men-
fchen nevens God gegrondt , gclijck haere Leufc S^f^ hadden uy t-

vvces, vvcefendc ócft: lefns Maria. DpreklucR-moedigheyt daer vvy

nu van fpreecken, heeft den Koningh niet min betoont, in defe fijne

leüe flach. \v'at nu aengaet fjnc andere deughden , fijne cygen on-
derdanen niet aileenj macro#c al de verwonnen flcden en plaetfcn,

diehemgcvvülighcbbcn ingclatcn,ja fijne Vyandenfclfmoeten gc-

tuyghen zijn, van Gjn^iGoetaerdicheyt, Vriendelijckheyt, VVddaedicheyt,

Sachtmoedicheyt en genade , dic hy teghens de fijne niet alleen bewefêa
hei:tt{Eratemmpigeradpo:mi rrimeps,adpy^'ffn£velox)maQï die hy oock

fijnen
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fIjncnVyandcn betoont heeft , en voorts teghen de vervvonnenc.

Hy is'tdie haervcrlollhecft,dusvcrrc,uyt het lockdesKeyferSjan,.

ders niet voorhebbende > danhet Diiytrthc-rijck, elcken Provintie,

Land en Vorftendoni te herfttllcn in fijne vorige vryhcyt, en oude

vvettclijcke regering , tot ydcr landt fijnen natuerlijcken Heer, cnde
yder Heer fijn landt latende , en vveder-gcvende , {oo boven van de

HcrüellingedesHcrtog;,envanMcckcIenbor£?h isaenffevvefen. Soo
dathetgheneC/^wr/w«H5 Icyt d<'

''"^^"^^^
'- Profuit hoc vincente capt, c^c.

Het was voordeel y^'^^'^^^^ovQïswonnen te vverdcn.En Cafifiodor:

van den Kon''-^^^ fheodorico lib. j.ep. var.45. lüumDeo juvantefa

vincere jU^jnf^je^i dokantfi ejus Domimum tardim acquifmffe ; Dat is, dat

hydoorGodesfegheu/ooghevvonnen heeft , dat de vervvonnenc
bedroeft waren, datfe niet eerder onder fijn gebiedt gekomen wa-
ren. Dat felve mach ja oock met recht cnde wacrhcyt van htm cndc
fijne viöoricnghefcyt werden. Defe fijne faght-moedigheyt.endc

genaede tot de vervvonnenen , wert u hier door den Leeuw voor-

gheftelt, vanden wekken Plin'm Ith. B.c 16. nat: getuyght, dat hy
van dien acrdt is, dat hy fijnen Vyandt verfchoontjdie fich voor hem
verootmoedightjendebuyghtjfoodathethemghcnoeghis, alshy

dien op ds aerde fiet nederlce-oTf"•

PugnafHUmfinem,CHm']acethofiifihAhit. .. VV^
Ire fuperfatu e/f, _. "'J'" ^'' 5"

Alfoois'et een fchoone faecke voor een Prins: Statifes adhuc hojles

mnii v'mure^iihi cecidêre beneficiis. Sijne Vyanden noch ftaendc met de
vvapcnen te vellen -, ghewallen zynde , met vveldadigheyt te beje-

genen,
~ '3^»> cum vincdmur in tmni

Munere,p)t* "Deos acjnatclc??ientta nobit.

Van Scipione feyt Livius: lÜmn plw pene parcindov'tBis quamvlncendó

mperium auxijfe. Dat is, dat fijn rijck meer toeghcnomen heeft, door

't verlchooncn der overwonnenen, dan door 't overwinnen fijner

Vyanden,DitallcspaÜop fijne Majcft. van Sweden,endc dient wel
totdefaeck. TliniHs ; lum qui tdmn demiferït coneptam, proJlratHwqtif

rom^mc vnlmrat. &c.
Cenereux animal tjul u'efljïfierauxfert,

£lue courtoH aux tourtou; quipreftevolontitrt

L'AuretUefitoyahle a cil t^ui Ufnpflie,

Btquid'un {oiur ivgut Us biens rtctttt n'tuUit.

Sija
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SIjne andere Princelijckc Deugden,daer van hier veel

te "willen feggen, ofdie alhier te willen afmeten, was
vermetelhey t , zy gaen veel te hoogh, dan dat ickfe met
mijnriechte penfbuconnen bereycken,'t(almy genoeg-

faemzynjdenLefer alhier maer een kleyn Tafereelken

daer van voor te fl-pllen , daer uyt hy.dan van wat groo-

ters en meerder giflinghefalconnenmaecken. Ghelijck

de Schilders, die^foo veel hun mogelijck ,\, {^ >t kleyn de
o-eheele aerden-kloot af-beelden,vvaer uyt m^^ eenio-h-

fms can oordeelen en met een pafTer afmeten de onghe-

lovelij cke groote des felven. Ende gelij ck een konftigc

en kofteljjcken gewrochten tapyt,opgerolrzynde,men

den glans, noch den konfl van't vverck foo eyghentlijck

niet can fien, als wel , wanneer de felve ontvouwen en
gheopendis : Alfoofbuden defe Koninglijcke deuchdeii

vvelvereyfchen,eene meerder uytbreydinge,en breder
vertoninge.DocIi df-\3^ylemydefelveonmogehjckzyn,
omnaervvaerdicheyt re doen , fv.o Te^ghe ick aJs Plu-

tarchus van hem felven fcyv.Cum Themijtock „»<> non inepte

fXcufivefOi inhlsquibii^ me voluntariè incliijlangujiiis
, JidU

tdmSermonem hominum ejjè inflarp^orumftragulorum , nam

ut h^cJtA illum aperire exfanfum imAgines-^contrAclum tegere,

Dat is, Ick fal my felven ten rechten mogen ontfchuldi-

o-enjovcr defe myne korthey r,de vvelcke ick hier al wil-

lens gebruycke, devvyle dat de redenen niet onghclijck

is , met een gefchilderden tapy t, die geopent zynde , als

dan eerfl: vertoont de verfcheydene beelden daer in

ftacnde; maer toegeHoten de felve bedect hout. De ver-

reky ckers , hoe vvelfe kleyn en nau zyn om door te fien,

vertoonen even wel yets meerder , als het oogh fbnder

defelvecan bercycken , cnmen can daer door fien,cn

giilinge maecken van verre gelegen landouwen. Alfoo

mach den lefer dit dienen, en hy can 't foo gebruycken,

©myervves meerder daeriz; te fien , ende daer door af-

teme-
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I.

Sljn Lfchaem gingh In fchoont' veel andere»^ '•^ ouovcn,
"Vj^^aO-iu vvcri,/\uiajor oi /iiahcl felooven?

Soo hecfc hy't oock verdient door rchoonhcyt,maer fijn geeft

Verklaerde als een Licht dit Lichaem aldcrmeeft.

I I.

Hiervvas't, al hier het was daer alle Deuchden woonden.
Die haer door 's Lichaemsleên als wapenen vertoonden:

Rechtvaerdich, Matigh,vol van Moed en Stadigheyt,

Voorfichtigh,en wat meer, 't is noch maer nietgefeyt,

I I I.

Ey Leferidoet fbo veel en wilt fc felfaf-meeten.

Indien het moghelyckis,die alte konnen weeten,

Myn dicht is ccn Tapyt , wel koftclijck bercyc,

Maer dat hier toegherolt en op ghevouwen leyt.

I V.

Myn Dicht fal zijn een Gloob',ofkacrte die voor d'ooghen

De gantfche vveerelt poogt in't klcyn uie vertoghenj

Or even als een glas daer 't oogh vry ver door fiet,

Vervvondringh ftut de Pen, my Rijm kan verder niet.

iSani:ro.24.

I Satn: 14.25.

2Sam:2i.it>

\v'at

Ungu» (intHff>

/int.
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afte meten.Defe vercierfelen nu die 2ijn,oftc uyt-^srcn-

digh naer denlichaeme , als dacr was de Statigheytien-
de acnfienlijckheyt van fijne KoninghMajeft. Perfoon,

die eenighfins can vergeleecken werdenjby die van den
Perfoon des Konings Sauls, \raer van de H. Schrift ghc-
tuyght, dat hy onder 't volck tredende^het hooft langher was,
1 Saniuel: lo. 24. Alfoo feytde Poet Virgiliiis van Tur-
nolib. 7. ^n.

Jffe int€rfrimospri&J}anticorpore Princeps,

Vertitur arma tenens, ó" toto vertkefupra efi.

Dit felvc ghetuyght de voorghemelde Cronick , van
den Sweed: Koningh , alfle (èyt , Wat fijn Perfoon be-
langht, 't is een langh endc dapper man , alfoo dat onder
fijnvolcknauvvelijckeenis, die in lenghte by hem can
vergelecken werden:Ende in crvarentheyt van krijghf-

faecken , fijns ghelijcken hedens-daeghs qualijck te

vinden Bj-«. \r^^^t^ van Abfalons fchoonheyt , cnde
Afahels fhelheyt , daer van nici ^ucipiucKcü w vi t^ leeft

z Samuel: 14. 25. en 2. 18.

G^uls decor-^ïncedls qtioties dypeatm c!r auro

SquAmem^t^rutilm crijlls^ cajjtde major!

Maer al-hoe- ^c^'cl.Gratior efipulchro veniens e corpore vlr-

tm : Dat naer't ghemeene fegghen, deDeught, daer

meede een (choon Lichaem verciert is , dies te aenghe-
namer fchijnt, \Y''at zyn evenwel dcfê uytterlijcke by de
in\rendigt te rekenen? Niet. En wat is eenwel begaeft

Lichaem, dat gheleyt ende geftierd w^oort door een on-
deughdiggemoet, ( gelijc de boven genoemde Princen,

Saul ende Abfalon waren,) wat fcgh ick is't anders, als,

gelijck eener wel (cyv.PtdchranavisjmaliisgHbernator. Een
fchoon Schip , een quaet Stierman. Maer fijne Koninghl:

Majeft. was met beyde, doch infbnderhey t met defe in-

wendige deiighdcn begaeft endc verciert? fijn Koningh-
lijck
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lijck gemoct was de iic-placüs,daer de wacre Godfalig-

heyt, de vrcefe des Heeren , crtde een yver voor deflel-

veneer,endehuys 5 klocck-moedigheyt, Strijdc-baer-

heyc, Mannelijcke dappcrheyt, \^ackerlieyt, Voor-
fichtigheyc, \^ijslieyc, Gherechtigheyc , Matighcyt,

Gheftadigheyt, Langhmoedigheyt , Vrientlijckheyt,

ende veel andere deughden meerghcvvoonc hebben,

diehaer alle door des Lichaemsleeden, als Wapenen
der gherechtigheyc vertoonden. lek feggc niet meers

maer fluy t dit hier mcede;

VFasyder hayr een rc/hnC fjiidtck dtiyfent monden^
%och nicudi 7 Y^iQt in mijn machtfijn deugden te vCYconden>

De vvyle
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DE wyle dat de Deuchtjindienfc met lichamclijcke oogen conde

gefien worden, de Herten der nncnkhcn ontftelen , cnde u:\ve

meteen vvonderlijckeende fonderlijckc liefde t'hem vvaertsfoude

ontfteecken, foo is'et niet te verwonderen, dat defen Koningh daer

alle de voornoemde deugdcn,(die in hem van een yder geiien vvier-

dcn,jvan geheel fijn vokk , en van alle fijne onderdanen,op 't alder»

hoochfte bemint vviert/oo dat men Teggen mocht.
—— Vultti mn exfatiantur amato. Stat. l. 8. Theh,

Dat is dat fijne onderdanen niet conden van hem verfaedight

Vvorden , een voor-heelt van foo veel deuchden gheduerich te aen-

fchouvven, tebeminnenende te volgen. Dit wert den C.Lefer al-

hier vertoont door de üonne-bioem , oic geiijcK haren Naem mede
brenghijïnde Griecxfche,Latynfche , onfe en andere fprack«J»^ulck

een vvondcrlijckc over-een-comfle met de Son heefr.'Jatie fich naer

de fcive keert endedraeyr, oock felfsin miftighe endonckere dagen.

