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VOOR-REDEN
VAN DEN

OVERSETTER
^^H^Efen Boeck is ghemaeckt ghe-

j^^JJweeft in de Portugiefche Taete

XXD XX door eenen Heyligen Religieus , in

I^^H"^^ Jaer l S7$* terwylent dat hy
*$"£*$"£*£*$ was in eenen harden , ende langh-

durighen Kercker onder de Mooren in Afnec-
ken , alwaer hy in der daedt ondervondt

,

wat dat lyden was. Hy is íòo vervultmet
geeftelijcke falvinghen , ende met Too wonder-
lijcke gevoelinghen op het lyden a datmen fich

niet en moet verwonderen , dat hy federt in

foo vele verfcheyde talen overgefet , ende ge-
druckt is geweeft.

Soo haeft als hy in de Portugiefche tale te

voorfchyn quam , is hy ontfanghei; geweeft
met eene algemeyne toeftemminghe a ende hy
is aenfien geweeft als eenen fchat van grade

,

ende van licht , voor alle perfoonen die in t.

& iyden



VOOR-REDEN.
lyden zyn. Hy wiert datelijck over-gefet in't

Spaens door den Heere Chnfloval Ferreira de

Sampayo. Van daer is hy over-ghebrocht in

Itahen, alwaer hy in't Italiaenfch overgheíèt

is gheweeft door eenen Pater der Socmyt Jesu ,

genaemt Louis Flo t. Daer naer heeft men hem
ghebrocht in Dnytjlant > alwaer den Eerw. Pa-

ter Henricus Lamparter Jefuit in Beyeren , hem
in't Latyn heeft over-gefet , ende doen druc-

keil onder den titel arumna Domini noftri Jefii

Chrifii. Eyndelijck is hy over-geiet in de Fran-

fche Tale , op het verfoeck van vele treffe->

lijcke , ende godtvruchtighe perfoonen * de

welcke oordeelden dat'et foude ftrecken tot

de glorie Godts , ende dat de zielen daer uyt

groote voordeelen fouden trecken. Defe
Overfettinghe is gedaen door den Eerw. Pa-

ter Alleaume Prieíter der Societeyt Jefu.

Het voornemen vanden Autheur is alle

Chriftenen te leeren die lyden , dat fy hun ly-

den fouden beminnen , ende dat fy'et fouden

aenfien ais eenen fchat die Godt hun in han-

den geftelt heeft 9 ende dat fy daer mede
hun geeitelijck profijt fouden doen. Ende ge-

merckt daVer niet foo krachtigh en is 5 om de

liefde van het Cruys aen te raeden , ais het

voor-beeldt van den Lydenden Jesus , foo

heeft hy genomen al dat'et pynelijckfte was
in't keven des Salighmakers , het welck hy

in



VOOR-REDEN.
in vyftigh Capineis begrepen heeft , die hy
Het Lyden van JESUS naemt.

Hy doet twee dinghen in elck Hooft>

ftuck. Ten eerften leght hy uyt het myfterie

met eene groote klaerheyt , waer uyt hy ver-

volgens alle onderrichtingen treckt , die kon-

nen dienen om onfe maniere van leven te (chic-

ken, en om de gcdtvruchtigheyt in ons te

voeden ende te vetmeerderen. Ten tweeden hy
itoft fich uytiride herts-tochten tot Jesus in

elck van iijn lyden , ende hy doet dat op ee-

ne feer teere maniere. Overfulckx dan , het

eerfte deel behelft eygentlijck de uytlegghin-

ghe van het Myfterie , ende het tweede >

eene Onderhoudinge of aenfpraeke met Je-
sus , alwaer de ziele met foodanige vierigheyt

ipreeckt , de welcke bequaem is haer ielven

oock aen de ongevoelijckfte perfoonen in te

ftorten.

Maer het ghene dat feer te venfronderen >

elide feer befonder is in dit werck , is , dat

hy op elck Lyden van orifen Salighmaker foo

overvloedighe aôeílien heeft weten te maken ,

de welcke op eene verheve maniere uyt-druc-

ken al het gene dat'et Gheeftelijck Leven
innighlijck raeckt. Ende geliick hy in den
kercker geene boecken en hadde , ghemerckt
de ongeloovige hem nauwelijckx fijn kleet lie-

ten houden > foo en fchreef hy niet , als het

A x ghene



VOOR-REDEN.
ghene hem van Godt in-gegeven was , cndc

het ghene íijne memorie hem konde indach-

tigh maken , overfulckx en fal men hier niet

vinden , dat hy vele Schriftuer plaetfen , oftc

de ghetuygheniíle der heylighe Vaderen voorts*

brengt ; maer men fal over al falighe leerin-

ghen vinden, eene diepe ende nauw-keurigc

kennifle van de Godts-dienftigheyt , eene ver-

heífinge der gepeyfen , ende eene levendigheyt

der inwendige ghevoelinghen , die men , foo

my dunckt , in andere godtvruchtighe Boeo
ken foo niet en vindt.

Het welck my doet hopen , dat hy íêer

profijtigh fal wefen voor alle de ghene , die

hem fallen leíèn : want behalven dat'er nie-

mant en is , oft hy heeft iet te lyden , ende
dat door de beftieringhe van den berm-
hertigen Godt , oock de verhevenfte perfoo-

nen van cruyifen niet vry en zyn , foo fal

men door d'ondervindentheyt kennen , dat de-

fen Boeck eygentlijck dient om de fondaren

inwendigh te raken , om de lauwe te ver-

wecken , ende om de rechtveerdige te on-

derfteunen in de verfcheyde pynlijckheden van
ditleven. Hy kan oock dienen om te medi-
teren , om diefwille dat hy gheheel het Le-
ven ende Lyden van Jesus behelft.

Defen Boeck is in vier deelen verdeylt , de

welcke voor de vier Ghetyden van het jaer

konnen



VOOR-REDEN.
konnen dienen om te mediteren. Het eerftc

Deel behelft het Lyden van Jesus in iijn ver-

borgen Leven : het tweede Deel behelft het

Lyden van Jesus in iijn openbaer Leven : het

derde Deel behelft het Lyden van Jesus in

iijne Paffie , ende het vierde Deel het Lyden
van Jesus in iijne Doodt. Ende alfoo fal men
hier falighe onderrichtinghen vinden om pro-

fijt te doen met het Lyden , het welck voor-

valt in verfcheyde Staten van dit leven. Ick
bidde Godt uyt geheel mijn herte , d at hy
iijnen fegen wilt ftorten over defen Boeck ,

ende dat alle de ghene , die hem iullen lefen »

daer in het hemels Manna mogen vinden , het

welck verborghen is in de hollen van de fteen-

rotfe , dat is te feggen , in de wonden , en-

de in het Lyden van onfen Salighmaker.

Aj APPRO-



approbatie:

DE waere ende opperíle wetenfchap
van eenen Chriftenen menfch , vokens

?r riff* \ C°r
;

Í' *• 2
'

is
' " "«<*

JefmChriftmen dun Gbckruyfi. Aengheiien dat
defenBoeck genaemt://^ Lyden van onfen
Sahghmaker Jefm Chnftns &c. Den Lefer foo
krachtelijck als foetelijck aen-leydt tot die
heylighe en noodige kenniffe , fco is't dat
den felven met recht en reden in verfchevde
moederhjcketaelen overgefet , tot groot profijt
der zielen, fal worden gedruckt ende ghelefen.
Tot welck faligh eynde oock grootelijckx
fal dienen

, is't faken dat de Òverfte van
de Heyhge Kercke verleenen esnigen Aflaet
aen eenieder

, die in defen Boeck godtvruch-
telijck fal lefen ende over peyfen een Lyden
van onfen Salighmaker. Gedaen binnen Loven
OP den Feefivdagh van den h. Françifcus dc
Sales in't Jaer. 1708.

HERMANUS VAMÈN, Do&oor
ende Profejfettr Reaent in de H. Theo.
logie

, Deken van de Collegiaele Kerc,
Ig van Stnte Peeters bmnen Loven

,

BoeckrkçHrder.

APPRO-



ÀPPROBATIE.

JESUS , MARIA > JOSEPH.

T7T7Y onderfchreven hebben gheleíèn

V V den Eerften ende Tweeden Tome
van den Boeck , wiens Titel is : Hei LTDEN
van onfen Salighmakfr JESUS CHR1STVS ,

over-ghefet uyt de Franfche Taele in onfe

Nederlandtíche door den Eerw. P. Servatias

van den H. Petrus Carmeliet Difcals > en heb-

ben niet bevonden > het ghene ítrydende \t

teghen het Rooms Cathoiijck Gheloof §

maer in téghendeel alies gheheel conformigh

aen het feive , ais oock behelíende devote

onderhoudinghen van de ziele met den Ly-
denden JESUS op alie de Myfterien van lijn

Leven , ende bittere Paffie : foo dat wy ons

vaftelijck laeten voorftaen , dat een ieder de

felve aendcxhtelijck lefende , fal beweeght
worden tot af-ftandt van fijne fonden , beter-

niffe van íijn leven , ende vervoorderinghe

in de deught : want ghelijck feght den £L
Vader Auguftintis Serm. 23, ad FF, in Eremo ,

daer en is ons niet faliger , ais te overpey-

íèn , hoe veel dat Godt voor ons heeft

geleden. Daerom oordeelen Wy , dat den
íelven Boeck tot profijt van de zielen fal

moghen ghedruckt worden. Gedaen. in ons

A 4 Cloo-



Iter der Carmelíten Difcalfen binnen BruíTel

den 4. February iiTt Jaer. 1708.

F. RODERICUS VAN DE H. CA-
THARINA , Eertyts Leftor van de

H* Theologie , ende nu Leftor van de

Jf. SchriftHYt.

F> SILVANUS k S. FRANCISCO ,

Eertydts Leftor der H. Schrifture , endc
nu, Leftor van de H. Godtheyt.

HET



HET KORT BEGRYP

DES LEV ENS
VAN DEN

EERWEIRDIGEN PATER

THOMAS VAN JESUS.
*$"£ En Eerw. Pater Thomas van Jefus 5 was den
*!* T\

**f
Sone van Ferdinandus Alvarez» de Andrada ,

. V" van een van de voornaemfte Huyíèn van P<?r-

* * * r tugael. Hy en was maer ontrent thien jaren

oudt > als fi jnen Vader hem over-leverde aen den Eerw.
Pater Loins de Montoya , Religieus van eene groote
dèiiçht , van't Order van de Eerw. Paters Anguftynen ,

op dat hy hem in de vreeíè Godts foude op-bren-
gen , ende in de letter-konfte onderrichten. Als hy
15. jaren oudt was , wiert hy Religieus in't felvc

Order in het Cloofter van Onfe L. Vrouwe van Gra-
tie binnen Lishona* Naer dat hy de Philofophie ,

ende de Theologie binnen de Univerjiteyt van Co-

nimbrien gehoort hadde , ende vervolgens naer dat

hy met groote vruchten hadde ghepredicKt , heeft men
hem meefter der Novitien gemaecktde welcke hy al

met fulcke iorgvuldigheyt vervoorderde in de oefFe-

ningederdeughden, endebefonderlijck in de liefde

Godts , ende in het Gebedt , dat'et Order daer naer

een feer groot voordeel getrocken heeft , uyt eene
foo heylige op-voedinge der Jonckheyt.

Gelijclc



lo Het Leven
Gelijck hy fagh^dat'er cenige Religieufen, inwen-

dieh geraeckt door de begeerte van eene veel grootere

voYmaecktheyt te betrachten , naer Italien gon^en ,

door dien dat'er aldaer eenige Cloofters van't íèlve

Order waren , alwaer men meer af-gefcheyden in

d'eenigheyt leefde, ende in alie ftrengigheyt van den
cerften geeft > foo was't dat hy door fijnen íver gedre-

ven wiert , om t'ondernemen van dierghelijcke Cloo-
Hers in Portugael te ftichten , waer in de Cloofterlijckc

onderhoudinge oock ijrengelijcker foude gcoefFent

worden. Den Eerw. Pater Louis de Afontoya ftemdc
grootelijckx dit voornemen toe •, ende den Cariinad
Henri , die daer naer Coninck is geweeft , nam hem
onderfijne befcherminge ; maer den Eerw. P. Thomas
ontmoette in defe uytwerckinge foo groote fwarighe-

den , ende daer ftondt tegen op , een ioo groot tem-
peeft , dat hy genootfaeckt was fijne onderneminge tc

verlaten , door den raedt felve vande ghene , die hem
daer toe feer aengemoedight hadden, Hy verdraegh-

de de vervolgingc met eene ftiliwygentheyt , met
eene faehtmoedigheyt , ende met eenen vrede des

geefts , waer door de ^eheele wereldt ieer gefticht

was. Hy dede goede dienften aen de ghene , die hem
in deie fake tegen hadden geweeft , ende hy antwoor-
de eens aen eenen van fijne vrienden , die daer over

icheen verwondert te zyn , dat men , om fijnen nae-

ften vriendtichap te doen, fijne maniere van hande-
len t* onfer opficht niet en behoorde in te fien , ge-

merckt dat Godt onfe verdienften niet en verwacht

,

om ons fijne grade mede te deelen , en dat hy ons
duyient weldaden doet , felve oock > als wy hem
vergrammen.
Hy rnfte weynigh;ende hy begaf iy felven ioo-

daenighlijck tot het Gebedt > ende tot hetlefen der

Boeo



van den Autheur. 1 1

Boecken van de Heylige Vaders , dat hy In weynigen
tydt íèer verlicht wiert in dc wetenfchap der íaligheyt.

ríy hadde van Godt eene befondere gratie ontfangen »

om die te doen fmaecken aen d'andere. Hy hadde ee.

nen grooten iver voor den voortganck van den dienft

Godts ; eene groote liefde voor de arme , ende voor
de fieken ; ende door defe deughden wiert hy foo vet*.

naemt in't Ryck , dat den Koninck Sebafttanus hem
trock uyt de eenigheyt , op dat hy met hem foude gaea
naer die on^eluckigeonderneminge tegen de Africa-
nen , de welcke voor-gevallen is in 't jaer 1578. Hy
dede eenen grooten dienft aen creheel den Leger , door
de forgvuldigheyt > die hy haàde , van alle confafic

te beletten, ende van de iiecken byte ftaen. Terwylen
dat hy de Soldaeten aenmoedigde om kloeckelijck tc

vechten teghende ongeloovighe , wiert hy door ee-

nen pyl in íijn íchoucíer gequetft , daer naer wiert hy
gevangen van eenen Aioor^ endeverkocht aen eenen
Morabut , het welck den nacm is , die men in dat landt

geeft aen de Mahometaenfche Monicken. Defen Mo-
rabut handelde met hem in't eerfte feer fachteliick ,

ende hy dede hem groote beloften 5 meynende hem
daer door te bewegen , om het Chriften geloove af

te gaen ; maer fiende dat hy in lijne liftigheden niet

£n gheluckte , ende dat hy in teghendeel groote

moeyte hadde , om P. Thomas te wederilaen , die

hem praemde om het Catholijck Geloove t'omhel*

fen , hem klaerlijck voor oogen ftellende de val-

icheyt van't Mahometaenfch geloove , foo verander-

dc hy van gevoelen , ende hy begonft hem aen te gaen
met gheweit ; hy beroofde hem van fijne kleederen ,

hy overbite hem met ketenen , ende hy wierp hem in

eenen afgryifelijcken kercker , alwaer hy hem Vree-

delijek âede flaen ? ende hy en gafhem geen ineerder

voet*



t i Het Leven
voetfel , dan als hy noodigh hadde om met te fterveh.'

In defe plaetfe gheftelt zynde , heeft hy deien Boeck
van't Lyden ons Salighmakers gemaeclct , tot trooft

van fijnc mede gevangenen > de welcke hy anderfints

niet meer en konde by-ftaen. Hy en arbeyde aen dit

godtvruchtigh werck niet , ten zy eenige uren op den

.

vollen daçh , alfwanneer hy een weynigh licht kreegh
door het locht gat van den Kercker. Den Moraènt
in de plaetfe van verfacht te worden , verdobbelde da-

gelijckx fijne vreetheyt , in iy felven befloten hebben-
de , van hem het leven te benemen , door het çewclt

der pynen , waert dat hy het geloove niet en konde
benemen.

DonFrancifco de Acofla , den welcken den Ko-
ninck Henri gefonden hadde naer Aiaroco als Gefant ,

om te handelen van de verloífínghe der ghevanghe-

nen , verftaen hebbende den deerlijcken ftact, waer
in P. Thomas geftelt was , trock hy hem met groote

moete uyt de handen van den Aiorabnt ende hy ftelde

hem by êenen Chriftenen Coopman , op dat hy aldaer

fijne krachten foudc wederom kryghen. Hy en bleef

daer niet langh , maer weynighe daghendaer naer

gonck hy naer Maroco. Soo haeft als men wifte, dat

hy daer aen-gekomen was , de Portugiefchc Heeren ,

de welcke in dien Zee-flagh ghevanghen ^enomen
waren , ende hun rantfoen verwachten , wilden hem
by hun houden ; maer hy verkreegh van hun , dat men
hem naer de Sagene foude fenden , de welcke den

Kercker was van de gevangene Chriftenen , waer in

den Cherif twee duyfent gevanghene Chriftenen

hielde van verfcheyde natien , ende hy feyde dat hy
veel licver daer foude blyven , als te zyn in't midden

van'tgemack, ende in de overvloedigheyt. Het ghe-

ne hy voorfeyt hadde , ghebeurde ; hy bevondt figh

ieer



van dm Autheur. 15
feer haeftin eenevolkomen gefontheyt , ende als dan
begaf hy iigh geheel en ganlchtot den dienft , ende
tot vertrooftinghe van deíè ellendighe. Als iy van

hun werck wederom quamen , ende dat iy een wey-
nigh mochten ruften , foo vergaderde hy hun op het

gheluyt van een kleyn klockxken , op dat iy Godt fou-

clen bidden , ende 0111 hun te onderrichten. Alie de
OefFeninghen waren íòo wel ghe-íchickt , dat defe

plaetfe veel beter een Cloofter gheleke , als wel
eenen Kercker der flaeven. Hy vraeghde van de
Rycke aelmoeíTen voor de arme gevanghenen. Hy
brocht de gefchillen over een , ende hy belette de on-
orders ende iijne eenighfte pyne was te fien , dat'er

vele in't midden van eene foo droeve flavernye, niet

en lieten te leven in de uytterfte onghebondentheyt.