Plinius.lib. 22.c.ii. Alfoo werden ootk niet min alle getrouwe
onderdanen verquiddoor 't acnfien van hacren Prince, keerenen

wenden fich oock naer hem,ende laten (xzhM nutum Primip vvacr-

vvaertshy wilom-dryven.
Sy drayen i merfijnVVayen»

Ouijuiljpire, illestire.

Dusis*t dat de Naelde van 't zee-kompas dracyt op deNoord-
fterreioftc'tyfernaerdenfeyl-fteen trcd.Hetuyr-werckgaet en
flaet naer het cerfte rat't vvelck d'ander om drijft en bevveeght. De
Hifiory-fchrijver Tacitus. hb. i<^.amal.^6. dieCeyr. Subditijketiftwt

(tmtoegoj Suecifuetifunt ( ehm erant ) adjpe^u Vmcï^Urefoveru
" t Avtdi quocunque decorus

Conjpiciare loco^nomenqtie adjidera tolltmt,

Nee vaga dtleófo[atiantur lumina vultti.

dcSconc. ^ Nonficvirginibusflores: zmnfiugibtu'mhres

3 Pro^era mnfej^ü optanturflumimnautlsy

Vt ttiui adjpeóius populo

,

Dat is,

I Soofeer verniaeckenfich de Maegdm met met hloomen,

1 Den reegen en den douw tot betgewas niet geeft

Sooveelevrught'baerheyty ^ den Schipper nimmer heeft

Soogroot verlangen om den Haven te bekoomem
A Is V volckjltfaemen haed;, verknght en heeft behaeghen,

<^mu,haer Prins tefim,disfyfoQ Ungh nietfaeghen.

De Poet



Embl. 19, DES ROOMSCHEN AKENTS-

I.

VST^TAt wonder is het dan dat hy heeft inghenomen^ De Steden niet alleen daer hy is voor ghekomenj
Maeroockeen ydersHert: hyvvertfoofeer bemint.

Dat clck fich, fonder hem te (ien, beladen vint.

I I.

Ghelijck men naer den loop der Son,gefladich fvvieren

DeSonne-bloemmen fict.foofachmen yder ftieren.

De ooghen naer decs Heer : elck lett' op fijn bevel,

't \C^asnau!i;cxuyt de mont, ofoock verricht foofnel.

I I I.

Al'c Volck ftont ftacg ghereed,en vaerdich te bedryven,

*t Bevel van haeren Prins , elck wil gehoorfaem blyven:

Elckhielt fijn grage hand t, en 't Zuydent fvvaerd gewet
Tot 'sKonings dienft en laft,ja m' op fijn wcncken let,

I V.

En liet fich ftracx dacrna gevvillichomme dryven j

Al vvaert dat elck Soldaet gehad had honderd lyven.

Hy hadfcjhem ten dienü,geoffert allegaér:

Ia vlooch,wanneer hy wou, in dodelijck geyaer.

H

Verhacl dcx
liefde en
trou der on-
derdanen
en Soldaten

tot lijn Maj.

litie generU

humani Titus

vocatur.

Dc
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De Poet Horatius in§helijcx, aenfpreeckende den Kcyfer Augu-

üum^op dien ty t van fi j nen onderdanen afvvefende , fey t

Lucem redde tud^idux hone,patrk;

Injiar veris en'm,vultus ttbi mus

Affidfit populo, gratior it dies,

Et foles mslius nitent.

Dit rvasoockden eyghen vvenfchvanal fijn getrouwe onderda-

nen. Nö« mlmisenimquam tibia& concenm , boni regis intuitus animosfub-

ditorumaffictt. Dat is, Dat'etaenficn endede tegenwoordigheyr van

defen Prins, fijn onderdanen niet minaenghenaemwas, endehaer

gemoet meer bevveeght ende ontfteecken heeft, als het lieftelijcxfle

gheluyt, en d'alderfoetfte en aenghenaemfte mufijck ter vverelt.

^(/'anx.iSonJiintfuhfedfabditorum Principes. Sy zijn hun cygen niet,maer

Princen van hunne onderdanen.Nu is et niet vrecmdt dat yder 't fij-

ne in vvaerden houdt > feyt een. lam veroyfifanis homimbuspubltca priva-

tis potiorafunt^fequitur^ ut is quoque chariorjit^in quemfe rejpubltca convertit:

eoque magisjfi etiamfermoneftt ajfabilts^accejfuquefacilts^ vultu , qui maxime

bopulos demeretury amabdis: dquis dejideriispropenfus, & iniquis acerbus. Talis

amatur, defenditur , colitur. Seyt Seneca. Dat is , devvyle dat alle ver-

ftandigehet gemcynegoethoogerachten,alshacreygé, fo volgtjdat

hy ooc moet aldaer vvaerdighft vveren,op den vvekken,als 'topper-

hooft,de geheele gemeynte ofRepublicke de oogen heeft^Inlbnder-

heyt , fooder dat by komt > dat hy is ( foodanich alsdefe Prins vvaer-

lijck was,) VricndelijckjGefpraeckfaem en Deldadigh. Geen won-
der is'ct dan dat alle de fijnen , alle fijn oorlooghs lieden , 'tz,y Overjie

onder den Helden Guftaviy i Chron: ii. i<5. 'tzy ghemeene Soldaten,

ja oock al fijne onderdanen, hem op 't hoogfi;e bemint,en gewillige

gchoorfaemheyt bevvefcn hebben,fodatmen dacr van feggen mach,

vermits de fchooneover.een-komftcjtufichen defen Prinsendeden

fijnen,hetgeen,'tvvelc eener antv voorde op 't feggen van een ander,

de vvelckc van de Spartanen fpreeckcnde, feyde datfe daerom be-

houden wierden, devvyle dat haere Koninghen wel wijlen te ghtbiedem

waer op dan defe feyde , dat'et meede was, <i^ vvjle dat de Borgheren

inde onderdanenvvel wilden gehoorfaemcn,P^ü^' ^poph : ita illis cuique gla-

ditts acutus& manus promptajeliqua regi cur£ erant, Vt idem Flut. ait. Van
den Koning mach met recht ghefeyt vvorden:

Imponit
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Imponit leges vultibus illefuü,

Endc van de fijne,

——— Mens otmibus mafequenü, ^j^£
''*•

Et qHojuJfatrabtmti &quo vocataurafequuntur.

God ghevcdat onderde Strijtbare Helden , die hy heeft naghela-

tcn , endie'tfvvaertvoor de goede facckc nu in de vuyft hebben,

en in'ttoecomendein't uytvoercndcr felvcfoodanigcover een-

kominghcj eendracht cnhefde mach onder malcanderghehoudcn

werden > als tuffchcn hun endc de haere gehouden is.Adeo dtpdtum

perniciofa res eji, ut dmficonmntqui aduniti virihus tmehmt, Sejt Ummdes

Uh.de rebus Gothkis.

H t Enghc-



6o DEN ONDER GANCK

EN ghelijcker\fdjs de gcheele kudde haren leydf-man

volghc , oock midden in de baren , alfoo waren al de

fijne altijtvaerdigh en bereyt om liaerKoningh tevol-

ghen5om met hem te leven en te ffcerven. Den Eedt der

Griecken antèfugnAm ad PUt<tas\vzs : l^on deferam duces

^j'wos aut morttios. k'Sal mijn Over-Hecrnoch inleven

noch in dood niet verlaten. Hier van moghen de fijne

met recht roemen. Sy mogen met vvaerhey t uytroepen.

Tlexibiles quamcimque in fartem ducimur a Principe, atque-, ut

ita dicamfequcicesfumm : Huic enim cari,huic probati ejfecnpi-

mm , ebqtie obfequiicontinuationepervemmm->titprope omnes

homines uniusmorihus vivamtis. Plin. Dat is, 'S/Zy laten ons

vanonfen Prins gevvilligh buygenendegaerneleyden,

liem allefins volgende ; want hem fbecken vvy aenghe-

nacm te zyn,niet liever hebbende dan hem liefen vvaerc

tevvcfen. En fijn daertoegecomen door delanghdiie-

rigeghehoorfaemheyt,dat vvy alle naercens fin leven.

Et hoc etiam magnum ejiargumentU virtiitis in principe^fi ó'c.

Seyteen ander, dat is , Een groot bewijs is 't vaneen
Deuchtfaem Prins , als fine onderdanen hem gern vol-

gen, en hem in alle periculen en gevaren vergefèlfchap-

pen. 2{ec hdc vilitasfui aut dementia e(l,pro uno capite tot miU
liaexcipereferrum/é"c: Seneca. En dit isnochdvvaesheyt

nochkleynachtingen van haer fèlven, datfoo veel duy-

fendenvoor een opper-hooft haer Vyand 't hooft bie-

den, en door veele dooden eene Ziel van de dood te bc-

vryden,ghclijck als 't gantfche lichaem den gheeft ghe-

dienftich is,airoo oock defe hefde der onderdanen , hier

afgebeeld, is een groote faeckjcn naeft de befcherminge

des alderhoogfl:cn , ifl'e den beften Schild:beter dan veel

diiyfend lijf-gaerden. H^c arx inacceffajooc inexpugnabilc^

mimimentum.^c. Plinim. Dat is. Dit is een ontoegancke-

lijck kafteel,en een onvervvinnehjcke Sterctc,daer men
geen wacht noch boivvcrcken behoeft; vergeefs vva-

pcnd
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DE Liefde van het VoIck,dfe can een Prins bewaren

Van Duyfenderley fchrick,voor ancxften>en ghevaren;

Dit is de beite wachtjen 't feeckerfle boKverck,

Dat hem in al fijn doen, naeft God, can maecken Aerck.

I I.

De Liefde ft erckeris dan felfs dedoodtcan \veren,

't '^as dcfe die hem dee fchier gantfch geen onhcyl vrc/en .•

In 't midden daer het fwaerd en Stale-^jrapen blonck,

In 't midden daer Gcfchut,Trompet en Trom'lcn klonck,

I I I.

Daer fach m' hem onverfacght en fondcr fchrick in 't midden.

Mcnhoord'alhet Volckom fijn langh leven bidden.

Elck riep daer j Goede God den Koningh doch behoedt;

Elckdiend' hem even graegh met mocd,metgoed en Bloedt.

I V,

Die d onderdanen dns met liefde trou beminnen

Can menichmael doorfchrick fijn Vyandcn verwinnen;

Soodatjinplaetsvan Spicts,ge(chut,rpufcjuctot f^5f aerdt

't Gheruchte van fijn Naem die maecken can vcryaerdr.

VVat faecke

van gcvvich-

tc 't is dat

een Prins

van fijn on-
deidané be

•

mind vvort.

En
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pentfich deghenemetfchrick, die met liefde niet om-
ringt is. 'd'Onrchult eens Prins is fijne getroufte wacht.

T^nfic excubUjnon circumstantia pU
^luam tutAttir amor.

Van defe gunfte en liefde der ondcrdancn,zijnde al-

fulck een heerlij eken faeck/preed de ghemelde Seneca

aldus. lib. i. clem. 19. ^luid pdchrim efl quam vivere op
tantibus cimBls ? ftpaulo valetudo tituhavit , nonjpem excitari

homïnum , fèdmetnm ! Nihilejfe cuiquam tampettofumyqtiod

nonfaliitefid pajidls commutatum velit ? Omne quodilli con-

tingit-fihi quoque eventre depuiet? ^^tas huic audeatjlruerz^

altquodperictdum ? §}ms ah hoc non yfipojjittfortunam quoque

Avertere velit-yfub quo jujlitia,pax, pudicitiay fecuritasfio-

Yeat-> &c. Met defè is 't dat defe Koningh omfinghelt

zijnde, —
' folo munitm amorefuorttm,

Soo is 't dathy geenderhande periculen noch gevaren
ontfien heeft ; maer hy die allefins gheruft was en om-
ringt ftond met de liefde der fijne, hy,fegh ick,was daer

door een fchrick van fijne Vyanden,fulcx dat oock 't ge-

ruchte van fijn blooten Naem hen gejacght , en menich
maelvervaerdgemaeftheeft, en'taenfienvanfijne ge-

fchilderde fchaduwe heeft haer doen fchromen. Ghe-
lijckeenEngelfchen Ambaffadeur tot den Spaenfchen
Koning feyde, die hem de Schilderye of 't conterfeytfel

van fijne Koninginne , die onflerffelijcke Heldinne Eli-

fabeth, op fijn fècreet hangende wees , hem antwoordc
dat'et niet vreemt was dat hyfe daer flelde, om dat, foo

dickwils hyfe maer aenfagh , hy van fchrick tclckens

genoodfaecSh wicrd fljnbroeckt'ontneflelen. Van Ale-
. xander de Groore wxrd gefey t. ^uod toties nomen ejns ér
fama-,maximttm in bello tttiq^ momentum , hojles infugam ver-

terity érquodpr&fecios Darii non tam armis; quam terrore no-

minisfui vicertt , quod ejl ptdcherrimum "uiliortA genus. De
Germmls
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Germanh' of van d'Oiide Duytfcn feyt Tacitm cap. 13.