Syne liefde en ftreckte haer niet alleenelijck uyt tot

de Chriftene flaven ; maer hy gonck oock die beioec-

ken , de welcke van het Gheloove waren afcgewe-

ken , ende hy verweckte hun , dat iy fouden wilien

wederom keeren , ende hy en liet niet achtcr

van hun wederom te brengen op den wegh der (align

heyt. Godt ghebenedyde fijnen arbeyt fooctanighliiclv ,

dat'er eenighe hunne dolinghe af geiworen hebben-
de , wederom keerden tot het Chriftene Geloovc , en-

de andere onderftonden de doot voor de beichermin-
ghe van't Geloove. Petrns Navarra was eenen van de
voornaemfte : hy was van Madrid, ende hy was Ma~
hometaenfeh geworden binnen Afnecken. Den Cbertf,

den welcken van hem eene beiondere achtinghe hnd-
de , had hem een Ampt ghegeven , om het ielve te

bedienen, het welck onder de Mooren Alcaide Amet
geheeten wort. Gelijck hy iy felven vertrock naer hec
Chriftendom met vele. ílaven , die onder fijn ghe-
biedt waren > wiert hy gevanghen , en wederom nnet

JUawa



14 Ifet LeUen
MaroCo gebrocht , alwaer hy , naer feer fchrooinelijc*

ke tormenten onderftaen te hebben , aeneenCruys
ghenagelt wiert , belydende Jefus Chrifius tot'ei

cloodt toe. Antonius Mender , eenen Portugiefchen

Priefter , ilaeve gheworden zynde met P% Thomas ,

hadde door fijn exempel , ende door fijiie leeíinge ioo

grootelijckx beweeght geweeft , dat hy den fèlven

iver , ende liefde van cíefen H.Man naervólghde ,

ende hy bewees daer naer den felven dienft aen de
arme Chriftene ghevangen in Barbarten. Eyndelijck

heeft hy de Martelie oncterftaen binnen Maroco , nae£

feven jonghe Portugiefen , de welcke ghevangen ge-

weeft hebbende in den zee-ilagh -t Alcaztre , wier-

den Pagien ghemaeckt van den Cberif.

Het was ontrent de vier jaeren dat i\ Thomas ge-

vanghen was in Afriecken , ende gedurende alle dien

tydt , arbeydefijne Sufter, de Gravinne van Linares ,

ende iijne andere vrienden, om hem te verloiTeh.

Den Coninck Philtppus den IL hadde felve dcíè fake

bevolen aen Don Pedro Vanegas de Côrdua fijneri

Gefant tot Maroco , ende men begonfte te handelen

van fijn rantfoen. Soo haeft als hy het wifte , verklaer-

de hy , dat hy vaft geftelt hadde vante fterven in den

dienft van de gevanghene Chriftenen binnen Maroco ,

't zy dat hy vry , oft flaef ibude zyn ; ende dat men
hem groote vrindtfehap foude doen , dat men dit gelt

foude befteden , cm andere flaven af te koopen , de

welcke dcic gratie meer van noode hadden ; ende dat

hy fich fonder eenighe ghelijckenifle gheluckiger

achte van flave te moghen ieven , ende te fterven voor

de ialighcytvanfijne~mede gevanghenten , als iijne

vryhey t te'mogen hebben. Hy fchreef het felve aen

fijne vrienden ; die het meefte ãrbeyden tot fijfce ver*

Ioffihghe , ende befonderlijck aen eenen van fijiie

Neven 3



van den Autmur. I j
Neven , den welcken Religieas was , hem fonder op*

houden biddende , dat hy van iijne vrienden foude ver-

ioecken , dat iy op iijne veiioflinghe niet meer en fou.

den peyien > ende dat hy verfekert was , dat Godt hem
in defen ftaet wilde hebben v dat hy fy felven daer in

ieer wel te vreden vondt , ende dat iijn eenighfte mif-

noeghen was , liende dat hy min quaiijck gehandelt

wiert > als de andere ilaven , ende dat door de forge

,

die den Gefant van Portugael voor hem hadde.

Boven alle de pynelijcke wercken , die hy door
iijnen iver ghedreven zynde , uytwerckte , ende bo-
ven de ftrengigheyt van fijne gevangheniiTe , dede hy
oock groote penitentien ; hy vaftede dagelijckx ende
gemeynlijck kaftyde hy fijn lichaem , foo dat hy noyt

de oefFeninghen der verftervinghe achter en !iet,de

welcke hy ten tyde van den vaften verdobbelde ; al-

hoe-wel dat hy alle daghen predic'ue,het welck d'oor-

faeke was dat hy in eene groote fieckte quam te val-

len. Hy ghevoelde datelijcK , dat'et eynde vanfijn le-

ven aenftaende was ; hy bereyde figh tot de doodt met
eene groote devotie ; hy ontfonckdc heyliglie Sacra-

nienten op Witten-donderdagh in de Goede-weke,
ende den Gefant van Portugael , gekomen zynde op
den Goeden-Vrydagh om hem te bdoccken , bevole
hy hem de arme Chriftene gevanghenen. De groote

flouw-heyt daer den Geiant hem in bevondt , dede
hem gelooven , dat hy niet langhe meer en foude le-

ven , ende 't zy dat'et was uyt vriendtichap , 't zy door
de begeerte , de welcke hy hadde , om te iien , hoc dat

de Heylidien fterven , bleef hy by hem omdat hy in

Iijne doodt foude teghenwoordigh zyn ; maer P. Tho-
mas hebbende hem verfekert , dat fijne ure van te

fterven noch foo naer by niet en was , ende dat hy
niet en foude fterven ten zy naer Pieilehcn , foo

vertrock
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vcrtrock den Gefant naer fijne wooninghe.
Den Siecken verftaen hebbende daeghs naer PaeC

fchen , dat'er eenighe Slaven , door de onverduldig-

heyt van de flavernye , ende door de wanhope van

verloft te worden , nun meynden Afahometaens te ma-
ken , dede hy hun by fijn bedde komen , ende vergae-

derende de weynige krachten die hem gebleven wa-
ren , verweckte hun tot de volherdigfieyt , hun den
dagh fegghende , als hun rantfoen moefte aen-ko-

men , ende hv dede hun beloven , dat fy het Geloovc

noyt en fouden af-gaen. Een weynig daer naer bega-

ven hem fijne krachten , ende aenroepende den Naem
van JESUS > gaf hy fijnen geeft den 17. April in't

Jaer 1 581. oudt zynde 53. Jaeren , ende het vierde

Jaervaniijne ghevangheniife. Het Rantfoen van deie

Slaven , quam op den íèlven dagh , ghelijck hy hun
voorfeyt hadde.

EERSTE
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EERSTE CAPITTEL.
Onderwyfinghe over de Vruchten , ^> men moa

trechen uyt de Bemerckinge van het Lyden van
onfen SaUghmaker Jesus Christus.

Et geheurt feer dickwils , dat de ghene ,

die de Chriftelijcke volmaecktheyt be-

trachten , hun felven bedrieghen in de
_ maniere , op de welcke íy de eheeftelijc-

ke faecketi nemen. Want foo haeft , ais íy de wrerc*

ken der Heylighen leíen , ende dat íy hunne ftrengig-

heyt , hunnen iver,hunne op-getogentheden 5 ende de
;andere ongeivoonlijcke gratien aenmercken , de welo»

ke den H. Geelt werckt in defe verftorve zielen >

foo blijven íy daer ftaen, in-fiende die wonderlijck-

heden , fonder te bepeyfen , het welck dat'et forw

deeríèl geweeft is vandefen.grootenbouw > ende àcn
wegh , door den welcken fy gecomen zyn tot eene

íbo groote heyligheyt. Het is eene dolinge Coo veel te

grovcr , in den tvdt daer wy in zyn , dac de verhande-

finge der geeftelijcke íaken foo genieyn gcwordcn
zyn , dat een ieder daer van fpreeckt , alhoe-wel dat'er

feer weynighe gevonden worden > die hun oprcchte-

li jck daer toe begevcn , ofte die daer van d'ondervin-

dentheyt hebben.

II. Het ghene dat'er veel toe doet om defe ghe*

voelinghe vaft te ftellen , is > dat Godt altydt won*
derlijcK is in het ghene dathy doet, figh dickwils

mede-deelende met foo vele foetigheyt , endc licht

aen de ghene , die hem beginnen tc dienen 3 dat >

alfvvanneer íy komen tc oordeelen van hunneti

voortganck , door die eeríte , íoo ioete > ende foo
gevoelijcke indruckinghcn > íy hun lichtelijck )ae-

/. Ded.

.

B tea
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ten voorftaen * dat fy in de deught eenen grooter

voortganck gedaen hebben, hier in ghelijck zynde aen

Cenen menfch onwetende in de fchilder konfte , den

welcken fiende eene fchilderye uyt den rouwen ghe-

ichildert van eenen vermaerden meefter > die áeníiet

metverwonderinghe , ende meynt dat die werck vol-

trocken is , daer eenen anderen die de ichilder konfte

verftaet, fal oordeelen 5 dat'er nogh veel tyts verfocht

Wort om dit ftuck te voleyndighen ; ende alfoo de-

íè perfoonen bedrogen zynde door eene over een ko-
minghe , de welcke fy vinden aiífchen de goede ge-

voelinghen , waer mede de bermhertigheyt Goats
hun voorkomen heeft ende tuffchen het gene fy gele*

fen i oft hooren feggen hebben van den inwendi-

ghen ftaet der Heylighen , laeten hun voorftaen > dat

fy alreets volmaeckt zyn , oprechtende hunnen ghee-
ftelijcken bouw fonder fondament > fiende daer naer

door hunnen ellendighen val , hoe grootelijckx dat-íè

bedroghen zyn geweeft.

Ill; Door dry dingen wort gemeynelijck dit be-

drogh ontdeckt- D'eerfte is eene fekeregeruftigheyt *

aen de welcke fydennaemvanvredevalichelijcK ghe-
ven , waer op fy foo vaft fteunen , dat fy naer niemants
raet nieer en hooren * ende dat

fy
d'andere lich-

telijek veroordeelen onder den fchyn van iver ,

daer de Heylighe Mannen ons leeren > datmen perfoo-

nen van ondervindenthéyt moet te raeden gaen in de
wegen des Heeren ; dat'et is feer verre te zyn van de
befchouwinghe * al te overvloedig te willen zyn in fij-

nen iin ; ende dat de oprechte deught daer in beftaet »

dat men eene groote achtinge heeft voor fijnen naeften*

ende eene mis-achtinghe voor fy felven. Het tweede ,

het welck een vervolg is van het eerfte , is eene aen-

geklevendieyt aen hunnen eygen wille > het welck hun
onbequaem
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onbequaem maeckt om de minfte tégen-íegginghe tc

lyden, onder denfchynvan de waerheyt te beminnen;
Í00 dat fy ghemeynelijck zyn onverduldigh , delicaet

,

, ipraeck-oordeeligh , onderworpen van andere te la-

fteren >endeom hunneeyghe gebreken t'ontfchuldi-

gen , jâe foo verre, dat fy die oock dickwils voor geven
voor deughden : ende hier en tuifchen is'et íeker *

dat'er geene deught en is , fonder de verloocheninghe

van hunnen eyghen wille , fonder lydtfaemheyt , fon-

der fachtmoedigheyt , ende ftillwygentheyt. Het der-

de teecken van hunne dolinghe is , dat fy foo bekom*
mert zyn met de fchoonheyt van hunnen wegh >

-ende met de vertrooftinge , die fy gevoelen in hun-

I
ne oeffeninge van godtvruchtigheyt , dat iy hun niet

en begeven tot de oeffeninghe der Chriílelijcke

Deughden , die fy felve oock aenfien ais een beletfel

,

al hoe weldatiyzyn de bondighfte vruchtvan de
geefteli|cke oefFeningen , ende gelijck de kracht

,

ende den treck van het inwendigh leven.

IV. Men foude eenen geheelen Boeck moeten ma-
ken , om alle de perijckelen voor te ftellen > de welc-

ke de zielen onderworpen zyn , ende alle de* <*roote

vail ingen die fy tevreeien hebben , en de middelen
om die te voorkomen , ofte omdaervan op te ftaen*

Het voornaemfte is 3 den grondt van het geefteli)ck le-

Ven wel te kennen > ende iy felven daer naer te beftie-

ten. Dtt leven beftaet itftweedingeii , te weten , in

• de verftervinge , ende in de liefde Godts. De verfter-

vinge i de welcke de liefde niet en ontfteeckt > is nae-

denckigh > ende de liefde, die niet en verfterft , en ver-

dient den naem van liefde niet. Den genen , die Godt
loeckt te naederen , en magh Acíc twee deughden niet

fcheyden > de welck õp den felven tydt zyn het fonda-

ttient , ende de volheyt van de volmackthey t \ maer om
B 1 dac
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dat Godt ende de ziele te famen komen in d'uytwerc-l

kinge van de vrywillige wercken, hier uvt komt , dat'eti

inwendig leven onderworpen is aen veel bedrog door

de fwarigheyt die'er voorvalt iiVt onderícheyden > het

fene dat van Godt komt , ende dat van den menfeh

omt.
Hierom , den genen , die geruftelijck wilt voort-

gaen , dien en moet niet anders doen , ais íy íèlven in

alies trachten te verfterven , latende aen Godt , die

ghetrouw is in íijne beloften , ende den meefter van

de volmaecktheyt , de forghe van aen hem íijne gaven

mede te deelen , op den tydt , ende op de maniere »

gelijck'et hem fal believen. Maer het is waer , dat hy«.
!

le gemeynelijck niet mede en deelt , ten zy aen ver-
jj

ftorve zielen : ende is het faken dat hy een deelken

^eeft aen de ghene , die foo niet verftorven en zyn ,

dat en doet hy om geene andere reden , ais om dat

hy-fe de verftervinghe , ende het Cruys foude doen
beminnen. Maer gelijck'er vele met my van deíè íà-

ken nogh gehanàelt hebben foo en íal ick hier niet

feggen , ais het gene dat noodtfakelijck is * om eenig

profijt te trecken uyt het Lyden van Jefus Chriflus.

V. De verftervinghe beftaet principalijek in eene ge-

heele , ende ftantvaftige overgevinge vaníy felven,

ende van alie uytwendige, inwendige , ende hemelfche
goederen in de handen van Godt , fonder eenige vry-

willige behoudinge. Dit is Kchtom íeggen , ende aen-

ghenaem om hooren ? maer íeer moeyelijck om uyt te

wercken , ter oorfaecke van de groote teghenftellinge

der nature. Dit is den ftrydt , daer Paulas van íôreeckt ,

van het vleefch teghen den geeft , ende van aen geeft

teghen het vleefch. Het vleeích wilt vry ende los zyn ,

ende den geeft wil'et aen hem onderwerpen,ende oock
aen den wille des Heeren. DcCc viótorie is het eyn-

de y
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de , het welck eenen gheeftelijcken menich figh

voorftelt in alie fi/ne geeftelijcke oeffeningen y op oat

hy alfoo gevocghfaem foude wefen in de handen van

Godt , die noyt en ontbreeckt van eene ziele te ver-

viillenmetiijne gaven , de welcke hy vindt in eene

foo geluckige geftelteniife : want hoe den geeft vryer

is , onthecht van fijne paffien , onderworpen , ende
gelaten in Godt , hoe dat de Goddelijcke liefde iuy~

verder in hem werckt , ende naer de maete dat de lief-

de haer iuyvert , wort de overgevinge volmaeckt.

Deie twee deughden gheven malkanderen de handt >

om Too te feg^en ; de overgevinghe vermeerdert de
liefde , ende cte liefde volmaeckt de overgevinghe.

Want defe gelatinge in Godt fonder eenige be-

houdinge, zynde het fondamentvan de heyligheyt >

ende de voímaeckfte bereydinghe om de gaven
van den H. Geeft teontfangèn , íoo en moet men
figh niet verwonderen ,'is't dat den duyvel , ende de
bedorve nature foo groot gewelt doen , om die te

niettedoen. Het is om deie reden , dat Godt , die

onfe qualen , ende hare remedien kent , foo wyffeli jck

geordonneert heeft , dat het Cruys , ende het Lyden
den wegh des Hemels íouden weíèn : want van den
eenen kant het gevoelen van de pynelijckheyt , wegh
nemende van den menich den ímaeck der weltu-

ften , onthecht hem allenskens van d'aerde : ende van
den anderen kant , de ondervindinge van fijne eyghe
ellende , verbindthem fijnen toevlucht tot Godt te

nemen ; ende alfoo brenght het Cruys t\ree foo falighe

uytwerckingen voorts op den felven tydt* te weten : het

breecktde ketenen met de welcke wy aen de werelt

vaft zyn 9 ende het brengt ons nader by jefus Chriftus,

VI. Godt heeft in het Cruys , de waerachtighe

wyshcyt geveftight; buyten defen wegh en zyn't

B * niet
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niet ais dolinghen , ende ftylheden, Hy heeft ghewilt

dat'et Cruys een feker bewys foude zyn van fijne

vriendtfchap , dat fijne innighfte vrienden daer in het

meefte deellouden hebben , ende dat'et hunne welliK

ften fouden zyn , in het geficht van fijne liefde ; hy
en heeft niemant vry gelaten , jae d'onnoofelfte , ende
de iiiyverfte felve ; ende d'alder-heylighfte Maghet

,

die de iiiyverfte is onder alie de fchepielen , is oock
d'aldermeeft gekaiyft geweeft.

Men k an figh niet in-beelden , fonder daer van d'on-

dervindentheyt te hebben , wat dat de Heylige lyden

,

die met de liefde Godts d'aldermeeft venailt, ende d'al-

dermeeft met hemelfche benediótien voorkomen fchy-

nente zyn. Den drift van hunne liefde is voor hun
cenen onuytputteli jcken ooripronck van't Cruys.wiens

fwaerheyt dagelijckx vermeerdert , naer de maete van

hunne liefde. Jefus Chnftus heeft iy felven wel willen

onderwerpen aen deien Wet , ende ons alioo te ken-
nen gegeven, hoe grootelijckx dat hy ons bemint,ons

met iijn Bloedt den wegh toonende , den welcken wy
moeten volghen : want van den felven oogenblick af

,

dat hy menlch geworden is om onfe liefde , gelijck hy
nogh tydt, nogh plaetie gevonden heeft, die eygender

was om te beminnen , ioo en feeft hy oock geene

eygender gevonden om te lyden. Den ichoot van fijne

Moeder , fijne kindtsheyt , fijne jonckheyt > en heb-

ben daer van niet vry geweeft , ende men magh leg-

ghen , dat hy van den eerften oogenblick fijns levens »

tot fijne doot toe , altyt op het Cruys is geweeft.

VII. Gemerckt dat deien middel ioo noodtfa?»

kelijckis, om de oprechte wysheyt , ende de iiiyve--

ic liefde Godts te bekomen > ende dat de nature van

den anderenkant daer in fulcken tegen-ftrydt heeft;

fooen is'er onghetwyfelt voor de ziele
r

niet profij-

tiger,
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I tiger, om hem den laft van íijn Cmys te helpen dra-

gen , ende om haer ielven in alles aen Godt fonder-

werpen , ais het gedurigh overpeyien van het Lyden
I van Jefus Cknftus ; want daer door begrypen wy

,

[
wat dat onfen Salighmaker voor ons gedaen heeft

,

hoe grootelijckx dat hy verdient van ons beminttc
zyn , ende met wat een netrouwen dat wy ons mogen
werpen tuflchen de armen van eenen foo minneli jcken

Vader, Is'tdat fijne liefde hem Í00 verre gebrocht
heeft > dat hy iy ielven om onfe faligheyt op-geoffert

heeft , fal hy iet achterlaten om ons geluckigh te ma-
ken , als wy ons felven aen hem gheheel overleveren ?

JDefe ghelatinghe brenght voorts in alle gevallen van
dit leven eenen vrede ? ende eene onveranderli jcke ru-

fie des geefts : want het aeniien van het Lyden » ende
van de liefde van onfen Salighmaker Jcfus Chnflus ,

doet ons van fijne handt ontfanghen , al het gene ons

overkomt, hoe quelligh , ende verdrietigh dat'et oock
is. Waer uyt nogh voorts-komt een volkomen be-

trouwen op fijne bermhenigheyt , voor het ghene
dat voor by is, voor het tegenwoordigh , ende het

toekomende , met een gelijcK miftrouwen van onsfel*

ven , als wy komen te peyfen , dat oníe wonden Í00

groot waren , dat het lyden , ende de doodt van eenen

Godt noodigh waren 9 om die te gheneíèn. Dit in»

ficht geeft ons eenen faligen fchrick van ons ielven ,

ende van de íònde : dit ctaet ons klaerlijck fien den
afgrondt van oníe ellende , de welcke ioo groot is ,

dat wy door onfe eyghe fwackheyt , daer door kon»
nenvallenin de alder-grootfte ionden , foo datwy
onbequaem zyn van daer uyt op te ftaen , ionder do
hulpe van het Lyden van onfen Salighmaecker.

VIII. Alle defe bemerckingen verwecken in ons

eene brandende liefde tot dien Goddelijcken per-

B 4 foon j
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foon ; maer eenc krachtighe liefde , die ons praemt

van ons gelijck te maken aen hem , ende om den tydt

te vergoeden , den welcken wy overgebrocht heb-

ben , fonder hem te beminnen.ende fonder hem naer

te volghen , ende om fonder ophouden te loopen naer

den geur van foetigheyt van den lydenden , ende ge-

kmyften Jefus. De liefde van Jefus Chriflus ende
de begeerte van hem naer te volghen 3 brengen in ons

voorts een ander feer merckeli jck voordeel , het welck
men kan aenfien , als een van de fondamenten van het

geeftelijck leven , ende het Mfelck is eene foete lich->

tigheyt aen de deugdelijcke wercken : ende al is't

fchoon dat de ziele niet altydt in ftaet en is om die te

oeffenen , Too heeft fy evenwel door defe liefde den
werckelijcken fmaeck van alie de deughden > en fy is

altyt wel geftelt om die in der daet te oeffenen , als de
gelegentheyt voorvalt,

Ditis't miifchien dat de Heylige Vaders hebben wil-

len fegghen , dat alle de deughden gheoeffent worden
in de gelegentheyt , het welck niet en magh verftaen

worden van elcke deught in
5

t befonder , door dien

dat de gelegentheyt van elcke in't befonder te oeffenen

niet altydt voor en valt ; maer om diefwille dat men
in die de liefde Godts oeffent , de welcke de felve uyt-

werckingç in de ziele voorts brengt , die de menig-
vuldige oeffeningen van d'andere deughden fouden
veroorfaken , aen haer ghevende voor haere oeffenin-

ge eene lichtigheyt , ende genegentheyt > die de Godts-»

geleerde noemen Habitudo , ofte Heblijckheyt , het

welck den H. Paulus doet feggen : Dat de liefde hdtfa-

migh is igoedertieren , dat [y alles ghelooft , alles hoopt ,

ende dat'fy alles lydt : want fy praemt ons van aen Jefus

Chriflus te behaghen , ende alles te dpen 3 het welck
pns aen hem kan gelijck maken,

Den
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Den geeft des meniche en kan niet begrypen , wat

íchatten van gratien dat'er vloeyen uyt die dry ooi>

iprongen ? die de bemerckinge van het Lyden ons
Heeren Jefu Chrifii in ons voorts-brengt , de welcke
zyn , de liefde tot oníèn Salighmaker , de naervolginge

van fijne deughden , ende de gelatentheyt van iy ielven

in de handen van Godt. De geloovige zielen, om in de-

íè heylige oeffeninge te volherden , moeten haer te vre-

den houden , met verfaet te zyn van den honich van de
fteenrotfe , ende met lange teugen te drincken van dat

feet nat, het welck vloeyt uyt deWondenvan oníèn

Salighmaker. Syn Grays ichynt vreeifclijck te zyn aen

de oogen der wereltfche nieníchen ; maer het is noch-
tans den ooripronck van het leven , den wegh der fa-

ligheyt , ende gelijck de leere , langs de welcke \vy op-

klimmen tot den verhevenften trap der volmaektheyt.

Overfulckx , is't dat wy eenigh voordeel foecken te

trecken uyt het overpeyfen van het Lyden des Saligh-

makers , foo moeten wy dat doen met een voorne-

men van onfe herten te ontfteken met het vier fijnder

liefde , ons felven in hem geheel gelaten , ende hem
volgen met alle getrouwigheyt , hebbende altijdt

voor oo^en , dat , gelijck wy aen hem in den Hemel
ilillen gelijck zijn > als wy hem fallen fien , gelijck

hy is in íijne glorie , wy van gelijcken fullen gelijck

worden aon J. C. hier beneden , als wy hem dickwils

aenfehouwen gelijck hy is hangende aen het Cmys :

Want dengenen die fight , dathy in hem blijft , moet
tvandelen ^gelijc^hygewandelt heeft. Hy heeft ghe-

wandelt in thicker voegen , dat hy fy felven fee*

gelijck ghemaeckt heeft aen ons in onie ellenden ;

wy moeten dan door herkenteniffe , ende door
liefde onfe voornaemfte oeffeninge maken , van
ons felven gelijck te maken aen hem , in fijn Ly^

den

:
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den : want is't laecken dat wy de geeftelijcke

íàecken niet anders en willen aenfien , als gelijck ge-

woonlijcke bekommerniiTen , waer in wy wel eeni-

fen tydt willen befteden , ioo fullen de andere werc-
envan ons leven fonder vmchten zyn , ende het

achter-laten van de godtvruchtige oeffeningen , fal

gehouden worden voor een kleynverlies ; maer is't

dat wy-fe eens willen aenmercken als de gewich-
tighftefake, die wy op de weirelt konnen vinden ,

als het eynde waerom dat Godt ons hier gheftelt

heeft ende als het principaelfte van ons eeuwigh ge-

luck , fy fouden in ons wonderlijcke vmchten van
deughden , ende van heyligheyt voorts-brengen.

Dit is't , het welck den H. Cypnanus ioo wel heeft

uytgedmckt met deie woorden : Is't dat ghygenoegb*

faem waert aen eenen Godt , %vaerom en is Godt aen h
met genoeghfaem ? Dat is te feggen , is 't dat gy het

voornaemfte eynde zijt geweeft , het welck Chriftns

figh voor-geftelt heeft , ende dat gy d'oorfaeckc zyt

van iijne quellingen , ende van fijn fterfifelijck lea-

ven ; is het dan niet redelijck , dat'et oock het eyn-

de zy van uwe wercken , ende het beginiel van uw
leven } Laet ons eens indachtigh worden , dat , als

wanneer Chriftus is meních geworden ? de eerfte be-

weginge van iijn herte geweeft is , eene minneiijeke

ghelatentheyt in den wiile van ft jnen Vader 5 ende
dat hy met eene gewillige onderworpentheyt aen-*

vein heeft > al het gene dat hy lyden moefte voor
oníè íaligheyt ç dat iijne eerfte woorden ? volgens

het feggen van den H. Lucas , geweeft zyn dat ftjne

-pitcht %vas te zyn in de dmgen van fijnen Vader , om
die in't werck te ftellen : ende cat fijne lefte woor-
den waren , die hy ftervende ghefproken heeft Va-

der in mve hand,en bçvçk ick, mjnen Geefl. Inder
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voegen dat het leven van onfen Salighmakcr altijdt

gelijck-formig is geweeft : hy heeft iijn Leven begonft
door beminnen , gehoorfamen , ende lyden : alioo

heeft hy volherdt 3 geduerende fijn leven , ende aU
foo heeft hy fijn leven ge-eyndight; ende hierom is't

dat fijne waerachtige vrienden dien tydt alsverloren

houden 5 den welcken iy niet befteedt en hebben in

hem te beminnen , ende naer te volgen.

TWEEDE CAPITTEL.
JDe maniere om profijt te doen met het Lyden van

onfen Sahghmaker te lefen , ende te overpeyfen.

I-O Et is feker dat Godt de gevoelingen , de lich-
*—* ten , ende de inwendige bewegingén feer mil-

delijck mede-deelt aen de gene , die hun geheel tot

hem begeven , door de welcke hy hun ontfteeckt *

ende hunne herten verbreyt , op cat fy fijne wegen
met meerder betronwen , ende lichtigheyt fouden

doorwandelen : hy verlicht de verftanden met he^

melfche waerheden , hy ontfteeckt hunnen wille met
fijne liefde > ende hy leert hun fomwylen meer op
eenen oogenblick tydts door de falvinge van fijnen

Geeft , als alle Meerters , ende ais alle de boecken , die

in de weirelt zyn , fouden konnen doen in vele

jaeren* Dies niet tegenftaende is het redelijck , ende
den raedt van de Heylige Vadcrs 3 dat debeginnen-
de zielen , ende oock de gene die nu alreedts voort-

ganck gedaen hebben in het çeeftelijck leven, hae~

ren toevlucht nemen tot de onderrichtinge , tot

de lefinge , ende tot de bereydinge , befonderlijck

als de Goddelijcke Sonne haer verborght achter

eenigewolcke : want door deíè middelen wordt
dea
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<len geeft gemeynelijck aendachtigh , cnde Ingekeert 9

<le memorie vervult met goede gepeyien , den wille

ontweckt , de dorheyt ende de hardtheyt der ziele

verfacht , ende fy wort met meerdere geruftheyt

,

ende fekerheyt gheleyt door de wegen des gebedts ,

ende door gebreck van deie voor-hoedinge komt
men dickwils te vallen in eene ledigheyt , ende in

eene peryckeleufe dorheyt , door dien dat men niet

onderricht en is , hoe datmen als dan met Godt
moet handelen : want men begeeft figh tot het ge-

bedt met eene pyneiijckheyt, men gaet uyt de bidt-

plaetfe mçt eene onimakelijckheyt , ende ten leften

komt men alles daer te laten.

II. Het en is dan niet alleenlijck profiitelijck , maer
oock nootfakelijck voor de beginnencíe , dat fy ee-

nen Beftierder hebben , die hun de maniere voor-

ftelt , hoe ende op wat maniere dat iy hun moeten
dragen in het ghebedt , ende die hun weet te lyden ,

vol gens de gratie , door dien wegh > door den
welcken Godt hun tot hem treckt : want al is't fchoon
dat iy al-temael tot het felve eynde trachten , die hun
in het ghebedt oeffenen , het welck is de vereenin-

ge met Godt door de liefde , hun ielven aen hem ge-

lijcktemakendoor de naervolginge , ende hun iel-

ven geheeli jck t'onderwerpen door den geeft van ge-

laetinge , ende van verftervinge ; foo is't nochtans

dat Godt figh dient van vericheyde wegen , om
die te geleyden tot het íèlve eynde. Sommige
worden daer toe gheleyt door eenen haet , den
welcken fy tegen hun ielven , ende tegen hnnne
fonden hebben , andere door eenen foeten treck

van fijne teghenwoordigheyt , andere door den
treck van fijne liefde , ende door de begeirte van

hejnte beiitten \ alle defe vericheyde wegen ver-

oorfakea
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ooriaken in ons de verwonderinge over de groot-

heytGodts , ende over de oneyndelijcke fchatten

Van iijne wysheyt.

Den genen , die ioo gcluckigh is , dat hy eenen

wyíèn , ende verlichten Beftierder ontmoet > doet in

korten tijdt grooten voortganck , als hy ghetrouw is

aen de gehoorfaemheyt , gelijck'etklaerlifck blijckt in

die Cloofters , de welcke wel gefchickt zyn , al-

waer de nieuwelingen warden op-gebrocht door
Meefters die geeftelijck zyn , ende die eene groote

ondervindentheyt hebben in geeftelijcke ikecken,

de welcke him voorftellen al net gene , het welck
iy alle dagen moeten doen , ende hurt leycten ghelijck

flap voor flap in den wegh , den welcken Godc hiuy

opent , tot dat fy fonder Leydts-man konnen gaen,
ende alfoo oprechte geeftelijcke Mannen worden,
zijnde wel geoeffent in de verftervinge , ende in de
inwendige gemeynfaemheyt metGodt.

III. Men Kan wel treffelijcke Mannen ontmoeten
in de Cloofters , die aenmerckeliik zijn door limine

leeringe , ende door hunne andere natuerlijcke hoe-
danigheden , in de welcke nochtans het gebruyck van
de verftervinge veronachtfaemt is ; maer men fal daer

feer weynighe iverige Religieufen vinden ; inder

voeghen dat die Overften de welcke hun weynigh
in pyne ftellen met het op-voeden der Nieuwelingen ,

ende de Meefters der Nieuwelingen , de welcke hun
niet al te wel en quyten , om die naer 't inwendigh
op te brengen , eygentlijck die zijn , door de
welcke de Cloofterlijcke onderhoudinge verilapt

wort : want niet gevende het voedtfel van 't inwen-
digh leven aen de zielen , die Godt onder hunne be-
ftieringe geftelt heeft > foo verlieft gheheel het Orden
allenghskens fijns kracht ende geeft. , waer 4oor

dat'et
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data moet onderfteunt worden ; elide ten leftetll
valt et in eene beweenelijcke verflappinoe.

Voor de gene
, die in de werelt feven , die konnenhun behelpen met geeflelijcke Boecken te lefen , metde be.ftiennge van eenen voorfichtigen , endewy-

ien Biecht-vader
, ofte van eenen anderen dienaer

des Hee.en aen de welcke fy hunne Confcientie
openen

; ende boven al , is het gebruyck der Hevli-e
Sacramentai feer nut , de welcke zyn den krach-
tignflen middel

, omvanGodt het inwendi<m licht
teverkiygen, namentlijck is't dat fy hun daer toe
dickwils begeven met devotie : ende is't dat'er ie-mant is , die figh van delen Boeçk wilt dienen , foo
ist oorboorhjck, dat hy de maniere weet,de welc-ke men hier onderliouden heeft.

Eerftvooral leght menuyt elck Myfterie vanhet
Lyden ons Sahghmaekers , met eene onderrichtin-
ge, die eygentlnck diem , om in ons eene be«eirte
te verwecken van hem naer te volgen. Men ftelt
veryolgens by maniere van oeffeninge , ofte van
aftedie

,
het gebruyck , dat men lean doen , ende de

vrucht
, die men daer uvt moet trecken , elck een

lal hem daer van konnen dienen, foo lange als onfen
Heeremetenípreeckt;maeríòo haeftalrt hem fal
beheven nine ftemme te laten hooren , foo moet hy
íyíelvengeheel tot Godt begeven ,omhem te hoo-ren in eene oodtmoedige ftilfwygentheyt,

nun*
oeffemnSe befluyt ^ haer dry voorname

puntten
: te weten , eene verootmoedinge , ver-

oorfaeckt door de kenniiTe van nine eyge ellen-de
: eene overgevinge van iy felven in de handen

Uxits
: eene begeirte van Chriftus naer te vol-gen, ende aehjck aen hem te zijn. Defe dry din-gen

, -de welcke wy altyt voor oogen moeteii heb-

ben
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1

ben in onfe wercken , ende in onfe oeflfeningen*

zijn gemengelt met minnelijcke veriuchtingen. Hier

zyn oock aenbiddingen , vragen , ende danckfeggin-

gen by gevoegt , op dat^er niet achter gelaten en zy

van al het gene , het welck de liefde van de goddelijc-

ke fchoonheyt , ende goetheyt in het herte van den

menfch kan ontfteken. Maer op dat den geeft met

meerdere vryheyt wercke > ende de herts tochten

met meerdere lichtigheyt fouden geoefl'ent worden ,

1 cot de welcke hy fy ielven ial gedreven gevoelen , foo

-oordeele ick niet noodigh te zijn , dat den geeft aen

elck in't befonder onderworpen zy.

IV. Om meerdere vruchten te trecken uyt dit

Werck , íòo ial het goet zijn , defe naeivolgende oef-

fcningen te onderhouden.