Germ: quod ipso. plertmque fa,mk helix profligarint. Dat is,

Dacfe hun Vyanden hebben doen vluchten , op 't ghe-

rucht van haeren Naem,ende komlte. Van Hambale, hoe
verfchrickehjckfijnNaemgevveeft is voor fijne Vyan-
den,dat getuyght Sil. Ital.—

• proque omnibus drmis

Et caflrorum opihtiSjdextrifque recentihuSy Vntim

Hannibdlsfat nomen erat. Inde prov.

Hannibalanteportas.

Alfoo heeft denNaem Guftavi,die m Gods Naem te-

gens fijne Vyanden was op-ghetrocken, i Samu: 17. 45.

ende wiens hulp beftont inden Name des Heeren, defè

heeft fijne Vyanden menichmaelverfchriót , vervaert

ende vciL]:iCg\\t. In 3. part. Arm. Suec.pa. 23. & 24. vvert

gefey t : na 't veroveren der Steden Cobelents , hebben
de Spaenfche alflilck een fchrickop'tlijfghekregen, ^ic

in andre plaetfen lagen , datfè van fèlfs , fonder meerder
dvvangh te vernemen, ghevlught zijn uy t Momtebam,
Engers en andere plaetfen. Alfb vertrou"^ven vvy dat'et

oock noch in toekomende tij d fal gaen,dat de Heere on-

fe God , die èiix. alles ghevvroght heeft, fijne Vyanden
voortaen fal gheven , een bevende herte en armhartigheyt

der ooghen. lieut. 28. Dat fy voorhaer vlieden fullen

dacrfe niemand én jaeght.

Maer
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Aer hier dund my,dat ick fommige hoor Tegghcn,

Holla Vricnt , niet al te breedt. Nefcimm quidferm

uejper vehat: Acafii defcrihe diem^nonfolis a.h ortu.

CMtdtA cadimt inter cdicemfupremaque khra:

Si benefuccefjjtynon primafedultimajpe^es.

Simtdacfelicitatismeridiem vit^ nofir& dies attigitiddvefpe^

ram ftatim declinat , c^ tandem infortunii atra noófe dauditur,

Gedend , fal ymandt inbrenghen , dat het Harnas noch

niet afgheleyt is^alis V aengetogen, j Reg. 20. 11. De Vidorie

met haervleugcleiijdievheght noch <^als'tvvare, j tuf-

fbhcn defe twee Potentaten,met de Tegen-kroon, en pal-

men in de hand,onfeecker vvienfe defèlve op 't hooft fal

fetten. En wat is'cr doch onfeeckerder, onder alle ande-

re dinghen defcs levens , dan de voorfpoed en uytkomfl

desoorloogs? Hocvvanckelbaerishetgheliick daerin?

adeo ut i^pellesjurefedentempnxeritfortunam quia locoflare

nefcit. Het is als eenen Stroom die fijnen aen-vlocd ende
af-vloedgcduerich heeft. Simulac exAqtiahitripasfectind/t

fortun^Ztititita loquAr)Afim ^ vejligio recedit. Het is een Zee
die inden tydt van een oogenbUck verandert j vveynigh

te vooren /peelende Schepen daerin met voorfpoedige
feylen, korts daer nae vverdenfe door Storm en door de
Hagen der water-vloeden verbroken,cn verfoncken in-

de af-grond. Seneca-^ubipaulo ante navigia luferuntjorbentur.

ovid. lamjam tacltirasfiderafumma pueS:,

Jamjam ta6ttiras tartara nigrafutes.

Het is een VVeerhaen die haeflmet een geringen wint
is omgcvvayt:Het is gelijck de Maen-^ nu neemtfè af, dan
neemtfe^<f;? : Gelijck eeniT/tf/i--^^/, dievan d'eenemuer
tot den anderen,van d'eene hand tot d'ander geduerigh

over enweder gedrevenword , en nergens lleede noch
ruft en hout : Het is een gladden K^el die-men by den
ftaert heeft. Seneca. Ep. loj.Nubiloferenajtnquitjfucceduntj

turbantur marineurn quieverunt ^Jiant invicem 'venti, noBem
dies
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EK dat'ct even foo fal voort aengaen,vvy Hoepen j

Macr wat weet ghy, ofick,hoe 't eynde affal loopcn.

Ghedend maer eens aen Praag hoe 't dacr verandert is;

En acn des Konings doodt : Och 't gaet geheel onvvis.

I ï.

Pe faecken van den krljghj ja van ons gantfche leven,

DievallenalshetLot, nu even, dan oneven,

Nu vvinü, en dan verlies, nu minder, en dan meer:

Men fiet foo menigh worp, foo menigh and're keer»

I I I.

Voor u en mijn verftant dit recht te willen vveten ;

Of vandenDuytfchenkrijghdenuytganghaftemeten,

Dat waer vermetenhey t: de kans vlicght ais een Bal:

Wie weet hoe dat dit Spel noch keren kan,en fal.

I V.

Edoch wy zijn getrooft; wie fach dat oyt verwonnen

Een faeck werd die met God den Heer felfsvvas begonnen?

Ia Codes eyghcn facck : Neen,fclden ymand fach.

Dat Gods faeck ondcrjcn dequadeboven,lach.

I Het

Al is de uyt-

komft van
den oorlogh
onwis ; loo

Icytdochgc-
raccnclijck

de goede
facckc bovê-

ofte inbren-

ginge tegcns

dêfe vaftigh-

heytjvan ho-

pe van d'on-

Iccckcrhcyt

des oorlogs.

't Harnas is

uoch niet af

ghclcyt.

iRcg.io 12.

God fal de
goede facc-

"ke vorder fc-

genen, oock
iiacdc dood
desKonings,

foowy hem
betrouwen
en aenioe-

pen.
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diesfequitur : pars ccelifurgit ,pars mergttur ; Contrarikrerum

Aternitoó conflatjadham legem animus nofler aptandm/uid. (^

Bp. 24. ad finem. Eyndelijcken 't gaet met den oorloogh,

als met de Lot ofTeerling rpel,alvvaermen (o mcnigen
veranderingen (iet, als'er worpen gedaen vvordenrDan
wint den eenen,dan wint den ander, het dray t fbo lichr

als den wint.
Tereiit. ita v'ita homwum quaficum ludas tefferls.

Dat-mertwee-macl mocht warpen ; maerneenmec
eens is 't gedaen, dat'er valt, en ons toe-valt moet men
in danck aennemen,en fo den worp niet goet is,gebruyc-

ken fbo men beft can. Ita nee bello Iket hïspeccare. Hebben
wy hier niet bewys ghenoegh ? (^om foo veel ander voor-
beelden voor by te gaen,) al was 'c maer aen de Stad Pra-
ghe,en'tgantfcheKoningrijckvanBohemen?wiecc)nde
voor eenighe jaren wpprrn nft^encken, clatVrincorten

tydfbvecle veranderingen gefchiedenrouden,als'cr ge-
fchied zijn. Den Pfaltsgravc Fredericus is tot Koningh
vercorcn , daernae weder om verdreven , als de Keyler-

fchePragaen den Slagh wonnen in t jaer 1610 den ir

Noven.ber. Hiernaeis't weder door de Sac^cifche in-

genomen, op dien felven dach,dat'et over elfjaren anno
20 de Keyferfche verovert hadden , namentlijck op den
elfden November. Seders is c alweer ghevallen in den
handen des Vyands, die'toock tot noch toe inhoudt.

By defe veranderinge comt nu de Dood des Koninghs:

zyn de faecken des oorloghs , {o hebben wy dan niet alfb

veel ; ja meerder oorfaecken om te twylfelen en te vre-

fen,dantc Hopen? Wy antwoorden dat'et wel waer is,

dat'etmet d'oorloog en des {^\h uytcomfte gaet als met
de Lot-fpelen. Maer dit is on(en trooft.

I Godfelfs is degenediedefegheheelefaeckej/i?/;?;^

hujm helli aleam , voornementlijcken , en volcomentlijck

heefc in fijne Goddelijckc bcftieringhe en beleyt, en dat

de wyfen
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de wyfen Koningh anders waer feytvan'tLot, daccaa
hier met recht op-gepaft werden. Het Lot wertghevvor-
fen indenfchoot , doch het valtfoo de Heere wil. Vrov: 16.33.

Defe onfe God is t die wy defe heele faecke toe vertrou-
wen en bevelen , Hy doet wat hem behaeght, verhopende
een goede uytcomft, te meer alfb 't fijn faecke is,als zyn-
de de faecke fijner kcrcke , en dat'et dien volgens Gods
Vyauden fijn. Pfal.óS.i. Aótor.g. daer wy 't tegen hebben.
Nu God is een rechtveerdig God,dic fal fijn faecke fclfs

uytvoeren tegens fijne cygene Vyanden. 2. Ooc hebben
wy aireede ghefien, wat voortgangh dat den Heerede
Koning tot noch toe, gegeven heeft in defen oorloogh:

ja ooc wat mirakeleufe teyckenen fijner gunfle hem daer

in betoont zyn i daer om ftaet onfe Hope vaft op hem,
onfen God, gegrondt.

Regli cAufa bonx eflihonus eft VomlnHSjbonaJpes efi^

Et nos cuY animo non jwvet ejfe bono ?

Gelieft het den Heer ondertufTchcn eenige Landen en
Steden,noch wat te oefFenen en tekaftyden,die latende,

overmits hunne fonden , weeder ftorten inde Tyrannye
des Keyfcrs,als Praga gefchied is

; geheft het den Hecre
fomwy len noch een Bare te laren oprijfen , die over het

fchip van fijne Kercke henen ruyfchet , en noch altemet

een donckere wolcke en mift te laten opcomen,die de
Son van fijn liefFelijc aengeficht,fijner hulpe en byftand,

vooreen tydfchijnt te bedecken,datfe ons niet klaerbe*

fchijnt j foodanigh als de dood des Koninghs wasfonfe

hoop is dacrom niet minder, veelweynigher uyt:maer
onfeiielen befittende met Lydtfaemheyt, verwachten

wy een goede uytcomflc t'fijner tyd, fteunende op God
en de goede faecke.

Tandem bonx caufn triumphat.

De Goede faccken ley t eindelijck boven.

I i Die
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DIthebbcn de Heydcnen felfgevvetcn en bekent;F«ï^w/«r,rey t een,

mertoselfebelli exitus Martemquecomviunem : Interim tarnen idexpe-
man: lib.ij-

/igfi^Qqftc^legendoqueyfcientesyinpuliisqti'tbafdajn raroremtitubaffejujiortim,

in fumwiA vero bellorum,mmquamad deterioraprolapftun.Dat is, VVy bekennen

dat de ujtcomïlen van den oorloogh onfeeckeren tvvijffeUcbtigh <,jn ; l^ochtam

bevinden vvyfoo uyt d'ervarentheyt, als uyt'et lefen der boecken en oude hiilonen,

dat in veekjlaghen degoedefaeckcnfelden z,ijn conien te tmjfen , ofte te vvanc-

kelen: maer wat degheheeleuytcomfie der faeche beUnght , noytü bet volle ver-

lies aen haerfijdeghevallen. \v'ant de goede ofte de quade faeckc is het.

de \Y'elckc met recht ende reeden de Herten der Overftcn, cnde

kryghs-licden,ofte moedigh,of'te kleyn-moedigh maed»

FrobtH.iii.'i.
TraHgit y & attolUt viresinmilitecmfay

El. 6. Qu£i nifi juj}afubeft,excutit arma ptidor.

cuudur.. 4,
Caufajubet fuperos meliorj}erarefecundos-y

con^.7. Hofi. Omniafubfdent meliori pervia catifc,

Defe dan is 't dat den Koningh ende fijn vokk in fijn levtn , en

d'overgeblevencn nae fijn dood foo moedighiQnde voorjpoedigh maed,
\C^ant

Sophcit, in In cattfajufta etiant parvusfuperet wagnmn, Sey t een ander

,

Otdij^.