Ten eerften : den genen , die geheel aen Godt wilt

zijn , moet voor alle andere dingen arbeyden , om
die pailie , ofte genegentheyt te kennen , die in hem
d'aldermeeftheerfcht,ende die gebreken , aen de

welcke hy meeft onderworpen is , ov> dat hy die fou-

demogen overwinnen door het gebedt , ende door

de oeffeninge van die deughden , de welcke ftrydigh

zyn aen die ghebreken : boven al , moet hy fonder

op-houden de liefde Godts , ende de ootmoedighcvt

vragen , om diefwille dat defe twee deughden de ziele

van alles fuyveren , het welck Godt mishaeght.

Ten tweeden : moet hy de plicht van fijnen

ftaet trachten te kennen , ende te volbrengen , en-

de hy moet fidi laten voorftaen, dat Godt fulckx

volkomentlijck van hem vraeght , overfulckx moet

hy fijne geeftelijcke oefteningen op dit fondamenc

veftigen : want gelijck den H. Bçrnardus ieght ,

De vryunllige Ojferanden , die men nut verhonden

en is te dom > en behaegen Godt niet , is
9

t dat men
figh
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figh niet en quyt m die te volbrengen , daer men toe

verbonden is* Door de plicht van den ftaet wort
hier verftaen , het gene dat de Weth Godts eyfcht

van elcken menich in't befonder volghens fijnen

roep : van eenen Religieus , van eenen Geeftelijc^-

ken , van een Magiftraet , van eenen Rechter , van

eenen Ghetrouwden , van eenen Vader des huys-

gefints &c. Ende is't dat'er eenighe twyffelinghe

voor-valt op defe materíe , íòo moet men wyie >

ende godtvreefende Mannen te raeden gaen , die

hun gevoelen nietuyt en fpreken om de menfchen
te behaegen , maer alleenelijck met den inficht van
Godt daer in te dienen , ende van de falígheyt der ge-

ne, die hun te raeden komen.
Ten derden , naer dat hy eene generaele biech-

te geiproken hebbende , fijne ziele in rufte ghe-
ftelt heeft , ende aen fijne verbinteniffen , die daer

uyt volgen, voldaen heeft > íòo moet hy alle fijne

begeirten alle fijne bekommerniflen , ende alle fij-

ne oeffeningen beftierén tot een geeftelijck leven

,

als tot het voôrnaemfte eynde 5 het welck hy iigh

moet voor-ftellen. Ende voorwaer het is een van de
mirakelen der grade , ende der Goddelijcke Wys-
heyt , dat alle onfe wercken , die niet ftrydigh en zyn
aen de Weth Godts , tot dit eynde , daer wy van ipre-

ken , konnen beftiert worden : ende wy fien door
de daegelijckiche ondervindentheyt , dat de werc-

ken, die men doetom te voldoen aen de plicht van

onfen ftaet, al-hoe-wel dat fy van haer felven ibm-
wylen feer verftroeyelijck fchynen te zyn , Godt
meer naederen , als dat iy van hem vervremden , dat

iy de begeirte van fijne tegenwoordigheyt vermeer-

deren , ende dat hy figh aen de ziele in-fulcker voe-

gen mede-deelt door heymelijcke , ende onbekeiv
de
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dê wegen in't midden van de noodige verftroeyt-*

heden-, dat fy daer door noyt verachtert en wort*

. Ten vierdén , hy moet de glorie Godts foecken in

alie fàken > ende hy en moet figh niet te vreden hou-
den met de íònden te vluchten, maer hy moet volgens

fijnen ftaet tracliten naer het genen , dat het volmaeck-
fte is. Hy moet fijne begeirten gelijck-formidi ma-
ken aen die , de welcke Jefus Chriflus gehadt heeft

in diergelijcke gevallen , het welck men lichtelijck

kan weten door fijne leeringe ende door fijne ex-

empeien. Dit is eenen middel , die feer dienftigh

is , ora grootelijckx te vervoorderen in fi)ne naervol-

ginge 3 ende vervolgens in iijne heyligheyt.

Ten vyfden- Dat alle iijne wercken in iulcker

voegen moeten gefchickt zyn , dat hy altydt befigh

zy , ende dat hy weet , wat dat hy op elcke ure van

den dagh moet doen : Í00 doende , fal hy leven in

eene giootere onnoofelheyt > ende hy fal minder uyt-

geftelt zyn aen de bekoringen des duyvels» Hy en mag
oock geen werck > ende geene oefFeninge be^innen

,

fonder fijn herte tot Godt op te hcffen , om van hem
lichtte vragen ,ende grade , op dat men niet en kome
te doen, ten zy dat ftreckt tot iijne glorie , ende tot lijn

"Wel-behagen.

V» Ten fefden : hy moet alles van de handt
Godts ontfangen , het gene dat hem fal overko-
men , 't zy dat'et verdrietigh , 't zy dat'et acnge-

naem is., ende dat met eene gclyck-formigheyt

aen den wille van Godt , hem lovende , ende fon-

der op-houden gebenedydende , niet tegenftaende

de wederfpannigheyt vande natuerc. Hy moet Godt
bidden , dat hy de bedorve gevoelingen van de
menicheli;cke twackheyt niet en foude willen aen-

lien ; maer de goede begeirten , die fijne goet-

/. Ded. C *heyt
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heyt hem heeft gelieven in te geven. Daer-ert«»

boven moethyiy felven inwendigh gevredigt hou-i;

den , foo veel als't hem mogelijck íal weien , tot

dat de inwendige beroerte geheel en gantfch ge-

ftilt zy.

Ten fevenften : is't dat hy van Godt eenige befon-

dere gratien komt t'ontfangen , dathy fulckx aen

niemant te kennen en geve , ten zy aen den genen *

die hem beftiert , aen den welcken hy het binnenfte

fijns herte met eene oprechtigheyt moet te kennen
geven , op dat hy niet en foude komen te dolen , en-

de alfoo vallen in de ftricken des duvvels.

Ten achften : daer zijn verfcheyde foorten van be-

koringen : eenige brengen ons tot fonden , ende
andere keeren ons af van de volmaecktheyt. Dit

zy eene algemeyne voorhoudinge voor alle bekorin-

fen. Ten eerften : wy moeten een miftrouwen heb-
en van die faeken , voor de welcke wy eene groote

genegenthey t gevoelen 4 hoe goet dat fy aen ons oock
ichynen te weien : want al het gene , het welck wy
met eenen drift foecken , belialven Godt alleen , ende
het welck wy met eene pynlijckheyt laeten , dat is

beminnen met ongeregeltheyt , ende dat wort eenen

oorfpronk van bekoringhe, ende een beletíèl , om de
volmaeckte kenniiTe en om de lityvere liefde Godts te

bekomen * die het eynde moet zyn daer oníè begeer-*

ten toe ftrecken. Ten tweeden , wy moeten trachten te

beletten dat'er in onfen geeft geen gepeys en komt ,

het welck ons foude konnen beroeren , maer wy moe-
ten van het beginfel af daer aen wederftaen , veribec-

kende de huipe van Godt. Is't dat het gepeys ons te

laftigh valt , foo moeten wy onfen toevlucht ne-

men tot oníèn geeitelijcken Vader tot het ghe-

bruyck der heylige Sacramenten , tot de vooriprae-

J* kc
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ke van de alderheyligfte Maget ende van ándere Heyli-

gen , ende daer en boven moeten wy de vlucht nemen
van alle voorvallingen die ons den inwendigen vrede

konnen doen verliefen : want de fterckfte Telve ko-
menhier in dickwils te vallen daer de fwacke in het

vluchten hunne fterckte ende vi&orie vinden. De be-
koringen des vleefchs ende der hooveirdigheyt zyn
de gevaereli ickite , door dien dat iy het leven des

geefts rechtelijker aentreffen ; maet men moet ieker

weten , dat iy noyt en konnen hinderen , loo langh
als iy ons mishagen : ende ai is't ichoon , dat men
de hulpe Godts Í00 datelijck nieten gevoelt , dat en is

daerom geen teecken , dat wy van hem verlaten zyn ;

ende het foude voorwaer eene groote ilappigheyt zyn

,

waer't dat men alidan onfe geeftelijcke oefteningen

daer lieten ora de bekoringe.

Overfulckx en magh men den Medecyn-meefter

énde de help-middeíen niet vluchten , als men figh

kranck gevoelt : want het is befbndcrlijck in dien

tydt , als men fy ielven moct werpen voor dc voeten

van den Heere , met een vail betrouwen , dat hy ons

niet alleenlijck fal tot hulpe komen 3 maer dat iijne

wvsheyt ende iijne liefde alle de quellingen die wy
lyden , fallen keeren tot ons voordeel.

Het gene dat men komt tefeggenvan de fchickin-

ge des levens , van de íuyverheyt der begeerten ende

Van den wederftant der bekoringen,dat moet íeer troo-

itelijck zyn voor períòonen van't Gebedt , hun geven-

de een betrouwen met het welck iy Godt moeten na-

deren , ende den inwendigen vrede die Coo nootfake-

Ii jck is om met hem te handelen. Ick fegge noch meer

,

dat waer het Taken wy ons ibodaniglijck gepraemt von-

den door eene vroeginge van eenige íonâe, die men mi
ioude bedreven hebben , dat men door eenerechtveir-

C i dige
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dige fchaemte voor Godt niet en foude derven verichy-

nen ; ibo en ioude men iigh alfdan van Godt even-

wel niet mogen vervremden ; niaer in tegendeel ligh

prefènteren voor fijne bermhertigheyt , bedeckt met
befchaemtheyt , de grootheyt van't quaet erkennen ,

ehde met ootmoedigheyt belyden , dat men geene

betere remedie en weet , naer hem vergramt te heb-
ben , als onfen toevlucht tot hem te nemen : want
het gene eene ontfaghelijcke vreefe fchynt te zyn , en
is in der daet niet , als eene verborghe hooveerdig-

heyt , die de fchaemte , ende de verootmoedinghe
van de ibnde niet en kan gheleyden.

VI. Ten negenften : hy en magh niet fteitnen op fij-

ne verdienften * noch op iyne vernufthey t , maer hy
moet alieenlijck van iijnen t'wegen doen dat hy kan ,

om iy ielven te bereyden tot het gene , het welck Godt
hem íal believen mede te deelen : ende hy en moet iigh

niet laten voorftaen , dat hy weynigh doet , is't dat hy
ghetrouwelijck volhert in deíè gheftelteniíTe , vernieu-

wende alle dagen iijne goede begeerten , hy moet ver-

iekert zyn , dat het werck Godts altydt íàl gefchieden

op de wel-voegenfte maniere voor fijne glorie , ende
voor het goet van de ziele ; ende hy moet wel toe-fien

,

dat hy iy ielven geenen Rechter en ftelt over fijnen ey-

gen voortganck , ende over de mede-deelingen van

Godt , die door een beleydt van fijne wysheyt , feer

dickwils aen ons verborgt het gene hy in ons uyt-

werckt , jae ielve oock op den ielven tydt als hy het

uyt-werckt, het gene wy begeiren : want hy wilt dat

wy leven in betrouwen ende in gelatentheyt , ende
dat wy ons niet en ibuden verrnoeyen van te kloppen
aende poorte van iijne bermhertigheyt , ende datwy
altydt onfe aermoede en de ellenden fouden gevoe-

len.

VIL
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VII. Ten thienden : hy en mag dan noy t het gebedt

verlaten , wat dorhey t hy daer in oock komt te lyden

;

maer in tegendeel moet hy iy felven ghewelt aendoen

,

om daer in ftantvaftelijck te volherden : ende al is't

ichoon dat gy daer in zijc fonder fmaeck , het en is

daerom niet londer vrucht , ende het is altydt profi j-

tigh , al-hoe-wel dat men het profijt altydt niet en
ghevoelt ; maer als het Godt belieft ons herte te ver-

teiren door het gevoelcn van fijne liefde , Í00 moe-
ten wy ons aendachtigh houden aen fijne were-
kinge , ende onfe gepeyfen niet elders laeten fwie-

ren , foo langh als'er een genfterken van dit Godde-
lijck vier fal blijven : want dit genfterken fal milfchien

eene groote ontftekinge veroorfaecken , die de ver-

anderinge in de ziele fal voorts-brengen , de welc-

ke iy wenfeht.

VIII. Ten elfften : hy moet geduerende den dagh
fijnen geeft feer dickwils tot Godt op-heffen , fig in

hem gelatende , fijnen heyligen Naem gebenedyden.
de , hem over fijne gratien bedanckende , fijnen by~

ftant verfoeckende , hem met teerigheyt aenfpreken-

de , hem minnelijck omhelfende , naer fijne befittin-

ge verfuchtende , om het vier van de goddelijcke

Liefde altydt te onderhouden : want het gebeurt ieer

dickwils dat Godt uw verfoeck op dien tydt fal toe^

ftaen , het welck hy u gheweygert heeft ten tyde van
't gebedt > om ons te leeren dat wy ons geluck moe-
ten toe-fchryven aen fijne goetheyt , ende niet aen on-
fe forgvuldigheyt , het welck oock fal dienen om on-
fe liefde tot hem te vermeerderen , ende om onfe

hooueji;digheyt te verminderen.
Ten twaelfften : hy moet wel over-redent zyn van

defe twee dinghen ; het een , het welck hem fat

dienen tot eene groote verlichtinghe iii de py*

C 3 nen
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hen ende bckoringen , dat Godt die altydt gelijck*

inaticht aen onfe krachten ende dat hy ons noyt meer
en laet lyden , als wy door iijne gratie konnen dra-

gen : want gelijckeenen H. Vaderfeer wyifelijck be-

merckt , Al-hoe-wel dat uy de bekpringe altydt gevoe-

lenvoor de gratie > het is nochtansfeker , dat de gratie

de bekpringe altydt voorgaet > gemerckt dat Godt de be*

kpringe noyt toe en laet , ten zy naer de maete van degra*

tie. Het welck ons eene groote moedigheyt en een
vaft betrouwen moet by-brengen. Het tweede is , dat

wy de tegenwoordigheyt Godts altydt moeten trach-»

ten voor onie oogen te hebben , ende befonderlijck

in de ghevallen , die bequaem zyn om ons te vei>

ftroeyen , waer in wy eene eerbiedelijcke aendach-

tigheyt tot Godt moeten trachten te hebben , ioo veel

als't ons mogelijck is , door dien dat hy ons iiet, en-»

de met ons werckt : want door defen middel en fal

de poorte van de Goddelijcke mededeelinge niet

geiloten zyn , ende wy fullen altydt in ftaet zyn van
geleyt te mogen worden als 't hem fal believen , in

den kelder vanjijne delicieufe Wynen , alwaer hy den
vloedt van iijne liefde uytftort , alwaer hy de wolc-

ken doet verdwynen die hem aen ons verborgen ,

alwaer hy figh ghemeenfaemelijck mede-deelt aen de
ziele , alwaer hy ons in de eenigheyt , ende in de
ftiliwygentheyt van onie gheheele natuere gheftelt

zynde > hert aen hert fal ipreken , alwaer hy ilaept

ende ruft met ons in vrede. O faligen Menfch ! die

fiilck eenen gheluckigen oogenblick weirdigh is te

genieten ! geeft ons defe gratie , ô Heere , is't dat

het is voor uwe glorie , ende voor de vervoorderin-?

ge van uwen dienft.

PERDE



van den Eerw. P. Thomas van Jefus. 3 9

DERDE CAPITTEL.
De maniere om figh te bekpmmeren met het Lyden

van onfen Salighmaecker Jesus Chris*
tus tn het Ghebedt,

I T^\ En gcnen , die fighfal willen begevcntot defe

JL^ oeffeninge , íòo hacft ais de urc gekomen is

om het gebedt te doen , moet hy Godt met eene ooge
des gelooft tegenwoordigh aenmercken in den gront

van lijn herte ende inniger aen de ziele ais iy aen haer

felve is : ofte wel , hy moet hem aenmercken als bo-
ven hem zynde , ende fy felven iien voor fijne voeten

,

als een ellendigh TchepieL Men kan fy íèlven oock
aenmercken als verimoort in de ongemete grootheyt

van Godt , gelijck eenen vifch in de zee ; oft met iij-

ne goetheyt van alle kanten omringelt , gelijck eenen
menfeh in eene opene plaetie in vollen dagh geftelt

zynde , omringelt ibude zyn met het licht der Son*
ne. Hy kan figh dan van eenen van deie middelen
dienen , den wclcken hy oordeelt den bequaemften
te zyn , om hem tot meerdcre eerbiedinge , aendacl>

tigheyt , geloove , betrouwen ende tot eene meerde-
re vereeninge met Godtte brengen; ende hy moet
veriekert zyn, dat fijne goetheyt hem gunftelijck ial

aenhooren ende byftaen in fijne nootwendigheden »

ende vervolgens moet hy fijne oogen ilaen op het my-
fterie , het welck hy figh voorgeftelt heeft om te medi-
teren , ende hy en moet het niet aenfien als eene faec>

k^die voor-by is 3 maer als tegenwoordigh , aenge*

fien dat'et in der daet is in het voor-beeldtfel van
Godt: ende al is't fchoon , dat het werck van het

Myfterie voor-by is , Í00 is't nochtans dat de

tochtende deLiefde , met de welcke Jefus Chru
C 4 fi»?
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fius hetMyfterie heeftuyt-gewerckt , nochnietvoor-i

by en is : want de Liefde is oneyndelijck , onverander-|

lijck , alrydt de felve , nu al-foo brandende als fy was , I

doen hy fijn Bioedt ende fijn Lcven gaf voor de ialig-

heyt der menfchen , zynde noch bereedt foo veel te
|

doen voor onfe faligheyt , waer't dat het noodig ware.