Datis, een minder, hebbende ecnbiliicke cnde rcchtvaerdighe

faccke , fal een meerder overwinnen» Ende Diólator Ferpetuus fcy-

de tct fijne Soldditcn. Ctim& auditUimilitesyaccepiffem &reipsa expet"

hh'lo^^'"^'
^^^ ^jT^"*» f>^>ixi)nas , acpUirifnoi beüicas , autpotim omnes acliones huma-
',jas , felidter ab its confeclas , qui in confilio capiendó , inque agendo juflitiam,

érpietatem prA alm obfervaffent , mme id& meute cimprimis repeto ,& voi

conftderarejtéeo, Nam ^fi tantis fumm inftrticli viribm , ut etiam in causa,

iniqtiiore vi^oriam Jperare nobis lieeret , tarnen baud paulo plusfiducu in belli

tausA y^uam in apparatüs robore pono. Dat is, Devvijle ick^gbeboort beb , ert

by ervarentheyt bevonden , dat diegbene die in 't nemen van aenjlagben , ende

in 't uytvoeren derfelve ,Jich bebben^ voor andere, voor al bevlytigbt der billicks

heyt , gherecbtigbeyt en vromigheyt , dat alfulcke nieejlendeelsgbeluciigb z.ijn

gbevveejl , in hare oorlogben en aenjlagben ,
ja in al baer doen : foo is 't dat ick.

op dsfèn tydt hetfelve te gbemoet voere, cnde u gbevete bedencken: Want al-

boe wel vvyfoofierc\ zijn , dat vvy ootkfouden mogben de overwinmnge ho'

pen , in eene onbiüickefaecke ; foofleüe ickevenvvel onghelijck^meer hope , ende

hstrouwen op de goede ftecke defes oorkogs , ah op de groots onacht endefierde.

Gedenck-
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HEt valle foo het wil : vvy hebben dit bctrouvven.

Dat aende goede faeck de Heer fijn Hand fal houwen^
Sijn eyghen,foogefeyt,deesHand van onfen Godt,

Dieftiert,endiebeleydc dit eens geworpen Lodt,

I I.

Dces maecft des Koninghs volck,oock na fijn dood, voorfpoedigh,

Deesis'tdieonsbeweeghtte blyvcneven moedigh:

"Want d'overwinningh is't die tot de biilickheyt,

Meeft akydt werd van God ghcvoeght en tocgheley t.

I I I.

Hy, die rechtvacrdigh isjfou die het onrecht ftercken

En niet op ons gheroep, en 't recht ghcftadigh mereken:

Ia op de goede (aeck? metd'armenopghefprcydt,

Ontfanght hy ons, en is ghcftaegh tot hulp bcrcydt.

I V.

Ghy die een Heylandt zijt der geen die op u ftellcn

Hun hoop : een Vyand van dic uw ghemeynte quelleni

Bewijs aenJiJ[ het volckjdoord'uytkomfl: van 't gevecht,

Des Vvands ongh€lijck,en urves Koninghs Recht,

y^f^' I
3

En ghy

Prov. 16.33.

De gode
facckc is als

oly dic al-

toos boven
drijft.

Pfal.26.1.

P(al.4. 2.

1. Samii:4.:>

Adtor.9.

Pfal.öM ».
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Ghedcnckwaerdigh is tot defencyndc de fpreucke des Keyfers lu-

liani ; t^quitatijèmperfolerejungi vi^omm. Dat is, dat dover-winnin-

ghe altydt verghefelfthapt de rechtvaerdigheyt en billickheyt der

laecken. Amtju Marcell. lih. 1 3 . Ende daerom lefen \c^y in de Hiftorie

livti, dat H<<n«ö den lijnen dit vervjfyt,a]sd'oorfaeck zyn de van haer

verlies. Livït, Ith, 21. c. lo. Het >!relck den Keyfer Fcrdinandus,

enden fijnenjlicm -wel mach aentreckenjalsd'oorfaecken van defen

oorloogh,en fijne nederlaghen en verlies daer in^ver-vj^yten. Tarento

tüm^inquit , in Italia non ab^inwramm , exfadere , ficut mme Sagumho non

ahjiinemus. Vicerum ergo du hom'mefjuey& idde quo verbis ambigebatur,uter

pepulusfoedHs rupipt.eventus belli » velut £qum index ^ undejusjiabat , ei vi^O"

riam dedit. Godfeghendeden oorloogh felfs , van eenen Turck te-

ghens Vradijlatm , alleen om die ooriaeck , dat hy fijn verbondt ende

Eedtghebrocken hadde , en een onrechtvacrdighe faecke verdcdi-

ghen wilde. Soude hy dan nietfeghenen foo een rechtvaerdighen

oorloogh door foo een Chriftelijcken Prins, teghens eenen quipCT'

juriis lujit totique GermaniA iüufit, velutipueri nacibus? Die met fijne ceden

ghefpeelt heeft,als de kinderen met haere koten en noten. En om te

comen tot Codes woord, hoc menichmael beroept figh den Ko-
ning David op de goede faecke,ondcr anderen inden ijPfal. Verf.i.

Heere verhoort degherechtigheyt, mer^ op mijn roepen , verneemt op mijnghe-

bedt ,Jpree£tgby in mijnerfaecken , endejïetghy ep het rechte bevvijftuvve won-
derlijckegoedertterentheyt , ghy Heylandt dier die u betrouwen , teghens dtejie

hen teghens u rechter- handt fètten. Alfoe meede Pfal. 26, i. en 4. 2.

"Noemt hy Godteen Godtfijner Gherechtigheyt , verhoort my God mijner Ghe-

rechtigheyt , ende teghens fijnen Vyand Saul , die ten onrechtcn hem
vervolghde, fprack hy, i Samu: 24. 15. De Heere fal richter fijn tuffchen

u en my,en my aen u vvrecken^ 1 6. De Heere zy richter^ en richte tujfen u en my,

ende fie daerin , en voere mijnefiiec{e uyt. Defc God is onghetvvyfelt die

ghene, die de goede faeckedes Svveed: Koninghsoockvoortaen,

na fijn Dood , ghenadclijck fal uy tvoeren, ende defelve byftaen,rfi«

fijn Heyligh vverck, f want aldus noemden 't den Koningh in fijne

ghebcden, ) in toecomendefoofiilfeghenent dat daer door fijn Kercke in

Duytfch-landt , allcfins eens in rufte mach gheftelt worden. De

Heerefal den fijnengheven d watfijn herte heeft begheert > ende vervullen alle

fijne aenjlaghen. Pfil. 20. 1 2. Wantfin voornemen vanden eerfien aen hebben

ghefircil, f foo hy felf in fijne ghebedcn feyt, j«if^ tot mijner, (fcyt hy,)

maereenigh , ende alleenicb Ut dyner me , endyner arme ver^uóie {ercks tot

troofl
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troop en hulpe. Dacr-en-tcghcndesKcyfcrs aenflaghen , anders niet

zijn als in 't derde S nne-bceld ghctoont is , ten ecrften VVreet, ten

tvveeden Onrechtvacrdïgh,en ten derdcnEcrgieri^h,a\k foodanigh die

deHcereonfe Goii ghcmeen'ijck niet feghent. De Hecre fal rich-

ter lijn tuflchcn hem endc fijne vyand, de fijne en fijn vyandtsfaec-

ke,ende door de uy tco mftc der billickheyt , en rechtvacrdigheyt der

fclve voor de qant^che wereld bctoonen. Hy fal, hy fal geven,dat,de

felveVyandcn gedempt zijncmen al om fal moghcn roepen. I«rfic. 7,

Soo nwetfn Heen omcomenaÜe uwe Vyanden. Dan fullen vvy in uwen
Name de baniei e opwerpen. P/^/. 22. VonfcGodterecren trium-

pheren, alsghy uwc kerckeeens in Duytfch-land allefins verloft,

ende den Koninghofde fijne naer hem, overhaere Vyanden hebt

Viö:oricus ghemaecl. Ia alle verlofte Landen en Steden fullen, doch

God infondetheyt, denovervvinnerstereeren,eer-poorten, Tro-

phaEen,en Statuten, Vreughde-vuyren.en triumph-tekenen , en

wat men tot bewy s van blydfchap fal connen bedcnckcn , oprech-

ten. Dit gheveGod fijne kercke. Amen,

Toj
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TOtbcflu) L danjghy StrijdtbitereHelden Guftaviyghy fijne achter-ge-

laten Ovcrftcn,die niet minder zyt teprijfcn dan eertijts waren
de Helden D4vids: 2 Cbron. 1 1. 10. Kegnim utflorcdt divimtus ipfidantur

viri Heroici. Uort, politia Ref. Ca. i.Tlor. 1 5 . Ghy die de wapenen noch

inde hand hebt , om dcfen rechtvaerdighen oorloogh uyt te voeren.

Delleerez-ymettt: ludic.6. iz. even als hymet uwen Koninghghe-
^

•^ycciWs.lliht eenengoedmmoet envvtcfl Jlenkvoor Godsvolck > en voor de

Steden onfes Gods, de Heere dart noch doe wat hem behaegbi, z Sam. 10. 12.

Vervloei z,)- degbene onder u > die des Heeren vverck traegelijck^doet .- Vcxvloect

z.) diegene, dtefijnfvvaerd ophout dat'etgeenbloedvergiet. Ify.48.10. De
Heere verbinde u alle , vechtende voor de ghcmeync raecckjmet al-

ghemeyne eendracht , de vvelcke macht maedjen weere van u, alk

Tvvifi dte verquift.Non minor eü vtrtm quam qturercparta r«w.Ende ghy
vrome krijghs-knechten , wilt niet doen als Gedeons mannen 5 de
vvelcke, als Gedeon liet uytroepen , die bloode ende vertfaeghtüydie {eerc

wederom yfoo keerde des volch wederom tvvec-en-tvvintigh diijfem mannen»

dat daerfiecbsthien dH)fint overbleven. ludicj. Maer betoont het oude
fpreeck-vvoord vvaer te zyn.Quales duces, talesmilitesifiót alle u leven

voor de goede faecke, 't isGodsfaecke, 'tisde faecke van dien, die

't fijne voor ugcftclt heeft, lüe certantesfpe£lat,dificientes fiiblevat. Aug.

Ende ghy foo veel Vrome en bcdrude Chriftenen , myne Landf-lie-

den, wilt den moet niet laten vallenjovermitsdefe Doodt, overmits

denNöo^rdaerin veel van n noch tertydtzijn , maer wilt veel eer

gedencken, Dat hier de Ljdtfaemheyt der Hejlighen van nooden is. En wilt
niet te min van Gode een Goede uytkomfte vcrvvachten, die op
hem Bouwen , en Betrouwen , en in den Ghebcden tot den felven

aenhouwcn.

O pafiigravioradab'tt Deus bis quoquefinem, &c.

Per vartos cafiis,per tot dtfcnmina rerum

Tendimus inpatr-tam;fedes ttbifata quietas

Durate,& vofinet rebus fervatefecnndU.

Een Schipperiü\ ryfier nu cndanceneniSföw; op , foo en geeft hy 't

daerom terltontnict verloren:maer fijn anckers uytwerpendejhout
hy fijn Schip dacr mcede vaft. Lact onfe hope in defen,en in alderhan-

de Stormen op God ghcgrond zyn , foo fal ons defclve nimmermeer
befchaemt macckcn. Fjkl, 42. 8. P/i/. ^6. Dominm providebit. Hy fal

eens ftilteghevcn.Wrfyd:4. Defelve -St/;//»/»^?- bekomt dickwilstegens

wind, en tegens.yrrööWjmaer hy verwacht met gedult,langmoed!g-

heyt
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I.

E'
Nghy dielanghen tydt bedrud hebt moeten fuchten,

-'Endeerlijckhierendaerjcngints, en hervvaerts vluchten;

Schept eencn goeden moct,ey komt , u heit ontiïu y t.

En werpt van Goede Hoop denvaften Ancker uyt.

I I.

Den Schipper, als 't in zee hart ftormt, wacht beter weder,,

Krycht mctter tydt goe tyjde winden Icgghen needcr.

Den Landman moetnict min verwachten met gheduldt

Nacr Son en Regen, tot dat hy fijn fchueren vuldt.

I I I.

Een X^C^achterdieinvorft en regen lange nachten

Moet ftaen op fijne \^'achc,fal met verlangen NJCachten,

Nacr'tblye Morgen-root, vvantnaer dit helder Licht

Des Hemels, hy, om hooch ,dickwijls flaet fijngeficht^

I V.
Stknoockhetoogh owfcoo^&,cnbiddatGodden Hcerc
Eens na foo'n droeve nacht fijn aenfchyn tot ons keere,

En altoos hchten laet , en laet onsDach en Nacht

Slons behoudenis bewaren in'c ghedacht.

K

Acnfprake
tot Gods
kercke cit

volck.en ver-

maningeom
gocdê moet
te fcheppen,

zSamael.io.

12.

Iacob.j.7.

ïfal. 15 c-

.ifal.ïSi''

E?
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lieytenbctrouvven,allebeyde tot fijn voordeel te krijghen, enbe.

komtfe. Doet foo mecde.

o Navisj refenmt in mare te novi

Tluóius-y hem quid agUyfortiter occupa

Fortum '

Den Apoftel Ucohus^ cap.'^. 7. Ghebruy(5l een andere ghelijckenis

van denLandmanrbefluytende, VVeeJlghy 00c Unch^oedïgh : nadat hy
gcfeyt had , Siet de Landman verwacht de coflelijcke vrucht des Landts, ende

is lancktnoedigh daer over,tot datfe den vroeghen enjpaeden reghen ontfanghen

heeft. Gcdend doch, Dat na den Winter den Somer volght: Bidt dan God
en verwacht defcn tydt. 't Sal eens vvefen. Den Winter u vergaen, den

reghen is vvegh en daer henen: De bloemen zijn voortgecomen, de Mey-tijdt heb-

ben vvj, en de Tortelduyvey(die haer aireede hooren lact in eenige fèedcn

vanden Pfalts, als tot Franckendael,&c, zynde deTortelduyvede

trooftelijcke Stemme des H. Euangeliums, j laet haer hooren in onfe

landen: De Wijnftocken hebben oogen gewonnen^en gheven haren reuci: de

Vygen boom die heeft l^ioppenghecregen, Cantic. 2. 11. N4 Onweder en Storm

comt Stilte en Kalmte.

l^onfemper imbres nivibus hij^idos,

Manant in agros^autmare Cajpium

HoYAt. Vexantin£guales procelltü.

SsnecA. inio^ Brevii horafedat iratum éiqmr.

N<i Duyflernijfe comt het aengenaeme Licht , poü miVtla Thoebm ; HJa Donc-

hy weder en Duyjiere Wolcke , Sonnefchijn : N<i den Nacht den Dach : Een
"Wachter ftaende den verdrietigen winterfchen nacht over op fijne

wacht,en aldaer uytftaende reghen , koude en alderley onghemack,
ver-wacht met groot verlangen het acnbreecken van den Dach; het

deurbreecken van de Son:Laet ons van hem leeren , akc-famen met
D2v\d. Pfalm. 130, 5.0. Godes hiilpe totfijn Kercke te verwachten: Seggen-

de.fIj Ickwachte des Ueeren. (1) Mijne zide verbeydet. (5

j

Endeichjwope op

fijnvvoordt. (4) Mijne ziele vervvachtet den Heere,van d'eene nacht-vvaecke

tot den anderen, Laet onfe zielen^ met den felven David, Naer onfen Godt

dorjien als een dorre- landt, dütóesSomcïs in tydt van groote droochte,

en onmatighe hitte van een geborften en ghefcheurt zynde, als met
open monde Tcliynt te gacpcnnaer regen en vochtigheyt. Selah. 6.

Vfalm. 143. Laet onfè oogen opgeheven z,yn naer de bergen , van vvaer onfe hul-

pe comt^en van vvaer wy eenegoede uytcomfte verwachten.Het ooghfOmhoogh.

'tfal eens heetcn ,— VoRnubik Vlmbm,

De Son
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DeSon is/bm-tydts door eencduyflerewolckebedédenover-

trockenj doch breed eer langh wceder deur. Rekent dat dcfc vroe-

ge en droevighedood des Koninghs, maereen alfulcken duy (leren

xf'olckeis. Ickhebffcyt onfe God, iotCyr\ckcrcke,u een oogemickjjdts

verheten^ doéh mt eeuvvighe hurmherttgheyt wil ie my uwer ontfermen. En
wat onfe vervolgers belangt, den Tyran van üoftcnri jck , die zyn

niet meerder als NubecuU citb tranjittira, Ghelijckeen OudtLecraer

lulianum plagh te noemen, ccn -wolcxkendathaeftvergaet. Haer

tydt die is maer Kort; Gbelijck^des Dttyveh tydt, lelix criminihm nul-

ïiiseritdiu. En bclanghende de verdruckingen en vervolgingen diefc

ons acndoen , die zyn oock maer alfulcke 'iüuhecuU. Onfe ücht-verb)-

gaende verdruckingen, feyt den Apoflel. flydendefes tegenwoordigtn tydts

noemt hy 't anders wacr : En wat is dcic tydt ? kort zynfe , en maer

voor een oogenblicky als gefey t , niet wefende te weegen , Nochte CO by

de onuyt^reeckflijch grootte der eeuwigher heerlijckhtyd die wy verwachten.

(z) Nochte by degroote ttmichte onferfonden, en die fvvare ,ja Helfchc

ÖrafFen die vyy daer door verdient hebben; ft bene conftderetur culptti

patienter toleratur pxna. (^) ,Nochte by 't Lyden Chrtfti;ftpapo redem-

ptoris in memoriam revocatur, nihil tam durum eflquod non aquo animo tole-

ratur , feyt een. (4) Nochte by de Tynen die hen, onfe Vyanden naec-

kende zyn. Want uwe vervolgingen, 9 Vromegheloovige Chriftenen, enuwe

verdruckinghen dieghy lydet , z,ijn een bewijs des rechtvaerdighen oordeel Gods.

De wijle het recht is by God.den genen die u verdruchen, verdruckjnge te vergeU

den : En u L. gby die verdruk wort rufle ?mt ons. 1 . Theffal. i . 5 .5 . De Hee-

re ial eens, defe roedein 't vuyr werpen , ghelijck hy nu begonnen heeft»

dcnRoomfchen Anti-Chriften lijnen aenhangh den Keyfer. Hier

noch in dit leven, als Babyion de grootefiadt met vierefal verbrant worden.

Apoc. 18. En hier na wanneer hy fal comen om met Vlammenden viere te-

gens haer de wraecke te mmen,Vers, 6. Ondertuflchen foo laet doch alle

Vromen, gheduerende de^c beroerten en oorlooghcn ,in ons Lieve

Vaderlandjhct Duytfche-rijckj lerufalem ghejlaedigh houden inghedacbte'

nijf^jfcggende, Ffal. 137. Vergheteic\uvver , foo worde mijner rechterhand

vergf^e». Lactfe haer verheughen als het wel gaet, en aen de andere

zyde met der felver fchade bekommert vvefcn, en den Hecre Dagh
en Nacht, voor defelve ernftlijck aenroepen , en hem den Nood fij-

ner Kercke, en fijnghenadighe beloften , op defe,ofte dierghelijcke

wyfc voordraghcn.

Ka God
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i.é'^Oi ghy die ons yerjiootett , en yerflrooyt heht , en toornigh yyaert, trooji

\^ons yyedcr.

2. Ghy die deaerde heyyeeght, en yerfchettrt heht, heelt hare Ireuche diefoo yer-

yallen if.^

3 . f^yantghy heht ayyen yotcke een hart yyefengetoont,ghy helt om een dronc\

VP'ijns gegeyen dat yyy tuymelden.

De Heere heeft Dtiytfchlandt droncf^nghemaeCl , ( want fy hacr

door droncken-fchap en andere Tonden tcghens den Heere verhe-

ven haddc
, } foo datje fpottyyen en de handen heeft yyriiighen moe-

ten, alsteremii: 48. 26.

4. Ghy heht ons dan noch j<t een tejcl(en ghegheyen''t yyelcl{^yyy opyyer^en erp

'ms feeckermaeclien. Sela.

De Heere gafGedeon een teycken door den Dauw » tot tvvee-mael toe dat

hy Ifraël verloflenfoude. Iftdic.6.37. Pfal. 66.Bidt den Koningh David, ("vvelck

ghebcdt oock, op des overleden Koninghs bevej,daghelijcx in fijn Legher voor
hem ghcdacn vviert. Doet een teeel^en atn my dattet my yyelgae^dat hetfien die my
haten» ejide hen fchamen moeten dat ghy my ^'/faet, Heere, ende trooflet tnj- Men
magh oock met waerhcyt fègghen,dat de Heere tot verfcheyden malen feeckc-

re teeckencn vaa fijn gunft en byftant, ja teghenvvoordighcyt, by, en tot fij-

nen Koningh gheduerendc defe oorloghen, bevvcfen heeft: onder devvelckc

dat is ghevveeft dien rooryyind^ daer vvy boven van ghcfeyt hebben,en meet
anderen, ƒ« hoc figno yinces.

5- Op dat uyye beminden yerlo/f yyerden, foo helft n» met uyyer rechterhand^
ende verhoort ons*

6. Godjpreeêl infi\nen Heylighdont, des hen ickyro, en yyildeylen Sichem en af-
Vteten het dal Suchoth.

7. Cilead ü mijne , mi^n is Manajfes , Iphraim is de macht mijns Hotfts, Itida ii

$»9?3 F'orfl.

^
8. Moahitmtjn yyafch-yat , mtjne Schoen Jhec\e icl{ oyer £dom , Philijles

JH'ghet tot my.

9' yfieyyilmyytereninetnyaJleStaiit'i f fU ^ehytmy lot in£dom1
T O. Stiltghy het niet doen. God die ons yerjfoot,ende en tre6i niet uyt ot> onfe Heyr,

Even foo mochte de Koninck ten rechten fpreckcn,

1 1 . Doet <ms hy(landt inder Noodt , yyant Menfchen hulpe isgeen mf.
1 2. Ji^et God yvillen -vry daden doen : hyfal onfe yyanden toonder treden.

ïndc inder vvaerheyt met God heeft David alle die grootc daden ghcdaea^
f-^erjlaende den I^ nfe Goliath, eenen L eeuy v en Beyr , thien duyfent teghens Saul «;»
duyfent.Met God is hy over des Fyands mueren ghej^ron^en ; deyyyle dat Godfi]ne
Handen leerde yechten , enfi]ne Vingeren flryden. Met Godt heeft Samfen, {doe de
Geefi des Heeren yeerdigh over hem yyas, ) eenen Leeuyy yerfcheurt oft een Lam
-vyaetgeyyeejf. ludic. 14.6. De Poorten der Stadt Gafa op fi]nfchouderen ghedra-
«fhen. Cap.16.3, £n duyfent Philifl^en met ten Efels-kinnehacken yerjlaghen. Cap. 1 5

.

Maer doen de Geeft des Heeren van hem vvas ghefcheyden , wat was hy meec
dan een ander ? Met Godt heeft oock de Syveedfche Koningh alle die groote
d3den,totnoch toe, ghcdacnj 't Y Velck hy bekende, dacr om hy oock in den

Lcipfigher
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I.

EY bid doch t'famen dus :Hcer onfe God, ghy groeten
God, die ons had verftrooyt,en over al verftooten.

En oponstoornichvvaert,vertrooftons vveer,eykom.

De Breuck van uwe Kerck verbind en heelt vyeerom.

I I.

Ghy hebt een hert gelaet acnons,uvolck,bevveren.