II. Naer dat gy dan alle uwe zinnen , foo inwendi-]

ge alsuytwendige vergadert hebt , aenbidt Godtmet
cen diepe eerbiedinge , maeckt een teecken des

H. Cruys , leeft eenen Vaàer onfe ende eenen TVeeft

gegroet , op datgy het licht van den Hemel moght
verkrygen, ende als dan leeft met aendachtigheyt

dat Myfterie van fijn Lyden , op het welck gy foeckt te

mediteren : ende is het faeken dat gy in het lefen u fel-

ven inwendigh gheraeckt gevoelt , blijft daer ftille

ilaen 5 om Godt t'aenhooren , ende om hem te laten

wercken , ende gaet daer naer voort in het lefen. Als

gy nu het lefen ge-eyndight hebt , ftelt u onfen Sa-

lighmaker voor oogen , ai oftgy hemíàeghtin dien

ftaet van dat lyden , het welck gy u voor-geftelt hebt
om te mediteren , ende geeft hem dan uwe liefde te

kennen met teere woorden > oft wel door de bewe-
gingen alleen van uw herte , volgens dat Godt u fal

in-geven : want men moet de indruckingen alrydt

volgen metgetrouwigheyt die hy ons geeft , ende
gemerckt dat hy het is den welcken wy foecken , foo

moeten wy ons in rufte houden als wy hem gevon-
den hebben.

Het verftant moet foo weynigh wercken als't

moghelijck is : want behalveil dat het weynig licht

heeft , foo langh als de ziele beiloten is in dit

fterffelijck lichaem , foo en moet'et niet dienen

als om de weghen te bereyden tot den wille en

am de ppojrte tot de liefde , om foo te ícggen ,

open
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Open te doen. Ende is het faecken dat Godt door

fijne bermhertigheyt , íonder de hulpe van't vcrftanc

oft van de verbeeldelijcke kracht , de ziele wilt ver-

vnllen met eenen foeten vrede > oft met verwonderin-

ge over de waerheden de welcke het geloove ons ont-

deckt , oft met eene groote droefheyt over onfe fon-

den ende over het Lyden van onfen Salighmaecker ,

oft met een leetweien dat wy hem Í00 laet hebben
beginnen te beminnen , oft met eene begeirte van ge-

heel aen hem te zyn , oft met eene overvoeringe van

liefde, die ons hem teedijck doet omhelfen , ofte

wel met eenigc andere beweginge , die ons met Godt
vereenight ; Í00 moetmen daer in ftille blijven , fon-

der ons met eenigh ander gepeys te bekommeren ,

hoe heylig dat'et oock ichynt te zvn ; niet dat de an-

dere gepeyfen quaet zyn , maer om diefwille dat de
ziele de vrncht , ende het eynde van alle goede ge-

peyfen vindt in defen inwcndigen vrede.

Den geeft des menfche is al te feer bepaelt in dit

leven , om op vele íaeken op den felven tydt te pey-

fen. Het gaet al verkeert , dat men wilt gaen faeyen

als het tydt is om te maeyen : ende het is eene beko-
ringe íy ielven met vele heylige gepeyfen te willen be-
kommeren , als men de vruchten daer van moet gaen
vergaederen. Het is dan redelijck dat de ziele van de
vrncht van haeren aerbeydt die voor by is , gaet genie-

ten ende rnften
5
gelijck een fchaep doet dat veríàet

is , het welck fonder nieuw voedtiel te gaen foecken

,

het welck fijne mage miflchien niet wel en foude
konnen verteiren , herknauwt foetelijck dat voedtfel

,

het welck nu alreedts ge-eten is. Den dagh fal ko-
men dat fy ontlaft zynde van't gewicht van dat

aertich Jichaem , haer felven gelyckelijck vervult

fal vindcn » met de kennifíç ende met de liefde ,

fonder
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fonder dat het een aen d'ander eenigh beletfel fa)

by-brengen.

III. Ais den tydt , den welken gy in't gebedt befteetj

hebtge-eyndight is , trecktu daer uyt met een vreedt>

famigh en minnelijck gemoedt,gelijck dengenen,jj
die Godt in fijn herte draegt : ende vervolgens bcgeeft ;i

u om die Taken te doen , de welckeuwen ftaet ver-|

eyichen , maer met eenen in-gekeerden geeft , ende
tracht alfoo de vierigheyt , het licht ende de mile van
9
t gebedt te bewaren. Ende is het iaken dat gyuwen
tydt in't gebedt over-gebrocht hebt met dorrigheyt

,

met verdriet ende met andere pynelijckheden , en wilt

udaerom niet bedroeven 5 maeru gebedt ge-eyn-

dight zynde , looft den Heere , die altydt rechtveir-

dighis in fijn oordeel , erkent uwe eyge onweirdig-

heyt, offerthemop uwe pynelijckheden , ende be-

lydt voor hem met een ootmoedigh herte , dat gy de-

fe oeffeninge niet ondernomen en hebt , om van hem
eenigen trooft te ontfangen > maer om fijnen heyligen

wille te volbrengen , aen den welcken gy u felven ge~

heel en ganich moet overleveren. Onderfoeckt ten

leften , oft dat gy de oorfake van uwe verflxoeythe-

den kont vinden , ende is't dat het door uwe fchult

gefchiet is oft door uwe onachtfaemheyt , eer dat gy
u tot het gebedt begeefc oft daer in zyt , beichul-

dight u daer van met droefheyt , ende ftelt u felven

cene boete , lefende eenige ghebeden in den geeft

van voldoeninge , ende door defen middel fal het

ghebeuren , dat gy , komende uyt het gebedt geheel

befchaemt ende verootnioedight , daer uyt gheene

mindere vrucht en fult trecken , dan oft gy daer

met alle vertrooftingen voor-komen hadde ghe*

weeft. Godt , die meerdere forge draeght , als wy
ielve voor onfen geeftelijcken voortganck > weet

veel
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veel beter als wy , wat ons nootfakelijck is ; overiulcK*

als wy ons tot het gebedt gacn begeven , moetcn wy
Dns geheel en ganich in fijne handen gelaten , ende
daer wefen met eene oprechte begeirte van hem te

dienen , niet naer onfen fmaeck , maer volgens fijn

Wel-behagen , hem gelijckelijckbedanckende , 'tzy

dat hy ons verootmoedight , 't zy dat hy ons trooft

,

aengefien dat Too wel het een als het ander , gelijo

kelijck komt van eenen Vader , vol teerigheyt ende

goetheytvoor ons.
' IV. Maer op dat gy uwen geeft meer foudt inge-

keert hebben , ende vervolgcns beter foudt geftelt

fcyn om met Godt te handelen , foo is'tfeer noodigh I

dat gy hem's morgens uw eerfte gepeys op-draeght ,

hefFende uw herte tot hem foo haeft als gy ontwaeckt >

ende gheduerende den dagh tracht het felve noch
dickv/ils te doen met eenige minnelijcke veriuchtin-

gen tot hem : en als gy flapen gaet , werpt u voor fijne

voeten 3 u felven aen hem bevelende dien nacht , en-»

de tracht alibo met een goet ghepeys in flaep te val-

len : want het isfeer moeyelijck , dat den genen , die

fijnen geeft laet verftroeyt worden in d'uytwendighe

wercken , komende in de bidt plaetfe , fijnen geeft

fal in-gekeert vinden. Gelijck de fuyverheyt des her-

ten oock eene noodighe ghefteltenifie is , om de
goddelijcke mede-deelingen te ontfangen , ende dat

een nauwkeurighonderibeck van oníè gebreken veel

daer toe kan doen y foo fal ick hier de maniere voor-»

ftellen , hoe dat men dit onderfoeck elcken dagh
4oen moet.

VIES,
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VIERDE CAPITTEL.

Van't Onderfoeck*

I. ]P\ Aer zyn in het geeftelijck leven , ccnighc

l^J fekere endc ghewichtige gront-regels , de
welcke den genen die hier in eenigen voort-ganck

ioeckt te doen , moet onderhouden in fijn beleydt.

Eenige zyn ghemeyne , die alle perfoonen aengaen

,

ende moeten op alle tyden ende op alie plaetien ge-

oeffent worden. Andere zyn befonder , die aen fom-
mighe omftandigheden hangen. Siet hier de gemey-
ne grondt-regels.

i . Men moet geduerigh op iijne hoede zyn , dat

men figh vrywillighlijck niet çn bekommert met eenig

voorworpiel , noch met eenige begeirte , noch met ee-

nige gepeyfen waer door dat men Godt lean mishaegen,

2. Men moet íijne tçgenwoordigheyt dickwils in-

dachtigh zyn , om hem te aenbidden ende te gebene-

dyden met eene diepe eerbiedinge.

3 f
Men moet wel toe-fien , dat men geene gebre-

ken , foo inwendige als uytwendige en bedryft , fon-

der daer over op ítaende voet een leetwefen te ver-

wecken , ende vergiffeniíTe te vragen.

4. Men magh inTy felven noyt iet befluyten ten zy ,

naer dat men Godt te raden heeft gheweeft , op dat

men niet en komt te doen , het welck niet gelijck-

formigh en is àen fijnen wille.

5. Men moet wel letten op de verftervinge der íin-

nen , ende befonderlijck op die van de tonge , op dat

men niet en komt te ipreken buyten reden.

6. Men moet aen fijnen naeiten , wie dat'et

oock ibude moghen wefen , alle goet doen dat

men kan , ende ons herte foodanighlijck verbrey-

den
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den t' fijnder opficht , dat de macht van hem altyd

by te ftaen , eer ontbreke , als den wille.

7. Men magh noyt haet , noch bitterheyt heb*

ben tegen iemant, hoe kleyn dat'et oock zy , endc

hoe weynigh dat'et oock cliiert,

8. Men magh fijne coiifcientie niet beiwaert la-

ten met
s
eenige fonden , namentliick is't dat'et

merckelijcke ionden zyn , ionder die te bewee-
nen , ende fonder datelijck te loopen naer het H*
Sacrament der Penitentie.

9. Men magh de oeffeninghe van godtvruchtigheyt

noch de Goddeliicke inípraken niet veronachtfae-

men , in teghencieel moet men de bewegingen die

Godt ons geeft , getrouwelijck involgen.

10. Men moet fy felven miftrouwen van dingen ,

Voor de welcke men eene groote genegentheyt ghe-

voelt , 't zy dat-fe goet , oft quaet zyn , ende men
moet de vteefe Goats altydt voor oo^en hebben.

1 1

.

Men magh aen iijnen eygen wille niet ghe-

kleeft zyn , maer iigh voegen naer den wille van
een ander , als het kan gefchieden fonder fonde.

1 2. Men magh van fy felven geene achtinge heb-
ben , ende niet doen , om die van de menfchen tot

hem te trecken : noch fy felven iet voorftellen als

de glorie Godts : noch iy felven voorietten acn een
ander , hoe onvolmaeckt dat hy ons oock dunckt
te wefen.

1 3 . Men moet Godt in alle toevallen van ons le-

ven gebenedyden , ende die met danckfegginge van
fijne handt ontfanaen.

II. Behalven defe algemeyne waerfchouwin-
gen, fijnder oock eenighe befondere , de welcke
aengaen , 1 . de plicht van elcken perioon volgens
fijnen ftaet. 2. De beternifle van de gewoonlijcke

gebre*
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gebreken. 3 . De aendachtigheyt die men moet heb-

ben in de gelegentheden , die onfen geeftelijcken

voort-ganck konnen beletten , oft helpen. 4. De
fchickinge van onfe wercken en van onfen tydt.

5

De maniere , op de welcke men moet handelen

ende verkeeren met onfen naeften : want den genen
die Godt foeckt te behaegen , moet altydt voor oo-l

gen hebben , van toe-te-nemen in iijne liefde , vartl

de fonden te vluchten , met profijt te doen vanallesU

dat hem over-komt , met iijne voornemingen te
]

yernieuwen , te veranderen , te vermeerderen , ende
|

te verminderen , volgens de gefteltheyt des tydts.

Want gelijcker íèer wel bemerckt ftaet in deii

Boeck van de verachtinge des weirelts , foodanigh

;

is onfen voortganck , hoedanigh dat onfe voorne-

mingen zyn. Het is dan feer nootfakelijck , dat men
1

ftiet en veronachtfaemt in eene foo gewichtige faeo

ke , maer dat men iy felven feer nauwkeurighlijck

onderfoeckt op alle dingen-

III* Den genen dan die de fuyverheyt des herteil
j

ibeckt te becomen , daer dat hy het teeken des Hcy-
íigh Cruys gemaeckt heeft , ende geleíèn heeft het

Gebedt des Heeren , ftelt iigh in de tegenwoordigheyt

Van Godt , gelijck eenen anderen Verloren Sone > die

tot iijnen Vader wederom keen : oft gelijck den P#-
blicaen , die iijne oogert niet en derft op-hefFen naer

den Hemel : oft gelijck de H. Magdalcna , die hare

fonden beweent voor de voeten van haeren Saligmaker

ofte wel gelijck den Aielaetfchen , die van verre iijne

ghenefinghe van hem verfoeckte: oft gelijck den
quaeden Dienaer, die voor de voeten van iijnen Mee-
iter liggende , ende niet hebbende waer mede aen

hem te voldoen , iijnen toevlttcht neemt tot fijne goet-

heyt ende verduldigheyt : oft ten leftcn gelijck een

ellendig
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ellendig fchepfel het welck overvallen zynde met
het ghewicht van haere ellendcn , de bermhertig-

hcytyan haeren Schepper noodigh heeft. Hy mocc
yervolghens alle fijne fonden fich voor oòghen ftel-

len y ende daer van met een leedwefen ende met
ootmoedigheyt vergiffeniffe vragenj hy moet oock
fijn gebreken vergelijcken met fijne voorneminghen
€nde hy moet de lytfaemheyt van Godt gebenedy-

den , die hem foo langen tyt verdraeght * ende als

dan moet hy fijnonderíoeckeyndighenmetdit naer-

volghende , oft met een ander diergelijck Gebedt,

IV. Siet hier , mynen Haere , ende mynen Godt ! dit

ellendig Schepfel. Siet hier den genen den welkenghy
met ffilck een goetheyt verdraeght , ende voor wieghy

foo groote dmgengedacn hebt : dien onnuttenfwacken en*

de ondanckbarighen dtenaer , den welcken foo weder*

fpannig is aen uiv hcht ^foo ongetromv m uwen dienjl ,

ate foo veelquaet ghedaen heeft ende foo weynighgoet*

VVat fat van my geworden , Heere , ut datghy geen

medelyden met my en hebt ; Ghy fonder wie tc\ met en

ben , ick, niet en %vete , ick, niet en kan als fondighen , cn~

de tck, betere my niet : met als vallen > ende icl^ en

ftaen met op : met als dolen , ende icl^ en ervmde my
met , u met als verliefen , ende ick en foech^ u met : tt

niet als vergrammen ende ick, en verfoene my met tt

niet , is't dat ghy my met uw licht ende met uwe
gratie niet by-en-fiaet. Ghy weet dat alles van u
\omt , den wille , de begeerte ende de uytwerc-

kinge. Gy zjyt den toivlucht der armen > ende den

troofi der ellendighen. Siet hier eenen armen , en-

de ellendighen fondaer die fich iverpt tufchen de

ermen van mve berrnhertigheyt. Aenfiet my met de

Qoghen van uwe goetheyt ; vergeet myne fonden ;

hebt medelyden met myne ellenden ; befprveyt de

dorheyt
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dorheyt van myn herte met de faelighe wateren va
Uwegenaede. O goddelijck^ licht I duet myne duyjler^

nijfe verdwyntn 1 ò oneyndelijcke Aíoghentheydt , verA

fterckt mijne fivackjoeyt ! Ontfanght myne begeerte u

o Heere , helyt mynen wille , vergeet het gene ick tegen\

u mifdaen hebbe •> ende geeft my het gene gby voor mj
verdtent hebt. Hoedamgh dat ic\ ben , tcl^ wdle geJ\

heel aen ti zyn ; vervult het ivelc\ aen myne onweer+i
digheyt ontbreeckt door uivegratie ! dat de felve goetheyt\\

die my de begeerte , ende het vafi opfet w-gegeven heeftu

cm u te dienen , u verbmde van m my uyt-te-werc* I

j

ken het genegy van my begeert , op dat tcl^ noyt en were-
j

I

ke , tenjy voor uwe glorie. Amen.
V. Naer dat hy fijn gebedt in fulcker voegen tot I

Godt geiproken heeft , foo moet hy den byftanc
j

van de Alderheylighfte Maget verfoccken , ende
j

van gelijcken den byftant van fijnen Eiigel Bewaerder > I

ende van iijne Patroonen , ende dat hy alfoo eyndi-
f

ge met eenebegeirte vanaeii Godt getrouw te zyn, I

ende van fijne voornemingen uyt te wercken. Maer
als Godt door eene ftraele van iijn licht > de groote

i

iiiyverheyt aen de ziele kennelijck maeckt die liy van
|

haer verfoeckt, foo geeft hy haeroockeene klaer- !

dere kenniiTe van haere gebreken ; hy praemt haet
j

van die namvkeuriger t'onderfoecken , ende de ver-<

borgenfte genegentheden te foecken > niet alleen-

lijck de gebreckelijcke , maer oock de natuerelijc-

ke. Godt gave , dat de fondaren hunne aldergroot-

fte fonden met iiilck eene droefheyt beweenden ,

ghelijck defe ziele als dan haere minfte gebreken

beweent ! Maer genierckt iy woont in een landt des

lichts , foo en is't voor haer niet het gene ick hier

fchryve , maer alleenlijck voor de gene , die beginnen.

VYF-
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VYFDE CAPITTEL.

Eenige Bemerckjwgen , die eygentlijck dienen om in

ons de Uefde tot den Lydenden J esus te verwecken.

ONder ontallijcke beweegh-redenen , die be-

quaem zyn om de liefde tot den Lydenden Je-
sus in onie herten te ontfteken , ende om ons de ver-

binteniíTe te doen kennen , die \vy hebben van
hemnaer te volgen , fullen wy hier eenige voor-

ftellen , verwachtende tot dat het Godt ial oelieven

aen andere oock eenige in te geven , de welcke

,

volgens het ieggen van den Propheet Ifaias , met
overvloedigheyt fullen homen futten in de Fonteynen

van den Sahghmaecker.

I. Hy heeft gewillighlijck gheleden , ende dat

uyt eene pure liefde tot ons , fonder dat hy dacr toe

yerbonden was , noch door de ftrengigheyt van de
rechtveirdigheu , noch door de reden van onfe

verdienften : want van den eenen kant , al-hoe-wel

dat hy fy felven verbonden hadde om te lyden ,

door fijne belofte , ende door fijne ghehoorfaem-
heyt y zyndc Í00 het een , als het ancier met iljnen

vryen wille ghefchiet , foo en is fijne (60 veel niet

gheweeft een Sacrifice van Rechtvetrdigheyt , als wel
een Sacrificie van liefde.

II. Hy heeft met vreught geleden : want al is't

dat de H. Schrifture fijne tormenten vergelijckt

by de baren van eene beroerde zee , hy was noch-
tans door eene vierige begcirte gepracmt om die

te lyden , ende in dit inficht is't , dat den Pro-
pheet Jeremias van hem voorfeyt heeft : Dat hy
met lafteringe foude verfaet worden* Het is eene
feer bittere , ende feer íware fpyíe om te vertei-

ren *, maer fy was Í00 fmaeckelijck aen Jesus ,

/. Deel D dat
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dat hy'er feer vele moefte hebben , om fijnen honge:

te verfaeden. Defen honger , die de maete is geweef

van fijn Lyden , moefte oock de maete zyn van onie

liefde.

III. De begeirte , die hy hadde om te Lyden , dej

welcke verooríàeckt wiert door de liefde , maeckte

hem de hartfte fake foet , ende aengenaem ; overfulckx

was't hem foet , foo vele jaren onderworpen te zyn
aen fijne Ouders , te leven onder de menfchen ,

welckers maniere van leven feer verfcheyden was
j

I

van de fijne ; bekorent te zyn van den duyvel , ende J

iy felve te onderwerpen aen verfcheyde andere feer 1

vernederende , ende ieer fmertende pynen, vandeJ
welcke wy in't lanck , ende breet fullen fpreken > !

ende in de welcke fijne liefde hem ongeloovelijcke i

welluften heeft doen vinden.

IV. Hy werckte in fy felven een geduerigh miraec-
j

kel , op dat hy foude moghen lyden : want aenfchou-
j

vende klaerlijck het goddelijck wefen , ende genie*
[

tende vervolgens de faligheyt , weygerde aen fijn
j

lichaem de vier glorieufe Gaven , te weten , de Klaer-
\

heyt , de Snelheyt , de Subtylheyt ende de Onlydelijck~
J

heyt , de welcke deziele hem natuerelijck moefte me-
j

dedeelen : ende defe liefde , de welcke hem ioo dick-
|

wils miraeckelen heeft doen uytwercken , om van de |

Martelarei! het gevoelen der pynen wegh te nemen ,
j

dede hem die doen ,' op dat hy ielve bequaem fou-

de worden om voor ons te lyden , ende te fterven.

V. Hy heeft ons een op-araght , ende eene gifte

^edaen , van al het gene , dat hy verdient heeft

door fijn Lyden : ende ghelijck hy alreets faligh

was , en hadde hy geene verdienften van noode ,

ten zy voor fijne uytwendige glorie > de welcke

hy miiaeckuleuielijck weder-hiele , ende van buy-
- ten
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ten niet en liet uytfchyncn , gelijck wy nu geíèy t heb-

hcbbcn. Overiulckx heeft hy alle de reft voor ons ver-

dient , te weten , de vergifFeniiTe ende de voldoenin*

ge van de fonden , de gratie ende de glorie ; maer
met iiilck eene overvloedigheyt , dat al-hoe-wel eene

van fijne verfuchtingen alleen , konde voor allemen-

fchen de middelen , ende de beiittinge van de eeuwi-

ghe ialigheyt verdienen , door de oneyndelijcke

weirde , die de weirdigheyt van fijnen perioon gaf

aen het minfte van fijne wercken ; foo heeft hy even-

wel de ichroomelijckfte tormenten willen lyden ,

om aen fijne liefde te voldoen ; ende dit is't > het

welck deie overvloedigheyt van verloffinge , ende
defen onuytputtelijcken íchat der gratie heeft veroor-

faeckt , den welcken hy ons alle dagen noch uyt-

reyckt , met de ielve goetheyt > al oft hy die nu
voor ons verdient hadde.

VI. Syne liefde en heeft geen beginfel gehadt , ende
iy en fal geen eynde hebben : want al is't ichoon , dat

iy niet en heeft gebleken , ten zy in den tydt door de
wercken die Godt buyten hem gedaen heeft , foo
was't nochtans dat iy van alle eeuwen in fijn herte

brande , ende gelijck hy eeuwighende oneyndelijck

is , ibo is hy oock onveranderlijck : want Chriftus

bemint ons uyt alle fijne weientheyt , ende met de
ielve liefde , die de dry Goddelijcke Perfoonen te

famen vereenight: want gelijcker in Godt maereen
enckel wefen en is , foo en kander in hem iiiet zvn *

als eene ende de felve liefde , overfulckx cle ielve

liefde , met de welcke hy iy felven bemint , be*
mint hy oock íyne íchepíèíen > elcke naer de mae-
te van fijne verdienften , ende hy en heeft voor
my niet minder ghedaen , als hy voor iy felven

foude gedaen hebben , waer'tdat hy in den- noot

D x geweefl;
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gheweeft hadde, daer ick in ben-

VII. Defeliefdeen is niet gedeclt , noch en k
gedcelt worden. Godt bemint my met de felve liefde

,

met de welcke hy alle menfehen bemint ; hy en heeftlj

voor my alleen niet min geleden , als voor hun alien J
ende hy is foo veel aen my , als aen alle d'andere te fa*!

men : ioo dat ick maeh feggen met den H. Bernardus
:j

Gy zytgeheel aen my o minnelijcken Jefus ! ende geheelj

opgeoffert voor myne nootwendigheden. Ick mag
hem noemen met aen H. Apoftel Thomas : Mynen
Heere ende mynen Godt , al oft'erin de weirelt gee*|;

ne andere ziele te vinden enwaere, alsde myne J
voor de welcke hy geftorven is geweeft. Ende al-hoe-j

wel dat hy figh meae-declt aen cte menichen , naer de
maete van de gheftelteniife die hy in hun vindt , want I

hy en wilt geen gewelt doenaen hunne vryheyt ; foo

is't nochtans felcer, dat hy door fijne eyge genegent-

heyt altydt bereyt i$ aen elck een in't beíònder ioo
veel goets te doen ,jae noch meer , als aen alle d'andere

te famen , gelijck hy gedaen heeft aen fijne Alder*

heylighfte Moeder : want gelijck den H. Chryfo-

ftomus bemcrckt : Het is altydt de fchult van den

genen die vraeght , als hy weynigh ontfanght. Men
magh niet twyffelen , oft de goetheyt Godts is

oneyndelijck ; overfulckx het weynigh cat hy geeft

,

dat en komt niet van de kleynheyt van fijne lief-

de , maer van de kleynheyt van oníe geftelteniile.

Is't dat Godt weynigh goet doet aen fijn fchep-

iel , dat en komt daer van niet om diefwille dat

het weynigh bemint is , maer om diefwille , dat

het weynigh bemint. Als hy was lydende , was
ick tegenwoordigh aen fijne kenniife , die niet min
oneyndelijck is als fijne liefde , ende hy offerde

iijn lyden aen fijnen Hemelkhen Vader > \oot
alls
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alle onfe nootwendigheden in't befonder , al oft hy
voor myalleen geleden hadde.

VIII. Ôm mecrder gelijck te zyn aen my , en heeft

hy geen acht ghenomen op iy felven : hy heeft den
geheelen glans , ende de geheele Majefteyt van fijnen

perioon verborghen > om fy felven t'onderwerpen

aen alle de verootmoedingen , die hy fonder ionde

konde lyden. Hy is gehouden geweeft voor eenen

fondaer , hy is gehandelt geweeft als een (lave , ende
hy en heeft fiin eygen leven niet geacht , al-hoe~wel

dat'et d'alderkoftelijckfte was van de weirelt dat hy
hadde, voor foo veel als het konde dienen tot myne
íàligheyt. Hy heeft toe-gelaten , dat íljne ziele , de
welcke faligh was , ende onbequaem om te lyden ,

door het gewelt der pynen gejaeght is gheweeft uyt

een lichaem , het welck altyt aen haer volkomentlijck

onderworpen is gheweeft , ende met het welck iy

natuerelijclc wenichte vereenight te blyven. Hy
heeft begeitt, dat fijne Godtheyt , die door haer

ielven niet en konde lyden , voor't minften mede-
gevrocht ibude hebben in alle fijne pynen ende
imerten , op eene befondere maniere : ende met
een woordt fijne liefde en is niet voldaen geweeft

,

ten zy datfijn Lichaem, fijne Ziele ende fijne Godt-
heyt myn voedtfel fouden geweeft hebben : ende hy
heeft van my foo veel werckx gemaeckt , geheel el-

lendigh gelijck ick ben , dat hy my ghegeven heeft

dat hy konde lyden.

IX. Vele van fijne pynen zyn ibo uyt'er ma-
ten groot geweeft , dat hy die noyt en foude heb-
ben konnen onderftaen fonder te fterven , waer't

dat hy alleenelijck maer menich en hadde ghe-
weeft. Soodanigh is gheweeft fijnen Vaften van

veertig daghen in de Woeftyne : fijne droefheyt

D 3 in't
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in't Hofken van Oliveten , de welcke den H. Ltvl
cas noemt Doodt-ftrydt , het welck in der daet was!
eenen doodelijcken toeval ; maer om dat'et alioo ge-

fchickt was , dat hy van fy felven niet en foude geftor-|

ven hebben , foo is fijne menfcheyt onderfteunt ge*

weeft door de kracht van fijne Godtheyt > op dat iy

meer foude lyden , als de kranckheyt van de natue«-

re íònde konnen dragen. Hy heeftop de felve manie-

re oock gedaen , geduerende fijn lyden : want ai-hoe-

wel dat foo geweldige pynen , hem het leven name*
relijck kadden moeten benemen , foo was't *, dat

hy het evenwel bewaerde door de macht van fijne

Godtheyt , tot dat hy de maete van de pynen fou-

de vervult hebben , de welcke hy voor ons voor-»

genomen hadde te lyden. Overíuíckx bedeckte hy
voor als dan den glans van fijne Godtheyt , op dat

hy in het lyden niet en foude gefpaert geweeft heb-

ben ? ende hy verweckte de deught om aen de men-
fchen de fterckte te geven om meer le lyden.

X. Ten leften, het welck de grootheyt van fijne

liefde oneyndelijck verheft , ghelijck den Apoftel

Patilus ieght , is de onweirdigheyt van de ^ene , die

hy bemint heeft, Het en is miifchien niet boven den
geeft des menfche te begrypen , dat men fijn leven

Ean geven voor eenen rechtveirdigen menfch : want
den genen , die door een onrechtveirdigh oordeel

fterft voor eenen onnoofelen , vermeerdert daer door
fijne eygen verdienften , ende fijne eygen glorie , vei>

re van claer van iet te verlieien van d'een , oft van

d'ander ; maer te fterven voor een boofen , voor ee*-

nen mifdadigen , voor eenen ondanckbarigen , die

fonder op-houden fijnen eyghen weldoender ver-

gramt , ende die figh felve van de genaden die hy van

hem onfanghen heeft > dient , om hem te ontee*.

ren

,



van den Eerw. P. Thomas van Jefus. ^ c

ten y dit is't , het welck 't menfchelijck begryp te So-
ven gaet ,. ende het welck de liefde alleen vaneene#
Godt bequaem is te begrypen ende uyt te wercken :

want.als wy vyanden van Godt waren , heeft den
Hemelichen Vader iijnen eenigen Sone voor ons ter

doodr gelevert : den Sone heeft iy felven met vreu^ht
daer toe op-gedragen : ende den H. Geeft , ciat

Goddelijck vier , heeft eene oneyndelijcke liefde in

den Vader ende in den Sone ontfteken , door de
\<relcke wy bemint zyn , niet tegenftaende onfe on-
weirdigheyt ende onfe onverdienften : want Godt
en geeft ons de liefde niet naer onfe verdienften ,

maer naer fijne goetheyt , ende hoe onweirdiger
dat wy zyn , hoe iijne liefde grooter is ende fnyver-

der,weirdighfulck eenen Godt Het is aen u , ô
Ghriítene ziele , tefien , wat datgy Godt ichuldi^h

£yt , voor alie deíè genaden ende Jonften,

D 4 HET
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HET LYDEN
VAN

ONSEN SALIGMAKER

JESUS CHRISTUS ,

Het welck hy onderftaen heeft gedu-

rende fijn verborgen Leven.

HET EERSTE LYDEN.
i. Chriftus komt door fijn lyden defonden vergbeven , en de

hedorven natuer berftellen. 2. Hy doet dit op de Jelve Order ge*

lijck den menjch gevalien is , tegen ailc de fauien van onjen vol

oeffent by de contrarie deugbden. 3. 7 Bsginfel van onfe ver-

derffenifje door Adam is ongehoorfaemheyt , V beginfel van onfe

herflellinge door Jefus is geboorfacmbeyt en een vryvuillige on-

derivorpinge aen't lyden , al of bet ai glorie en vermaeck badde

geweeft. 4. Jefus van*t begin fijns levens voorfiet en ombelft

al fijn lyden , en occk elck int befonder. 5. Oneyndige verdienflen

'van dat vrywilligb aenveerden des lydens, 6. \t Isaen ons een

kracbtigb Onderwys en beweegb-reden om fijne geboorfame

onderworpentbeyt naer te volgben. 7. Be gratie van Cbrifitis

verlicbt ons verftant , en beweegt bier toe onfen wille.

De Voorfienigheyt , ende de aenveerdinge van alle

hetgene aat hem aenftont te lyden*

I. If^^sK Nfen Salighmaecker Jefus Chriftus ,

,
willende herftellen de mcnichelijcke

1 Nature , de welcke door den val van
oníèn eerften Vader Adam bedorven

was , heeft figh gedient van Í00 krachtige , ende
Í00



het voorjien van al Jijn Lyden. ^y
fòo eyghen middelen tot de gencfinghc van onfe

Wonden,dat men met waerheyt mag feggen , dat

hy ons op eene aldervolmaeckfte maniere verloft

heeft : want behalven dat wy fondaeren geboren wor-
den , ende als fondaers leven , ende dat wy aen allc

de pynen die wy door de fonden verdient hebben ,

onderworpen zyn ; foo is't dat de ionde in onfe na-

ture noch eene foo groote verdorventheyt ende eene

foo ftercke genegentheyt tot het quaet veroorfaeckt

heeft , dat Jefus Chriftus niet min nootfaeckelijck

en was voor de erftellinge der nature , als voor de
uytwiifchinghe van onie fonden : want wy hebben
foo wel de herftellinge als de Verloilinge van noode*
Ende hierom is dat den Sone Godts , hebbende de
weirelt door iijne oneyndelijcke bermhertigheydt wil-

len verloilen , íigh niet te vreden en heeft willen hou-
denmet voor ons de help-middelen te verdienen

voor ons quaet , door alie fijne wercken die hy in dit

fterffelijck leven ghedaen heeft; maer hy heeft ons
oock een exempel , ende de maniere willen achter-

laeten om alle de deugden te oeffenen, de welcke
moeten dienen tot de beftieringe van onfe zeden.

Het welck den //. Paulus doet íèggen , dat gelijck

wy door de fonden daer wy in geboren zyn , en-

de daer wy in leven , ( a ) Het beeldt van den aerdu
fchen Adam gedragen hebben , foo moeten wy oock, het

Beelt van den hemelfchen trachten te dragen door
een nieuw leven , boven al federt dat wy een fel-

ve lichaem met hem geworden zyn door de gratic

van het Doopfel : encie den felven Apoilel waer-
fchouwt ons noch , ( b ) dat wy ons fonden beklee-

den met onfen Heere Jefus Chnflus , ende leven als*

verloft geweefl zynde met Jijn Bloedt 3 ende ondeiv
richt door iijne Exempelen.

(a) i. Ur. 15. (b) Horn. 13. XL
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II. Jefus Chnfius onfen Saligmaccker, ende 01
fen Meefter te famen , heeft in de herftellinghe vaii
den menich de felve order onderhouden , die gevol<n

y
is geweeft in fijne verdeiffenifie ; maer hy heeft d4
deughden die geheel ftrydig zyn tegen de fonden ,

j

die ons verloren hadden , çeoefFent ; want ten eer-|
ften heeft hy de alderheylighfte Maget in deplaet-t
jevan Eva voor mede-helpfter in fynen aerbeytver-|
Koren

, de welcke met een Engelfche fuyver-j
heyt naer ziele, ende naer lichaem begaeft zynde

J

volkomenthjck onderworpen is geweeft aen GodtJ
ende fy is geweeft een inftrument van alle ons goet

,

geiijck Eva het is gheweeft van alle ons quaet. Ten
tweeden , Adam is gefchaepen geweeft met feer
groote voordeelen van de nature , ende met eenen
overvloedighen onderftant van gratie 3 waer mede hy
iy felven lichtelijck konde bewaeren in dien geluo
kigen ftaet

, ende des niet teghenftaende heeft hy by
naer Í00 haeft gefondigt , als hy gefchaepen was,
Den tweeden Adam om het miidaet van den eerften
te erftellen

, heeft gewilt dat iijn lichaem foude in
fijn wefen geftelt geweeft hebben , ende dat fijne ziele
ende fijne Godtheyt daer mede op eenen oogenblick
tyts iouden vereenigt geweeft hebben , den^gewoo-
nelijcken tydt niet konnende verwachten, op den
welcken het menfchelijck lichaem fijne volkomen
gefteltenifle krygt, door de ongeduldigheyt om het
werck van oníe Verloifinghe te beginnen.