Om onfe Droncken-fchapjcn ander God-loos vvefen,*

Hebt ghy ons foo een dranckgefchonkcn,door wiens kracJUj

'Kify zijn tot tuymelcn en ftruyckelen gebracht.

I II.

Nu hebt ghy wederom een teycken ons ghegheven,

DooruvvcnKoningh,('Hecrj) dat doet ons weder leven;

Een teycken meer alseen ; \C''y gronden ons dacr op.

En bidden dat ghy voorts vcrbreckcn ^It den kop

I V.

Van 't feven-hoofdigh beeft , en al die 't beeft acnhaöghen,

Soo Tullen wy, Niff om, Niet ons, Maer «, Lof-fanghen

j

Van eer, en Prys, en Roem, in alle ecuwigheyt.

Met mondtjUyt'sHerten grondt, te finglienzynbcreyt?.

K3

Vermanlnge
tot Gebeden
eu befluyt

«net een ge-

bed ghcno-
men u]^t den
«o. Plal.

Num. 20.9.

pr74. 7.8.9.

PAl.IIf.
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Lcipfighcrflagh, fooghcfeyt, die fpreucke voor eene Lcuft haddcj Rom.8.
Codt met ons. Dit bekennen vvy , en roepen wederom , Niet &ts. Niet ons. Het
!S alles aen Gods feghcn gheleghen. Nietfonder , yeel minyets teghtns hem.

Prey.zi. 30.

Daerom moeten figh oock nu tot God begheven die de/ên oorlogh voe-

ren j cnde vvy moeten , met hen , defcn God bidden ende acnroepen.

Tot defcn eynde konnen oock ghebruyft werden veelehcerelijckeghebeden

deurgaens in Gods H. V Voort befchreven. ^Is'tghebcdt des I^oninghs ^JJa:
2 Chron. 14. 1 1 . V Cehedt des J\o»inghs lofaphats Cap. 20. 6. 7 . en meer andere.

Geenegaende teghens de Mooren , Sterc!{^ duyfent-mael-duyfent,daer toe dry honr

dert -pyagheneii: Bad,en yerjloeghfe aüe.'DtCc tieckende tegens de Ammonitcrs en
Moabiters, é.i(/, enyerdelgdfefonder Svyaerd-Jlach: Moyfes badt tegens de Ama-
leckiten,envcrvvonfe. Soo dat 't gene de H. Auguftinusvanhemfclven.en van
fijne Studie Ceytjat hy daer in meergeyordert is door bidden alsfiuderen, dat mach
men met recht fegghèn van alle édt Helden.en van onfèn overleefden Sal. Ko-
ningh,datfe meer door'tghebedcngheloove,die Geeftelijcke wapenen.J/1/7. 6.

befchrcven,hebben te weghe ghebracht, als door eenigherhande vleeflTcheli jcke.

Heb. 1 1 . Och.' laet ons dan in den ghebede tot den Hecre aenhouden , met hem
yyorjlelen , tot dat hy yan den Hemel herafdaer infie, en on/ helpe: alUfeghenende

eendrachtigh. Domine dapacemin diebus noflris.

Gheefons Heere yyederomme alfulck^ daghen,Als "V)»)» yoor defen in Duytfchlandt

heleeft,en niet yeel gheacht hebben; maer tttt yyel yyenfchen tejten : V Euangelium>

( Heer, ) heeft voor defen Janghen tyd onder ons ghcblocyt, vcrghefclfchapt

met fecr groote vryheyt, gheruftheyt en voorfpoedt. VVy hebben de daghen
beleeftj dat wj onjêfyyaerden totploeg-yferenghemaeO hadden , enormeJ^ietfen tot

Sickelen. Efa. 2. 4. Micha^.i. Onfe fvvaerdcn waren in onfc fcheidenyer-

rocft. Nu dacr en teghens,

Bella diu tenuêre yires,e/fque aptior tnjïs

yomere,nHHC cejiit taums arator equo-

Sarfula ceffarunt > yerjique in pila ligones

Faflaque de ra/tripondere caj?is.

Ons gantfche land dat is verandert in een ^keldama, Bloet-Acker, en het BUet
vliet als een f'/off over onfe ftraeten,als in de daghen Manajiis.

"Sf^-y hebben die daghen gefienen beleeft, dat in onfe lande eereyyoonde,dat

goedigheyt en troayyigheyt hen onder vialkanderen ontmoeteden , datgherechtigheyt

en freede hen ifamen l^flen. Pfal. 85. I i. Dat de Heere onsgoet dede ende het

Landt fi]n£yrU'Chten gaf'. Hcere , WanneerfuUcn die daghen yyeder- keeren , dat

geen fchaden ,
geen yerlies ofyy ee-klachten cp onfejïraten ^9». Pfal. 1 44. 1 4. IcJ{^

die te yooren als een J^ninginne fadt , ben nu een F'F'eduyye. Ick,die teyoorenin

yrede onder mijne Fytjnfock, en Fyghen-boom fadt , moet «» Drents yleughelm

nemen, en inde yyoeïlyne ylieghen. .^poc. 1 2. En moet aldaer met Elik mifmeedigh

fitten onder den leneyer-boom. F'Fy yyorden dagheltjcx gheplaeght engheploe^ht,

Nee magfs ajTidtto yomer tenuatiir ai u/u, PeHora quam meafunt ferie calcatamA-

lorum. DuytfchLindt had langen tydtfeeckergeyyeefl,en opfi\n heffejltlghtlegen,en

yyas niet yan''t eme yat in' t andergegoten, daer om yyas hemji\nen fmaeckgheble-
yen,en fijnen reuck^niet yerandert ghtyytrdemVofhghy Heere hebt haerafiaters of
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f^^un-fchroyers ghefonieni diefe afgeiiten c» hare Vaten (Sttden) ïeêigh gemaeé},

tithAve ylefj'chen yerjlaghen hvhben. leremi. 48. 11. 12. p^f^y Ughen teyorenen

jliebengantfch metyrede,yyantghy Heere maeéle dat yyyfeeckcr yyovnden. Pftl.J^.

A'» dacr en teghens Tan yyy, in yeele pluetfen,cils een die rn de ZeeJIaept : als een die

boyen op den Mafl-hoomjlaept , omcingelt aen alle kanten metghcyaren , hefyyaerdt

met duyfendforghen.Pr'^-y'rb. 23 . 3 4. V Vat deerelijckc vruchten. Heer, dat den

oorloogh onder ons heeft voort ghebracht,d3t kan geen Pen beter befchrijvcn,

danfc die vfln uwen H. Propheet lercmiam, fgheftiert door uwen geeft, ) be-

fchiiift. Lam. 5. Indatfyn bedroefde klaegh-liet,endeernftigh gebed, 't vvelck

vvy hier, met hem,ten rechten tot u, ("onfe God,) doen. ( i) Ghedenll Heere hee

het onsgaet, fchouyyet en fiet aen onfefmaetheyt, (2) Onfe eryen ii den rreemdcaten

deelgheyyorden, en onfe huyfen den uyt-landeren. (s) f^f^y fi'yi Vyefen, en hebben

ghenen p^adcr , onfe Moeders7^ijn ah P^^ednyyen. {^) Ons eyghen yF'ntermoeteii

Wyyoorgheltdrmcken, ons hout moet men betaelt brenghenUten. ($) Mendryft

ons over den hals , en yyanneer VVy aireede moede Xyn , foo laet men ons doch geen

rujle. (6) yFy hebben ons m«tten JEgipten en ^[Jur opgheyen, op dat W^/ doch

Broodfat teeeten hebben, (j) Onfe Vaders hebben ghefondight , en \tjn niet meer

yoorhanden, ende VFy mo'eten haere Mifdaet ontghelden. (8) IQtfchten heerfchcn

oyer onsjende daer ü niemant die ons yan haere hand yerloffct. (9) VFy moeten het

hrood metgeyaer enjes Leyens halen, yoor den fyyeerden in der Woeffyne, ( i o) On-

Je huyd *i yerbrandaU in tenen oyen yan den grouyyeltjcktn honger. [\i) Sy heb-

ben de yrouyyen te Sion te fchandegbemaeé} , ende de lonciyronyyen inde Steden

luda. ( 1 2) De Vorfien X*jn yan hen ghehanghen, ende de perfoonen der oude» httft

men nietgheeert. (l 3) De longhelinghen hebben Molen-fitenen motten draghen , en'

de de longhers oyer het hout draghen moetenflruyckelen. ( i 4) De OudersJttten niet

meer onder den poorten , endede longhelinghen dryyen gheen Snaeren-Jpel meer.

(15) Onfes herten yreughde heeft ten tynde , onfe I{eye is in yyee-klaghen verandert.

(16) De kroone onfes hoofts is afgheyallen : o Wee ! dat VFyfoo ghefondight hebben,

(^jy) Daerom is oock ons herte bedroeft , en onfe ooghen^'n duyfergheyyorden.

(18) Om des herghs Sions yyiüe dat hy foo yyoefl light, dat de yoffen daer oyer lopen.

(19) Doch gUy, Heere, dieghy eenyyighltjck bltjft , en uyyen throon altoos en eeu-

yyighlijck- ( 20 ) Waerom yyilt ghy onsfoo gantfch yergheten , en in de lenghdefoo

gantfch verlaten) (1 1) Brenghtons Heere weder tot « , datWy weder te huys ko-

men. (22) Vernieuwt onfe daghen als yan ottts-hervvaerts : want ghy hebt ons

verworpen , en l^ijt alte ifcer over ons vertoorent. Dit Jcfte op 't i 8 vers, is aldcr-

bequaemft,en 'tgheene vvyaldermeeftbcklaghen. Dat uvvenBerch SionweeJ}
light , tnde dat de Voffen daer overloopen. De Vcffenjde kleyne Vojfcn hebben uwen
VVtjn-bergh verdorven. Cantic. i. i 5. Dacrghy pleeght , ógrooteGod,»»?»
Tempel te hebben,daerft het kint des verdcrfs nu,fichfelytn verheffende boven al dat

God ghenatmt word: dtier faet den grouwel der vervvoefUnghe. Wee ons ! wy
motten vreemdelinghen "Xjjn in Mtfe(h,en moeten woonen onder den hutten J^dar.

Het wordonfe Zielenlangh te woonen by dien die de Vrede haten. Tfal. I 20, 5 . 6.

De Swaluwen en de jMitffihen die hebbent in veel plaetftn beter dan wy, endefy

nefielendaerwynietmoghen komen. PfaL%/^. Wy hebben vvel in fbmniighe

plaetfcn het voedfel onfcr Zielen ,» H. Euangelium , doch vvyghenietent en nut»

tentgheltjck de loden hun Pafcha^rmt bijtere faufentmet bittere kruyden. Heere vvy

bekennen
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bekennen falcx, en noch veel fvvacrder verdient te hebben. Ia Hcerei Wy,
cnfe J^oningT)en,onfc Vorjlen, en onfe Vaderen fnoeten onsfchamen,dat yi>^ ons aen n

ysrfcndight hebben. D.tniel. 9. God ghy T^t recl.'tvaerdigh , yyy d^ter-cn-teghens

moeten onsfehameu: yp''ant om onferJonde 'vyille,en om onjir faderen mifdaet yyil-

le, dïAegt Icrttfalftn, en « Vo!cf{ yerjmactheyt by allen die rondomme Xjjn-' P^^ri 7.16.

yyant yyy hndden ons tcghens u yerheyen. lercm. 48 . Wy yyaren alle als yf^ulp-

fche-l(aherengheyycrde?r,dochgJTy hebt my ghetughtight , en icl{ ben oock.getughtight

nis een yyftl/>fih-kalfiVochbe{(eert':(tjnde,fo doeic\ boete:TFant nair iU«n ick kloeck

oheyyofden ben,fee/la ick 7ny opde henpe : Betoont doch dat ick ben^gheltjckickyyiM,

uyyen dier-baren Soon , u truetel-kmt. En aen ''tgheneghy my ghej^roocken hebt,

laetuherte hreeckenoyer iny , datghy h myner ontfermt. leremix: ^i. 18,19,20.