III. Geiijck de ongehoorfaemheyt de eerfte ion*
de was geweeft, foo is het eerfte werck van Je~
[us Chnftus een werck van gehooriaemheyt ghe-
weeft. Eenen ongeregelden wille , ende een ver-
maeck genomen in iet te fmaecken tegen het ver-
bodt van den Schepper ? is den oorfpronck ghe-

v/eeft
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yeeft van ons verlies : het gevoelen van eenc pyne
geleden door onderwerpinge aen de fchickinge

van Godt , is het beginfel geweeft van onie herftel-

linge ; inder voegen dat denSaligmaeker neder-dae-

lende op de aerde , iich vereenight heeft met onie na-

ture 3 ende van den eerften ooghenblick iynder Ont-
fàngeniíTe , in den welcken hy waerachtelijck konde
aenbeden gheweeft hebben als Godt menfch , foo is't

nochtans dat hy fijnen eerften aerbeyt , ende onie

çerfte remedie oegonft heeft. Hy en konde de min--

fte vertoevinghe niet lyden , noch oock dat'er in fijr*

leven eenen oogenblick foude gheweeft hebben ,

die met gratie voor de íòndaren niet en ioude vervult

geweeft hebben, Den hemelfchen Vader vertoogde

hem van den eerften oogenblick afvan iijn leven den
aerbeydt , de pynen , de oneeren , de droefheden ,

de verlaetentheden , de tormenten 5 de doodt , en-

de ten leften alie de pynen , met alle haere omftandig-

heden , ghctal en de maete die hy ioude komen
te Ivden , ende dat op eene foo levende , ende foo

befcheedelijcke maniere , al of dat hy die inder daet

geleden hadde. Van den anderen kant onfen Hee-
re , die vol van licht , ende van gratie was , aen

wie niet en konde verborgen zijn , ende die alle

dinghen fagh ai oft-íè tegenwoordigh hadden ge-

weeft , onderwierp fy felven met vreugt , ende fon-

der uyt-neminge , aen het ghebodt van fijnen Va-
der , ende hy aenveerde al het gene hem geboden
wiert te lyden van den eerften oogenblicK fijnder

Ontfangenifle , tot lijne doodt toe.met eenen foo veer-

digen wille , al oft men hem niet anders voor geftelt

en hadde , ais glorie ende vermaeckelijckheden,

IV. Maer gelijck hy door alle de wercken van

fijn leven den wille van fijnen hemelfchen Vader
in
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in alles heeft uyt-ghewerckt , hoe hardt dat'et aen d<
natuere oock was; wy moeten oock geloovcn , dat
hy figh niet te vreden en hiele met in't ghemeyn
f aenveirden , al het gene dat hy moefte lyden , maer
oock in't befonder: want van doen afbegafhy fijn
Hooft onder de doornen , fijne Oogen aen de trae-
nen $ fijne Wangen aen de kinneback-fiagen , fijn Aen-
ficht aen de eerfchendingen , fijnen Mondt aen edick
ende gal , ende hy offerde fijn Lichaem , fijn leven ,
fijn eere ende al het gene dat in hem bequaem was
om te lyden voor de glorie van fijnen Vader , ende
voor de Saligheyt der menfchen , het welck eene feer
gevoehjckc pyne gheweeft is voor fijne heylighe
Menícheyt

, die als dan ioo teer was : want gelfjck
onien Salighmaecker die noyt en hee-ft gheipaert ,
oock in de minfte dingen , die hem eenige pynen
kondcn veroorfaecken ; Too moet men voor íèker
hoaden

, dat deíè vertooginge hem ieer pynelijck
moet geweeft hebben , door dien dat fijne oneynde-
lijcke kenniiTe voldede aen het gene dat hem ontbrack
van wegen de ondervindentheyt : en al-hoe-wel dat
dit gevoelen veel meer heeft uytgefchenen in fijn ae-
bedt, het welck hy dede in het Hofiken van Olive-
ten, foo kan meneven-wel ieggen dat'et niet grooter
en is geweeft, als het was in den eerften oogenblick
van fijne OntfangenifTe , daerwyvan fpreken.

;
V. Defe vrywillighe gehooriaemheyt van Jefus

,

is vergeíelíchapt geweeft met eene diepe ootmoe-
dighevt, met eene brandende liefde , met eeneuyt-
terhjcke pyne, ende met eene oneyndclijcke ver-
dienfte. Sy is Too aengenaem geweeft aen Godt ,

dat fy ghenoeghiaem was voor" de verloffinghe van
alie de menfchen , ende dat den Hemelfchen Va-
der van doen af de iententie ende het ghebodt ,

het
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het welck hy aen fijnen Sone gegeven hadde konde
her-roepen , ende hem verheffen tot in den Hemei
|cnde hem doen fitten aen fijne rechte handt : want de
verdienften van dit werck alleen , waren bequaem om
alle de ibnden van de weirelt uyt te wiffchen > om allc

de macht der helle te ketenen , de weirelt te vervullen

met den fchat der gratie , ende om de poorten des Pa-

radys te openen voor alle de menfehen : want ghelijck

Jefus Chriflus eenen Goddelijcken Perfoon was , en-

de van eene oneyndeliicke weirdigheyt , ende dat den
prys van de wercken altyt de verdienften van den per-

foon volgen ; foo was'et dat het minfte van fijne werc-

ken meer als genoegfaem was om hondert duyient

werelts te verloifen. Dit is't dat Ifaias van hem voor-

ieyt hadde met deie woorden : Siet hier den naem
die men hem moet geven : haefl h de rooven af te

trecken, en den buyt wegh te nemen : want eer het

kjnt den naem van fijnen leader , ende vanfijne Moe-
der [al kpnnen noemen , fal de (ierckheyt van Damafi*
chs te niet qedaen worden ; If g . 3 . Te weten , de
macht van den Duyvel , ende van de ibnde , daer de
geheele werelt de flave van was. Den Propheet voor-

lagh dat den Aicffias onfe Verloflinge niet een oogen-
blick en ioude uytftellen , ende dat hy de voorncmin-
gen van fijnen Vadermet fulcken iever ende vlytig-»

heyt foude volbrengen , dat hy van den eerften oogen-
blick fijns levens voor ons alle de jonften van fijne

Goddelijcke bermhertigheyt > door fijne gehoorfaem-
heyt overvloedclijck foude verdienen , niet allee-

nelijck eer hy konde fpreken ; maer oock eer hy
geboren was. Soodanigh was de liefde die onfen
Heere Jefus Chriflus op d'aerde getrocken heeft:

een alleen van fijne wercken was genoegfaem tot

onfe faligheyt ; maer het en was niet ghenoeglv
iaem
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iaem aen fijne liefde. Siet hoedanigh dat den Ver-1
loner

, den Heere ende den vriendt is , den welc-
Ken wy hebben.

VI Wat faliger onderrichtinge konnen wy dan
weníchen voor de herftellinge van onfe maniere van
leven , als die, de welcke defen goddelijcken Mee-
fter ons gegeven heeft van 't beginfel afvan fijn leven l

Het gebreck van de gehooríãemheyt , íeght de H.
Schriftuere , is geweeft het beginfel van ons on<*e-
luck, ende deiedeught, hebbende in JefusAs net
fondamem geweeft van alle de gratien die hy voor
ons verdient heeft, heeft hy ons daer door willen te
verftaen geven , dat wy geheel den bauw van de
Uiriftelijcke volmaecktheyt moeftenvefti^en op de
gehoorfaemheyt

, gelijck hy shedaen heeft Tende oe.
lijck hy met eenen oogenblick tydts van fijn leven °en
heeft over-gebrocht , ionder te gehoorfamen aen fii-
nen Vadet , foo moeten wy oock alle dien tijdt als
verloren houden , den welcken wy niet toe-en-ey-
genen aen de ghehooriaemheyt. Siet nu eens , hoe
veei tydts dat wy komen te verliefen door het fiapen ,
door het eten , door de ledighevt , ende dat noch
meet te beKlagen is , door miidadighe wercken , die
ons van Godt fcheyden : met wat eene flouwighevt en-
de flappigheyt wy hem foecken , hoe lichtelijck dat
wy iijnen dienft laeten , met wat onachtfiemheyt dat
wy arbeyden ora onfe ialigheyt te bekomeh , die hem
looveel gekoft heeft. Waer 'tdat wy delauwigheyt
daer wy in leven , ende de redenen die ons befetten
van Jejus Cbnfius te beminnen uyt ganfeh ' ons
herte, vergeieken met den drift den welcken hy
hadde om voor ons te lijden , ende met de ftraf-
figheytdaer hy fy felven mede gehandelt heeft tot
voldoemnghe van onie fonden , wy foudenons

voor
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«roor hem vinden foo wel met fchaemte overgoten *

Us met herkenteniíTe innighlijck geraeckt.

VII. Men heeft íoo veel gefchreven op de gehoor-
(aemheyt ende op de onderwerpinge aen den wille

yan Godt , dat ick my hier te vredcn fal houden met
te feggen dat Chnftus , ons leerende de maniere van
bidden , ons van gelijcken de maniere van te ghehoor-
íàmen gheleert heeft met defe woorden : Dat mven
wille gefchiede op d'aerde gelijcl^ in den HcmeL Matt.
6. 10. Wantde gelukfalige en begeiren, noch en
doen niet alleenelijck in den Hemel ,als het gene dat

Godt wilt j maer fy en konnen felve oock niet peyien

,

het welck ftrydigh is aen het gene dat Godt ichickt.

Overfulckx en moeten wy ons niet te vreden houden
metonfen wille altydt gelijckformigh te houden aen

den wille van Godt ; maer wy moeten oock de vol-

maeckte gehoorfaemheyt trachten te bekomen ? ende
3ns verftant aen hem oncierwerpen.Daer zyn in de wei-

relt íoo vele gront-regels vaft geftelt , toe-^eftemt , jae

[elve toe-ge-eygent , om foo te ieggen , door fchoo-

tie voorwendingen van eere , van nootfaekelijckheyt,

ran plicht de welcke nochtans foo ftrydigh zyn aen

de Weth des Heere ; ende de ongeregeltheyt van ons
lerte doet ons dagelijckx íoo vele reden vinden > om
3ns felven te ontilaen van de gehooriaemheyt , on-
der den fchyn van de glorie > ende van den dienft

Sodts i dat men daer in feer lichtelijck kan be-
irogen worden , is't dat men ten uytterften op
ijne hoede niet en is. Laet ons dan Godt met Da-
fid bidden dat hy onfe oogen af-keere , op dat [y de

idelheyt met en fouden fien , Pf io. ende dat iy die

foor de waerheyt niet en fouden aen-nemen ; dat

iy ons verlichte met (ijne lichten , om daer door
fijnen wille te mogen kcnnen 5 dat de fuyverheyt

van
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van fijne leeringhe , ende de volmaecktheyt van fijne

cxempelen , zy het eenigfte voorworp van onfe gepey-
fen , ende van onfe achtinge : want den genen , die

iijne oogen ial veftigen op onfen Heere , ende Mee*
fter Jefus Chrtftus , die den fpiegel is fonder vlec-

ke , en het volmaeckt beeldt van de goddelijcke
goetheyt , met eene oprechte begeirte van hem te vol-

gen , ende met fijn verftant aen hem te onderwer-
pen , fal fy ielven haeft vry vinden van oneyndelijcke
dolingen.

AENSPRAKE EN VERHANDELINGE

Met Jesus op het voorjlen en aenveerden van alhet

aenftaende lyden*

I. Syne pramende liefde en begeerte tot het lyden. z.Preu-

*ve van degrootsheyt van fijn lijden , en dat om ons herten tot

hem te trecken. 3. Verfcbil vanfijne en onfe gefielteniffe tot on-

fe fchaemte. 4. Onfe ongetrauwigbeyt en ondanckbaerheyt. ?.

Leetwefen over de felve , offerande fijn feljs 5 aenbiddinge ,

danckbaerheyt arc. 6. Groote liefde van Chriftus tot ons en pra-

mende beweegh-redenen tot weder4iefde, 7. Begeerte tot vueder-

liefde en aenroepinghe van de H. Maget Maria en*t heel He*

mels Hof om die te bekomen.

l*/~\Sont van den levenden Godt ! mijnen Saligh-

V^/ maecker , ende mijnen Verloffer ! Verlichtin-

ge in mi/ne ellenden , ende eenige remedie tot mijne
quaelen ! gykomt in de weirelt om oníè verlore zie-

len íaligte maken , op dat wy ibuden fien , hoe groo-

telijckx dat gy de fondaren Bemint 9 ende wat groote

begeirte dat gy hebt van voor hun te voldoen. Gy zijt

bevangen met eenen Too vierigen dorft om te lyden ,

dat gy niet eenen oogenblick alleen en hebt willen le-

ven fonder te lyden : jae ick derve feggen , mijnen

Godt ! waer 't dat'et mogelijck ofte betaemelijck

haddc
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hadde geweeft , gy ibudt op het Cruys gheboren heb-

ben geweeft , ende dat gy daer aen ghchecht foudc

gcbleven hebben , van den ecrften oogenblick af van

uwe Geboorte , tot de lefte verfachtinge van uw le-

ven , fooonbegrypelijck is de grootte der liefdedie

gy tot ons draeght. Maer al is 't fchoon , dat gy aU
tydt op het Cruys , daer gy aen geftorven zyt , met en

hebt geweeft , gy en hebt evcn-wel noyt geleeft ion-

der lijden ; ^y en hebt uwe heylige Menfcheyt,die ioo

teer was ende in haer weien maer gheftelt , niet ghe-

ipaert* Hoe fuyver is uwe liefde , hoe fterck ende god-
delijck ! Gelijck gy uw Lichaem noyt te kleyn en
hebt geoordeelt , om te zyn ionder uwe heylige

Ziele > die daer aen het leven moefte geven , ende
fonder de Godtheyt , die daer mede moefte veree-

night zyn , foo hebt gy'et altydt groot ghenocgh ge-

vonden om te lyden , in ioo verrc > dat gy het van
den eerften oogenblick af, alle de pynen te famen
hebt doen gevoelen , de welcke gy geduerendc
uw leven , in verfcheyde tyden moefte lyden. Van
dien tydt afthoonde gy'et de tracnen , de pynen ,

den honger , de ongemacken , de aermoede , de ver-

moeytheden , de lafteringen , de verfmaetheden die

het moefte lyden , de banden waer mede dat het

foude gebonden zyn , de ilaegen met de welcke
dat het foude vericheurt worden , de doomen waer
mede dat het foude ghekroont worden , het Cruys
waer aen dat het foude gehecht zyn , de galle enáe
cdick , waer mede dat het foude gelaeft worden y
de uy tterfte verlatentheyt , waer toe dat het foude ge-

brocht worden , ende ten leften de vreede Doocic >

die fijn Sacrificie foude volbrengen.

II. Is het iaecken dat het overpeyfen alleen van
de tormentcn > die voor uwe heylige Menichcyt

/. DeeI. E bcrcyc



C6 Aenfiraekf en verhandclinge met Jefus

bcreyt gemaeckt wierden ais gy nu dry-en-dertigh

jaeren oudt waert , in u eene ioo over-groote droef-

heyt veroorfaeckt heeft , dat gy gevallen zyt in den
Doodtftry t , ende Water en Bloedt geiweet hebt ; hoe [

groot moet de pyne geweeft hebben als aen u , ko* i

mende in defe weirelt op eene ioo klaere , foo lçven-

de ende foo fekere maniere vertooght wierdt , al het

gene uwe H. Menfcheyt , geduerende den loop haers

levens moefte lyden ! Ick geloove , ô mynen Godt *

dat defe pyne , eene van de grootfte geweeft is , die

gy oyt gheleden hebt , gemerckt dat gy van als dan
Menfch waert om die te gevoelen , foo groot als iy

in haer felven was , ende oock Godt , om die te voor-

fien met alle haere omftandigheden. Gy hebt op den
íèlven tydt alles voorfien , alles aenveirdt , alles ge-

voelt , door dien dat uwe liefde u niet toe en liet , dat

gy u felven in het minften deel van uw Lyden foudt

fefpaert hebben. OGoddelijcke liefde altydt werc-
ende i hoe vele li (ten en hebt gy niet gebruyckt *

hoe vele middelen en hebt gy niet uyt-gevonden • om
onfe herten te winnen 1 Daer en is noch plaetfe , noch
tydt , noch jaeren > die u niet bequaem en hebben
gedocht ? om uwe voornemingenuyt te wercken :

ende foo langh als den tydt noch niet aengekomen
en was , om uytwendighlijck te lyden , hebt gy voor
u felven inwendige Cruycen beforght , op dat gy de
fchatten der gratie over ons fonder op-houden loudt

uyt-ftorten , het vier > door het welck gy verteirt

waert , foudt onderhouden , ende de wermte daer

van foudt doen gevoelen aen de gene die gy be*
minde ende die gy tot u wilde trecken.

IIL Ellendigen menfch die ick ben ! als ick deie

ongeduldigheyt overpeyie , die gy gehadt hebt om
te lyden voor mijne íàligheyt in uwe foo tcere

jaeren
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jaeren , ende ín ecn lichaem , het welck by naer het

wefen van eenen menfch noch niet en hadde > wat
kan ick feggen , ende hoe derve ick voor u veríchy-

nen } Want , eylaes ! op wat maniere , dat ick mijn

geheel leven iníien , foo en fien ick niet ais fonden ,

ende my dunckt , dat'er in my niet een deel en is of
het is befmet , gelijck'er in u niet een deel te vinden

en is , oft het is doorfteken geweeft met het fweirt

vanpynen, ende droeflieden. Liggendenochin het

Lichaem van myne Moeder , al-hoe-wel dat ick noch
onbequaem was om iet te doen , was ick gelijck aen

den ouden Adam door de Erf-fonde , daer mijne

ziele mede beímet was : geboren zijnde ende noch
niet konnende fondigen , door dien dat ick het ge-

bruyck van mijne reden noch niet en hadde , ghe-
voelde ick in my ftercke genegentheden tot gram-
fchap, totleugenen, tot hooveirdigheyt > tot <ml-

figheyt , tot ongehoorfaemheyt , ende tot vele andere

ongeregeltheden , waer uyt van doen af genoegh-
faem bleke , hoedanigh dat de bedorventheyt was van
mijn herte. Gekomen zijnde tot de jaeren van ver-

ftandigheyt , in de welcke ick bequaem was van u te

kennen , mijnenGodt , in deplaetfe van vruchten

voorts te brengen , de welcke gy van my waert ver-

wachtende , in wat onbetamelijckheden en ben ick,

eylaes ! niet gevallen 1 O ! oneyndelijke bermhertig-

heyt , die my verdragen hebt tot deíêr ure toe , en
wilt my niet befchacmen : vergeeft my doch den
drift , met den welckcn ick de bedorventheyt van my-
ne natuerehebbe ingevolght. Wat ydelheden, wat
logentaele, wat vermetenthcyt , wat quacde gepey-
ien , wat plichtige begeirten , wat beichaemelijc-

ke wercken en heb' ick niet bedrcven I ick leef-

d,e in eene gehecle vergetçntjheyt van uwe wel-

E 1 ddden.
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daden , ick was ongevoelijck in uwe goethedcn

wederfpannig aen uw licht , doof aen uwe inipracc

ken , ongehoorfaem aen uwe Weth , minnaer van dej

weirelt , onfmaeckelijck in hemelíche iaecken , ge-

kleeft aen my felven , vervremt van u , vervult met ey-i

ge liefde , ende ydel van uwe liefde* Den tydt viel

my te kort > om te voldoen aen mijne vermake-
lijckheden , de weirelt was te kleyn om te voldoen
aen mijne begeirlijckheyt ; Maer hy dochte my groot

te zijn , als men iprack van hem te beminnen , endc
van u te laten T ende hem te volgen, Ick was al-

tydt oudt genoegh om te vergrammen , ende al tc

iwack om u te dienen. Ick bedreve door myne
begeirte , ende door mijnen wille het quaet , het

welck mijne jaeren ende mijne krachten my in der

daet niet toe en lieten van fulckx te bedryven : ick

was dan altydt kloeck en fterck genoegh om ion-

den te doen , ende altydt flap , ende lauw om my
tot uwen dienft te begeven.