Loet doch , nt^ den ayond defer yyereld daer is , de Duyye noch eens yyeder-keeren

tot defe ttyye ^rcke , medebrenghende dien foo langh-gheyyenfchteaOl^'f-tackdes

Vreedes; Wilt eensflillcn ie yyinden en f^F'ater-yheden , dk oyer ons hoeft henen

"I,'eJhoe!t hebl^ff^ > en ons yyedergheyen dien HulcyonioS'

Het Enangeliam des f^redes.

En den Parede des £»an^eliums-

Heere kent u doch yyeder tot ons , ende yyeefi uyytn knechtenghenAedigh , yer-

yult ons yroegh met uyyer ghenadt
, foo yyiïlen yyy roemen ende yroltjck "^n onfe

leefdaeghen. F'erhehcht ons yyeder,naer dien ghy ons langhe flaeghet , naer dien ^r^
foolanghe ongeluck , {hoc'yyel gheen ongheltjch, ) lyden. BeyytjTi uyye knechten

^TTf yyercketiicnde uyye eere haere kinderen. Ende de Heere onfe God Xy ons Vrien-

delijck ende yordere het yyerck onfer haaiden ; Ia het ^yerck onfer handen yyoude hy
doch yorderen.VCi].go. Het yyerck dat uyye rechter-hant begonnen heeft door den

J^oningh yan Syyeden, yyilt datfelye yorderen en yoltrecken. ^l is hy Dood , be-

toont datghy Leeft: alsghy Heere » yyerck yyilt yorderen ^tfal unimmer etttbreec-

ken aen middelen. Sytghy flechs met een yan ons,alsg]y yyaert met hem,fofal niemant

feghen ons moghen, Rom.8. ^^lis V dat onfe Vyandenntt met onsJpotten,ende meynett

d>it yyy Hoofde-loos Tjjn , en dat de Muyfen uyt haere holen ^t^'nghekomenj en datfe

trecken, [ghelijck Ctefirfeyde teghens i/tfranium gaende) Contra exercitumfne

duce , teghcns een Heyr'legher fonder Ltydf-man. VF'eefighy dan noch Heere , die

de rechte kryghfman Xjjt- Exod. 15.3. Ende de Heere der Hemelfher Heyr-fchareo,

(yan de yyelcke een machtigh is, ineen nachtzeengautfch Heyr-legher te yerjiaen.

2 Reg. 19.) l^^p^eej}ghy onfe Zeydfman; Z^y'tghy met^^nsin de fpitfen. zChron.
I 3. 8- 15« Ghy die oeck niet een eenigh yyoort, als met eenenyferen Scepter j nyye
P^y.viden als acrde Potten kont Ireecken enyermorfelen. VC^m. 2. bree^l de Scepter

der Tyrannen die ons yeryolghen , en laet Jt]ne I{oede niet langher legghen , op den

rugghederrechtyaerdighen. Ghy Heere lef», den Leeuyy uyt den ghefachte luda,

trefl yoorti. yolck henen, Cheeft alle hen Oyerjlen en kri/ghf- lieden Leeuyyen-herteUf

in defe billijcke en rechtyaerdighe faecke diefe yoorfaen. Proverb. 28. \o.MaeOfe,
als den J(oningh yyas, Mattnennaer u herte , enfulcke Oyerjlen als uyyen ComeliMS

yyin Aftor. 10. Zaet de Zielen yanhen , en ynnalle Potentaten, ende Oyerheden,

die "'t yy el met Sten meenen , inghebonden yyefen in het boudelken der Leytndighen,

inde daer-cn-teghens de Zielen haerer Fyanden , laet die als 7net eenfingher ghe-,

flmghertyyorden. 1 Sam. 2<,. 29. Cheeft datfeals een hndelkenpt/'lcn, inuyyen

koecker
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kfiockerli^Jamenghelonden llyyen metghemeyne eendracht , heheedfe yoOr t^tvijt en

tyyeedracht , feghtnt de yerhonden en banden die tujfchen htn en andere Chriflel.

JQ)mngen, Princen en Potentatengemaefl ^'n ; d^xer tegens de OverJIen onfcr yyan-

denmaeé} als de Jprinc[{-hanen, en haere Hooft-liedengheltjck^de ksyers , die haer

des nachts aen de tttynen leggen.yfanneer ntt de Son opgaet,foo maecl(enfe haer daer

yandaen, datmen niet yyeet yyaerfe gehleyen'^tjn. Nahu. 3 . i 5 • Maeil haere her'

tenalihetherteeeneryrouyyeinkints nooden.lcrttn. 48.41. Laet yreefe,kHylen

tnfiricken oyer henl(pmen, dat die de yreefe ontyliet in den l;ttyl yaUe , enyyie uyt

den kityl kpmt dat die in een J?ricl{gheyangen yyorde. Geeft onfe ghemeyne foldaten

ghehoorfaemheyt teghens haere Oyerl)oofden , beyyaertons yoor oproer,muytinatie en

rebellie .F'feert en yyent ygrreyan haer alle goddeloosheden , endeyyandeltin haer

Legher,datghyfe yerUffet , ende hare fyanden yoor hungheyet. Laet hitn Legher

heyligh "Xyn, dat"ergeenfchanden onder hnngejten yyerden,enghy tt yan haer keert.

Deut. 13. 13. 14. Omringhtfe aen alle kanten met ttyye yteryghe l{uyterye die

'Eliam omcinghelde 2, Reg. 6. 17. Laet rondom hun Legher, een ander Legherghe-

jlagenyyefen,daer yan u IQ>ning Dayidff>reeé}j?Caï.i 4. De Engel des Heren legert

Jïch rondom die , die God yreefen. yyeeflghy [elfeen yuyrighe mttre rondom hen.

^IjJ'e teghens hun Fyanden optrecJten , treéi ghy dan in dejpitfe yoor aen. Staet o/»

Htere, Laet uyya Fyanden yer/frooyt yyorden , en die » haten , yluchtigh yyorden
yan uiyyanneerfe haer nederflaen om te r»flen,fo comt Heere yyeder tot de yeelheden

der duyfendenyanhftn. Num. 10.35.36. Geeft henyyat hun en ons hert begeert,

tnde yeryult alle hun goede aenjlaghen Pfalm. 20. De raedjlaghen onfer Fyanden*

die doch Eergierfch, Onrecbtyaerdigh , ende FFreedXiif^.be^otfe Pfalm. 2. yerhin-

derfe als ^chitophels aenjlach , ftnyffe , Jluytfi een rtngh in den Neus, en eengebidt

in den mond 2Rcg. 19. iS. Datje aenjlaghen maecken diefe niet machtigh'i^jjnte

yohoeren. Vt luftcntur fine nervis» atque auratn verbcrent: Dat alle hunne aen-

jïagen, enJIagen,Jlagtnmoghen yyejeninde locht. Dat alhun»aerjiigheyt,enbeleyt,

mach H^n als ""tghebou yan eenen Jleenen muerfenderkaUk j en als het beploeghen

yan de R^tl(^eenen. Eyndeltjck Heere,en met een yyori > Helpt Heere , doet ons by-

ftant in den Noodt , [ daerinyyy nich'ü^n,^yy*nt menfche» huife is gheennut

Pfal.óO. Ende herjlelt het arme Duytfchlandt tn/i']nenyoorighe Stant en frede.

Nullafalus bdlojpacem tcpofcimusomnes.

In defen goeden ernfii^hen yyenfch , « 't dat iele E. Cunflighe Lefer, op dit maeh dit

hefluyte. De Heere maecke ons, My en » , Getrouyye meede-yechtcrs tot hem door

gheduryghe gheheden yoor den yyeljiant lerhfaltms. En gheye tot defen oorlog een

goet eynde.

Alhier
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DER
Croon Swedenfidert de doodt des Autheurs verevenen:,

cndeindefe volgende Embkmataujtgéedt.

j»7 Et Hoochdiiytfche fprceck-vvoord feyt , en word altoos noch
vvaeiachtigh bevonden , Q33as ©Ott K>\i tx\)<{\tm I Öas taJI

ei'^iUCrt nocf) erfaltcn/ te. Dat is , al wordt de Stam afghehou-

dcn , foo Tpruyt'er weder een ander telg' ofte tack uyt , ghe-

lijck dat fels e verhaelt wordt in 14. Cap. van het Boeck lobs.

Den Boom wordt wel afghehouden , dan daer fpruyt vveder

ccntelghuyt: macr de Menfch als die iichnederleyt, ftaet nimmer weer op.

dan daer komt vveder eenen ander,die voltreft het vverck. Soo doen oock de

Ipruyten van defen hooghloffel: afghehouden Stam , en onvervvinnelijcken

Held, ofte hunne volmachtighen.

Dat dit Emblema fpreeckr, hoe de vernielende Dood defen ftrijdbaren Held
heeft vvegh geruckt , heeft reden. Het fcheen datt'et doen daer mede uyt was;
maerhet teghcndeel is klaerghenocghghebleecken : want de Dood die 't alles

afmayt , ghelijckhet Latijnfche^recck-woord fcyt , Tcmpm cdux rerum , koft

denonftcrfFclijcken Naem van dcfen Giooten Gidton foo niet vei doven 5 of het

Difion , yiyit poflfunera yirtus, is hier m waer bevonden, te vveeten,de Dcucht
die leeft oock na de Dood.

Plinius verhaelt in fijn thiende boeck aen 't tweede Cap. Dat in Arabicri

eenvoghel ghevonden word ^. ghenoemt Phcenix , zvnde ontrent dier groo-

teals een Arent, aenfi,n hals vercicrtmetblinckende goud-geele vederen, endc
het gantfche lijf purperachtigh; maer den ftaert hemelfch blacuvv en metroo-
de fchachten gefchackeertjiebbendeopfijn hooft eenen kam , en opgerechten
veder- bofch, foo dat hy ingedacnie van andere vogelen fèer verfchildt, en vvort

oock door geen natinelijcke-vermenginghe \oortgetecIt, maerals hy voelt dat

fijnen tydt ten eyndeis, foo macft (\- ontrent de ik^dt Heliopoli^ , opeenfecr
hoogen bcrgb,een neft van Caneel , en ftroncken van wieroock, vvelck van de

Son aengberteecken woit.In defè vlam \ ci brand hy fijn felven, daer na groeyt

uyt de gbcbradc beenderen en merg van defcn vogel, een dierken van gedaente

als een worm, vvelck a!lencxkensvvafi,cn'groeytj tot eenen longen P/;c?»/.v.

Het vvelck niet oneygen is metonfen Grootcn Held Guflayta ^dolphits, die

fich fclven oock verbrand beeft, in de vvel-ruvckcnde Lauvver-tacken , die hy

met fijn Bloed, en Hccrclijcke dndcn hadde te famen gb.elefen , uyt vvelcke afcli

vveder r.nderc zyn voort gbckomen , als hhun Banier , die oock wel, met fijns

Heercn fpiets,en met hulpe des Almogenden, het Duytfche wcrcnP^j?»/^ Liher-

iatis,v\oc\\ erhalt. Over het lede vers, dat hy den Arcndt getrotft hceft,is Gods
voorfienigheyt , die den val defes rijcx, doorEfdra, Cap. 9. en den Propheet'

Dani":!, 7. YOor(êyt,genoegh yeïklncrt.

Dat
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I.

Schoon Boreas wel eer, door fijnegure vlaghcn,

Den Sweedfchcn Lauvver-boom ter acrden heeft geflaghen.

En buytcn tijdts verplet, noch groeytfe weder aen.

De Wortel leeft, fiet hier de jonghe fpruyten ftaen.

I I.

Alquam de felle doodt Guftavus't leven flroopen !

't Vergroot fijn groote Nacm , dicdus fijn Lofdorft koopen
Met Bloedt, en ruylde voor het flcrffelijcke lijff

d'Onfterftelijcke Roem van 't Koninghlijck bedrijff.

III.
"VC^anneer de Phenicx haer lijflaet door 't vuer verflinden,

Soo baerd de afch een long' : dit fiet men,dit bevinden

Wy aen dien trodcfen Held, wiens afch een ander tceld'

Die Ooftenrijckverfchrid:, en volle feghe deelt.

I V,

Hy pluckt den Adelaer,en fuit fijn trodts begccren>

Die,qiiynende,verliefi:fijn' alderbefte Veeren:

Dus kryght dien braven Held de Lauwer tot fyn loon,

En vlecht, met vreughd, de winft noch aen de Sweedfche kroon.

L i Het
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DAt het Nood-lodt den Stam aen den grond heeft af-ghefneden,

dat bleeck, doe fijn Majeft. hoogh-loffelijcker memoiye,I>y

Lcipfigh bleef. Datis, hy was ghedronghen, als zynde het Hooft

der Duytfche Vryhey t , den Hertogh van Saxen t'onderftutten , die

deN^alfteynerin fijn land had»

Maer dat defe Stam weder uyt-fpruyt, is: fo haefl als fijne Majcft.

dood was, vykïdiohan Banier, n^y^ns HertoghBarendt^ en Guflavus

Hom , wederom tot Gcnerael vcrkooren , foo dat d|e fegen d^er

door vervolleg]:it is.

Het tweede vers feyt , den Arendt byt aen 't groen, en den Ca-

Ililiaenfchen Leeu fchrapt aen de "Wortel: dit beteyckent,docnde

Keyfer fagh dat defe voorfz Helden, het begonnen werck noch foo

Ridderlijck vervolghden, foo heeft hy fijnen Soon Ferdinandus,den

teghenwoordighen Keyfer, met een Hayr-kracht ghefbnden nacr

de Marckt, om de Armé der Duytfche ghealliecrde het hooft te

bieden, alfoo hy vvift dat den Sereniflimo Infant,met eenighe duy-

fent mannen , over Milanen , naer Duytfch-Iandt foude komen , en

ghelijcker hand de Armé aentafteii,ghelijckghefchiede: en alhoe-

wel dat de Legifti der Duytfche Vorflen, wel de eerflc feghen had-

den: foo hebben fy evenwel den flagh verloren , door dien fy te

niver waren in 't vervolghen der felvc, en de Keyferiche onder-

tuffchen gheflerd , met de nieuwe Spaniaerden, behielden 't Veld,

foo dat'et fcheen ofhet al verloren was.

Maer God Almaghtigh, die de overvvlnninghc in fijne handen

heeft, ghelijck veelmaelsindeH. Schriftvermelt "wordt, verbercht

fyn aengefight wel voor een tydt : maer laet fijne genade weder te

krachtigher blincken ; ghelijck de Son fich achter eenen vvolck een

vvylvcrborghen houd , wederom met meerder klaerheyt te voor-

fchijn korn.t : even eens is het hier oock ghegaen.

Want alhoewel den Keyfer, geflerd met den Wefler-Leeuw,
dit longhelodt fulck cencn harden neep gaf,foo vermocht hy even-

wel niet het fel ve te vernielen : want de nieu-we verbintenifi'e tufl

fchen Sweden en Vranckrijck, doorden Rijcx-Cancelier Oxen-
flern, tot Parys befloten en vokrocken , heeft hem de klauwen
gcfnoey t : en al hoe-wel Guftavus Horn gevangen vviert, foo heb-
ben evenwel de andere Helden, als lohan Bamer , tn Hertog Ba.

renit y foo veel te wegheghcbrocht,dat de Stam in fyngheheelis

gheblevcn.

Dat
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H
' I.

Et Nood-lodt heeft de Stam by d' aerde afghefneeden,

Nochgroeyt, nochgroentfe weer, noch vvaflfe van beneeden;

Maer opfijn longe-loot een felle donder flaet:

Pc Arendtbyt aen't groen dat infynbloev.n ftaet.

II.

De KaftiliaenfchenLeeufchrapt met Ci'v' felle pooten

De aerde vvegh, en foed de "W'ortel h» el 't ontblooten j

Doch al te mael vergeefs,s' is veel te va» ghepiant:

Gheen koude haer verdort, geen Dor Ier haerverbrant.

Gods feghen voedfe ftaegh, en houdÉ Voor 't bederven :

*

De Dood hen 't leven geeft die voodevryheytfterven.

Al fcheen het droef, en bangh doc'jopper-hoofd befvveeck.

Jehova grypt het roer, en houd de /echte flreeck.

I ^

Hoe bits den Arcndt fo'cht m et Cheuren en met bytcn

Van dek longe fpruyt de lovercr te ry ten,

Hoedolden\^eüerLeeuvvJjn krachten daer op drijft,

't Is nietj hy Aaet te vaftpfijrütam en wortel blijft.

Hiet



86 DEN N-D'E-R-G-.flr N C K

D At het Emblema feyt, hier is de Man, datbctcec-

kent lohan Banier: want het fchccn fchier onmoghe-
hjck de macht des Keyfers te wederftacn: maer deièn

Kloeckmocdighen Ghenerael , heeft den Keyfer i'oo

langh vervolght , tot dat hy eens fijn voordeel fagh , en

alfbo des Keyfers Armé, by VVit-ftock flagh leverende'

hen t'eenemael verftroy t , en de gantfche Marck inghe-

nomen, en den Hertogh van Saxen in fijn landt ghevaL
len, ja den Keyfer tot in Bohemen, en fijn Erf-landen

comcn befbecken. Naer dien het Hertogh Barent mee-
de ghcdiirigh overal in vrefe hieldt.

Soo dat het gaet naer hetfegghendes Propheet Da-
niels aen fijn 7 Cap. te >jrceten. Dat defèn leften , en
kleenen Hooren , door defèn Leeuw ten decle foude

verfwackt worden, en hy Efeirajf}. vers 37. dieuytden
Noordfchen woLide quamen, hebben den Arend fijne

jiieefi:e krachten benomen , ja hem met eencn voet ver-

volght, en ehedreven tot aen de Piramide ofte Colom
der Diiytfche Euan^^elifche Licge en macht,en Meyfijsn

moeft noch draghc . de rechtvaerdige wraeck over de
wacrde Dood des JViinhaftigen GuHavl Adol^hi.

In de
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Hier is dien dapren Held, hier is de Man ghevonden
Die voorde Vrylieyt vcght,en d'Arendt,vaft gebonden,

Sijn kromme klauwen fnoeyt ,- en ciert de Lcly fael

Door mannclijck bedrijf,mct vollefcge-pracl.

I I.

Ghy fiet met vafte tredt hem fijn Banier noch fv-vieren.

En, op 't bebloed Autaer, voor Mars, de Ofter-vieren

Staegh ftcecken,dies'tgclLickhcm luckigh foobeftraelt.

Dat hy 't verloren, met goe vvinningh, weder haelt.

I I I.

De\C^ondcn,van Guflaef, noch bloeden, en noch vlocycn:

Maer uytditHcyÜgh nat ftaegh verfl'eLauvvrengroeyen,

Is d'Oude Phenicx dood, de ionge weder leeh;

Alis de Boom vernield, de \v^ortel fpruyten geeft.

I V.

Dus dondert hetghcfchut: de'ficre ruyters draven

Dacr 't Helden bloed wel eer de aerde fchcen te laven,

Enmayen nudeVrughtdie't Vette Mcyfl'en draeqt:

Tot foen voor 's Konings dood, die yder noch beklacgt.

De
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IN-dcMagifchc Prophccic van Nurcnbcrgh vind ick

nietoneygen'tgeenwy il) defbn Emblema willen fcg- ,,

ghen : want daer is uyt-ghebeelt , een taxken van Ruy-
1

tCjghefpnr, doch fwaer van reuck, en allemenfchen niet

aenghenaem , en naer de iiytleggingc van den Hoogh -

^

geleerden Theophrasius Paracelfué over de Magifehe £gu- \

re , Sullen 't iijne Vyaiiden haten : en alfbo hy daer

tufTchen beyden ghevoeght heeft, zyn dcfe twee goet
om het viiyl vergif te verdryvcn: dit beteeckent //(?/-

togh Barenf:, want foo haell defè de oneenigheden fijner

mede Gheneralenfagh, heeft hy fich by denKoningh
van Vranckrijck begheven , zynde een der maghtighfte
Potentaten der weerclt, en met de Duytfche Lige in

verbont: wacr door hy fijn kracht heeft behouden, en
de LeJy weeldeiugh doen bloeyen : als blijd by de over-
wonnen Perelen, daer meede hy de Kroon Vranckrijck
heeft verciert. Dat hy tuflchen de verdeilde fpietfen

leyt, beteyckentdeverfcheyde machten, cnverfchiU
lender Generalen. Doch dat dit evenwel tot een goet
eynde is ghekomen, en dat den wijn-ruyt fijn kracht
behouden heeft, beteyckent, dat Hertogh Barent met
fulck een goeden Lofvan vrienden , en Vyanden ghe-
florvcn is , als in langhen rydt ecnigh Oorloghs Helt
ghedaen heeft.

Naer



Embl.2!. DES ROOMSCHEN ARENTS.

I.

DE"Wijn-ruyt fpreyt hacr kruynhcel vvyd,cn fcliielijck, open.

En vvaft in weelden op : foo vaerdigh voort gelopen j

Tot een vol-komen Stam ? met wapens toeghcruftj

"Wiens filv'revvecr-fchyn ftaegh de groene Lauwer kuft.

I I.

DcLeIy»niet degetar van "Wijn-ruyt, macd de mannen
Svvaer-hoofdigh , als haer kracht tefamcn vvordghcfpannen,

*t Is vvonder hoe dit kruyd nu met de Lely fpeeld.

En foo verecnight vvaft,als van Natuer ghctccld.

III.
DitSinnc-bcelddatfchynt ons wonderen tcfegghen;

Men fiet'er onder een verfchcyden wapens Icgghcn.

't Is 't Duytfch en Franfe rijck, door Gods gerechte Hand
Ghebonden, in 't verbond, met d'cendrachts vaüe band'.

I V.

De Ruytkan vvondeilijckhetvuyl vergifverdryven;

De Lely, foet van geur, kan dcfe kracht vcrfty ven.

Decs twee, dien Bafelisk, die DuytflandhccFtbcfmct,

'tFenynaf-dryvcn hem : foo word fyn kracht beier.

M Wanneer
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NAer de voorfcgginghe loannis Lichtenberg ^ feerver-

maertin de Aftronomy,iri fijn tydtCartuyfer-mon-

nick , fbude het niet oneyghen zyn, dat de Koningh van
Vranck rijck fijn voeten fette op de Throon des Keyfer-

domSjofte ten minften om verkoren te ^^orden, tot een
befchermer van 't Duytfche-Rijck: \rantliy verklaert

in 't 16 Cap. fijn'ervoorfegginge: Dat uyt de Franfche

Analen >5rordt gefeyt, dat een van de naefaten Caroli

OMagniy fal fitten op den Stoel des Roomfchen Keyfers:

De toe-gangh daer van blijd , vermits hy nu een geruy-

mentijdt, de Vederen des Areifts heeft helpen korten:

ghelijck Efdra. 24 en 2$. ghefeyt wordt. Ia hem raec-

kende tot aen fijn flagh-veederen. Noch fey t feeckere

Magifche voorfegginghe , dat , die het Roomfi:he rijck

hebben op gheholpen , het felve weder fijllen vernielen,

al hoewel het blyven fal tot aen het eyndc der werelt,

tor dat de Wachter afkomen fal^en het felve vermor-
felen.
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^^^^^^^P^^^^

I.

TLT'Annecr den A rend fich fal aen de Lely binden,
y^ Dan fal menhacftdeval van'tvveeligh Romen vinden,

DerVranckenKoningh dan fijn vleugels fooverreckt

Dat hy gantfch Duytfland voor Befcherrem-Heer verüreckt,

I I.

DeVorfien,diein 't Noord , ennaerdeMiddagh vvooneri.

Die fullenj tot lijn wil , ghe vvillich fich vertoonen.

Dan fal een yder met vervvondercn befien,

"Wat vreemde dinghen dat in 't Duytfche rijck ghefchiên.

I I I.

DeKercken, dieduslangin dvvangh bcfloten vvarcn:

Zyn vry,mcn hoort'er weer het fuyvere verklaren

Vjn 't Heylighe gheloof; de PaufTelijckc macht

Is uyt, en door Gods roe gheheel tot niet ghebracht,

I V.

Dan fal de Tooren van KaRilien oock beven

:

Hier komtdekloecke Leeuw fijn Heyligh Boeckonsgheycn.
Nu irildteen machtigh Huys, en wagghelt tot een val.

Dan roept-men heel verheucht, 't is Vrede over al.

M z