IV. Ghy ô mynen Godt ! Als eenen waerachtigen

vriendt van mijne ziele , hebbende medelyden met
haer , en hebt felve de dagen niet willen af-wachten

die de nature befteedt om de lichaemen te brenghert

in hun volmaeckt wefen : want uw lichaem is op ee-

nen oogenblick tijdts in fijn volkomen wefen geitelt

geweeft y vervult met de Goddelijcke Majefteyt , door
de begeerte die gy hadt , op dat gy niet eenen oogen-
blick en foudt laten verloren gaen , ende den tijdt

foudt geven aen het werck van de liefde ende van de
gratie , den welcken de nature vraeghde voor haer fel-

ven. Ende ick , ô oneyndelijcke goetheyt ! Al-

hoe-wel dat ick het ghebruyck van mijne reden

niet en hebbe gehadt , ten zy naer eenighe iaren

van mijne geboortc , foo en hebbe ick u alidan

oock
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oock niet gekent ; cnde al-hoe-wel dat ick my in't

vervolgK van myn leven voor-komen hebbe gefien

van uwe weldaden > foo en hebbe ick u evenwel niet

gefocht , ick en hebbe u niet gedient > en ick en
hebbe my niet veel in pyne geftelt met u te bemin-
nen ; Maer ick hebbe my te vreden ghehouden met
een flouw geloove <, oft om beter te leggen met een

doodt geloove. Ick was tegenwoordig aen uw ge-

peys als gy begonft te lyden : gy kende my als gy too

groote pynen aenveerde , ende de vooriiemgheyt

van myne ellende verweckte in u eene onverdul.

digheyt om daer in te middelen. Hebt dan mede-
lyden met my , Heerc ; ende bekeeit my tot u ,

op dat ick nu ten minften 11 beginne te beminnen ,

cnde u te gehoorfaemen ; maeckt doch dat ick de
on^eregeltheyt van mijn voorgaende leven bitter^

lilck beweene , ende verandert my in íulcker voe-

ghen in u , dat ick voortaen naer niet anders meer
en trachte als naer u.

V. O geluckigen , die u noyt vergramt en hadde ,

ende alle den tydt van fijn leven befteedt hadde in u
te beminnen ende te dienen ! Is het faken dat ick 1 ; u
dien oogenblick af , als ick my uyt gantfch myn heue
tot u bekeere , my felven foo geraeckt , verandert > en-

de geheel anders gevoele als ick te voren was , wat
foud'ct dan wefen , waer't dat ick noyt van u geichey^

den en hadde geweeft } Ick foude tegenwoordieh ee-

nen getrouwen dienaer wefen , geheel vervult met
uweliefde, endegehe.el overvormt in uwen geeft. O
oneyndelijcke verduldigheyt die my ibo langhen tydt

verwacht hebt ! O oneyndelijcke Goetheyt > die my
tot nu toe verdragen hebt ; oneyndelijcke liefde ,

die my tot u roept 1 Befit my , ende overvormt my
geheel in ul Van defe ure aftot het uytterfte van

E } mija
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mijn leven , gelate íck my gcheel acn u , om het felve

gheheel en gantfch met u over te brençen : want hctj'

is my uyt'er herten leedt, dat icku , o mynen Godti
vergramt hebbe. Siet my hier vooruwe voeten lig-j

gen, voldoet uwe rechtveirdigheyt , ende vraeçhtj

Van my alie voldoeninghc die u belieft. Ick bicldel

maer alleenlijck dat de felve liefde die u foo krach-

lelijck gepraemt heeft om voor my te lyden eenen
|

overvloet van tranen van mijn herte doet vloeyen ,

op dat ick myn ongeluckvan u foomishaeght te heb-
ben , gedurende myn leven fonder ophouden magh
beweenen. Het is de fake van uwe liefde , ick ftelle de
myne in hare handen , handelt met haer over alie

mijne nootwendigheden, ende ick en vrage van u niet

anders, ais het gene fy voor my van u íal vragen.'

VI. En was het niet redelijckdatgy de eerfte uren

van uwe komfte in defe weirelt íout overgebrocht

hebben met de alderheylighfte Maget , de welcke

gy met gratie , met liefde , ende met fuyverheyt ver-

vult vondt , ende de welke u foo aengenaem was , dat

gy haeren Sone wilde worden ? Gy hebt gewenfcht
dat ick daer oock deel foude gehadt hebben , ende

gy hebt van doen afbefigh geweeftmetde middelen
te ftellen voor myne mifdaden , ô Goddelijcken Her-
der , die gekomen zyt , niet om de rechtveirdige

te foecken , gemerckt dat'er geene en waren , maer
de fondaren. Hoe hebt gy dit arm verloren fchaep-

ken bemint ! Hier-en-tuííchen en heeft de ziele van

de alderheylighfte Maget niet van haer recht verlo-

ren , ter oorfake van alie de weldaden die ghy
ons gedaen hebt , want gy waert rvck ghenoegh
voor hacr, ende voor ons. Ende gelijck uwe lie&

de goddelijck is , fy en is niet bepaelt noch ver-

deeit , ende gy geeft u felven op den íèlven tijdc

geheel
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geheel acn alie menfchen 5 ende geheel acn elek

iii't befonder. Icken was niet min tegenwoordigh

aen uwe kenniífe ende aen uwe liefde , ais de aider-

íàligfte Maget , al-hoe-wel dat fy met ons íeer in-

niehlijck vereenight was , door den bandt vaneene
volmaeckte liefde. Volgens het gene dat ick fien

,

dat ick geloove , ende dat ick u íchuldigh ben , o
mijnen Goddelijcken Salighmaker , kander in my iet

overblijven , het welck niet en brandt door het vier

van uwe liefde ? O lauwigheyt , ftrafheyt van mijn

herte ! Doet-ie toch te niet , mijnen Heere , ende
ontfteeckt my geheel en gantich met dit Hemelfch
vier, aengefien dat alie mijn geluck daerin beftaet ,

dat ick daer door geheel tot niet gebrocht worde,

Sedert dat gy voor myne íaligheyt , alie de pynen wel
hebt willen aenveerden , die uwen Vader u voorge-

ftelt heeft op den felven oogenblick van uwe Menich-
woordinge , foo hebt gy door defe liefde , door deie

gehoorfaemheyt , door deie volkomen gelatenthey t ,

door de overgroote pynen daer uwe heylige Menfcheyt
mede over-vallen is geweeft , voor my vergifFenifTe ge-

kregen van myne íònden , de verdwyninge van myne
duyfterniiTen , de quytfcheldinge van de eeuwige py-
nen , ende de veranderinge van de tydelijcke in ver-

dienften van gratie ende van glorie. Gy hebt het Ge-
loove , de Hope , de Liefde ende alie ande re deugh-
den voor my verdient , daer-en-boven de vi&orie

over myne vyanden , ende eene volkome verloiTin-

ghe van alle ons quaet
5 gy hebt my datelijck vervult

met goederen , ende komende in de weirelt , hebt

gy het werck om het welck gy gekomen zyt , (00-

danighlijck volbrocht , dat waer het fàken gy niet

voorder en had gekomen , ick foude meer als ge-

noeghfaem verloft geweeft hebfren, Waerom en

E 4 was't
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was't dan niet genoeghfaem.aen uwe liefde , ô mynen I

Godt, het welck genoeghfaem was voor myneia!ig-j'

heyt ? ô Godt der liefde ! Den igenen die u niet en be-
j

mint , dien en kcnt u niet , ende hy en heeft'et noyt

©verpeyft het gene gy voor hem gedaen hebt.

VII. Men wort niet vermoeyt in het gene dat be-

haeght > in te^endeel men wenicht'et te befittten , ende I

men foeckt dat'et blyft duren ; niet tegenftaende de Í

overvloedige mede-deelinge van uwe goederen ,

ende vanu felven, zijnde voor u eene aengename
fake , en hebt gy even-wel niet willen weder-kee-

ren naer den Hemel , noch u te vreden houden met;

dit eerfte lyden , het welck niet anders gedaen en
heeft , als uwen honger te verwecken die u Too

praemde: gywilde dien verfaeden , omíoote íèg-

gcn door den arbeydt van dry-en-dertigh jaeren , en-

de doer de doodt des Cruyce. O liefde 1 ô onge-
mete liefde ! ô oneyndelijcke liefde ! dat alle tongen
Horn , ende alle verftanden ftil blyven in eene diepe

verwonderinge : ftort u uyt in mijne ziele , ô Heyli-

£c liefde 1 finilt het ys haers herten > verfacht hare

Jiardigheyt op dat gy daer in geenen wederftandt

meer en ioudt vinden 3 aen uwe goddelijcke indruc-

kingen : ontfteeckt , verbreydt , verfterckt myn her-

te , ende maeckt dat ick u beminne fonder maete

:

tvant ick en kan anders niet antwoorden op de
maniere , op de welcke gy my bemint. Wat fal ick

feggen , ô goddelijcke Liefde ! ick eygene u toe myn
leven , mijne ziele , mijne krachten , en al het gene
dat ick ben : fchickt van my , en van al het çene my
aengaet naer uwen wille , ende en gedoogfit niet ,

dat den mijnen oyt van den uwen figh af-icheyde ,

ende vervremde. Ick en wille niet , als u alleen ,

geeit my dogh foò veel begeirte van aen u te we-
fca,
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íen , «elijck gY beeeirte gehadt hebt , om voor my
te lycfen , op dat ick u altydt beminne , cnde dat ick

u altydt wenfche te beminnen.

O Moeder Godts , Alderfuyverfte Maget , uytdeel-

iter der gratien , bemint voor my deíen Heere , die

my foo veel goedts door u gedaen heeft , ende aenge-

iien gy de grootheyt van mijne verbinteniiTe beter

kent als iemant , verkryght voor my de vergiffeniiTe

van mijne vorige fonden > ende de gratie om deíen

goddelijcken Salighmaker in t toekomende metge-
trouwigheytte dienen. O Hemelfch Hof ! geluck-

falige Geeften , die woonen in dat Hemelfch Paradys !

die verkregcn zyn van Godt , Menich geworden om
de liefde der Menfchen , gebenedydt hem , bemindt
hem voor my , ende onfteeckt my voor ahyt met het

vier , door het welck gy-lieden altyt brandt , Amen.

, » . 1 <—

^

TWEEDE LYDEN
VAN

JESUS-
I. Jefus heeft op die 9. Maenden vele willen lyden fonder

trooft oft verIIchtInge z. Hy omheljde cnfe ellenden behalven

de [onde ; en al gcbruyckte hy fijn voile reden en verjlant ,

ivilde hywelç. Maenden als in eenen kercker gejloten zyn, 3,

Syn overgrcote liefde treckt hem hier toe uyt den Hemel , en jfy

moet onfi liefde treckcn tot hem alleen, 4. Syn vernederinge moet
ens ons felven oock doen vernederen , en fijnen drift om met ons
vereenight te zyn , ons Jelven aen hem doen vafl hechten.

De 9. Maenden , die hy overgebrocht heeft in het
Lichaem vanjtjne Alderheylighfte Moeder.

I. A Engefien dat den Sone Godts foo aendach-
Jlx tigh is geweeft in de middelen te foecken ,

om
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cm voor ons te lyden , íòo en magh men de minftè
omftandigheyt van fijne wercken niet onbemerckt
laeten

; ende op dat wy daer van eene eeuwige her-
kenteniiTe louden mogen bewaren , foo moeten wy
die in het diepfte van oníe gedachteniifedrucken. Sij-

jne liefde heeft hem eene nieuwe foorte van pyne doen I

vinden , die hy alleen bequaem was te lyden ; te we-
ten eene gevangeniiTe van negen Maenden in het Lie-
haem van fijne Moeder. Hy heeft al verworpen het
welck de ftrafheyt konde vcrfoeten , ende niet en
heeft hy willen verfuymen van het gene de ftrafhcyt
konde vermeerderen ; want hy en verkreegh oeene
verlichtinge van de Goddelijcke natuere , door'dien
dat hy door mirakelalle de foetigheyt haddeop-ge-
houden , die fijne heyli<*e Ziele mocfte uytftorten
over fijn Lichaem , uyt kracht van de onderftandi-
ge vereeningc , ioo dat de Godtheyt niet en dien-
de , als om hem meer te doen lyden. Dc tegenwoor-
digheyt van de Alderheylighfte Maget felue , en ver-
minderde in hem niet het gevoelen van de lichamelijc-
ke pynen , niet tegenftaende dat iy voor hem een Pa-
radys van welluften was , ter oorfake van haere voL
maeckte fuyverheyt : want defe welluften geenfints
gevoelijck zynde , beftondeir eenighlijck in de gra-
tien , die onien Heere medc-deelde aen defe hey'li-

ghe Ziele, ende in de onderlinge liefde , die den
Sone ende de Moeder vereenighde , maer opeene ^e-
heel ftiyyere ende geheel geeftelijcke maniere : want
de weirdigheyt van de Moeder Godts te zyn , en ont-
floegh de Alderheylighfte Maget niet van den loop der
menfchelijcke natuere : ende al-hoe-wel dat hare
fwangerheyt , een werck van den H. Geeft , vry
was van vele ellenden , die aen alle Vrouwen ge-
meyn zyn , foo was fy evenwel onderworpen aen

alle
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alie die , cíe welcke konden beftaen met haere

maegdelijcke reynigheyt, ende met haere verheve

Heyligheyt.

II. Den Sone Godts , willende íy felven dangelijck

maken aen de kinderen V2x\j4dam<> omhelíde alie

hunne ellcnden > uytgenomen de fonde ; ende daer en

was niet van wcgen de Menfcheyt , hetwelckde on-
genacken van íijne gevangeniífe konde verfoeten.

Ende gelijck íijne alderheylighfte OntfangeniíTe het

werck van Godt was , ende niet van den meníche ,

íoo is het op eenen oogenblick tydts voltrocken

gheweeft , ende fijn Lichaem in volkomen wefen
geftelt , foo ais de natuere vereyícht tot de bedienin-

gen van het leven , maer met foo vele volmaeckthe-

dcn , dat'er noyt geen volmaeckter en is geweeft. De
ziele , die daer mede op den íelven oogenblick ver-

eenight is , was foo vervult met gratie , ende wys-
heyt , dat íy niet alleenlijck alie Engelfche ende men-
fchelijcke íchepfelen te boven gonck , maer oock
weirdigh was vereenigt te zyn met de Godtheyt 5 ende
te worden het aldervolmaeckfte inftrument der won-
derheden , de welcke Godt hadde voor-genomen
te wercken voor de faligheyt der meníchen. Jefus~

Chnflus befat van doen af defe volheyt der gratie ,

ende der wysheyt in eenen foo verheven graet , dat

fy in hem met de jaeren niet en konde toe-nemen ,

ende hy en hadde niet min , liggende in het Lic-

haem van íijne Moeder , ais hy hadde in íijne He-
melvaert , ende was fittende aen de rechte handt
íijns Vaders ; want toe-nemen in wysheyt , is een
teecken van meerdere wysheyt te verkrygen ais men te

voren hadde , welck gebreck niet en konde beftaen

met de weirdigheyt van íijnen Perfoon. Voorwaer,
dat iemant van ons eens rypelijck overpeyfde , wat

eenen
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cenen wederftrydt hy foude gevoelen , van in het

Lichaem fijns Moeders, begaeft met reden , ende ken-
nifle weder te kecrcn , ende hoe dat hy alle andere

foorten van pynen lichteli jcker ibude verdragen , hy
foude wel begrypen , hoe groot dat dien van Jefus ,

die mcer reden , ende meer licht hadde ais alie de
menfchen te iaemen , moet gheweeft hebbcn , ghc-
duerende die negen Maenden.

Nicodemus was verfchrickt , als onfen Heerc
tot hem ieyde : Dat hy moefle herboren ivorden om fa-
Itgh te uforden. Joan. 3 . 1 ^Want gelijck hy dit woordt
feer menfchelijck ende naer de letter verftondt , Í00

docht'ethem fchrickelijck , jae onmogelijck aen ee-

nen redelijcken menfch , die nu tot iijne jaeren ge-

komen was , dat hy foude moeten weder-om keeren
in het Lichaem van iijne Moeder om herboren te

worden. Hier van komt oock , dat den H. Augu-
ftinus in den Lof-fangh , die hy ibng op den dagh
van iijn Doopfel met den H. Ambrofius , figh dient

van defe uytdruckinge , fprekende tot Jefus : Gy ,

Heere / hebbende vaft befloten van u felven Menfch
te maken , om den menfch te verloffen , en hebt gee-

nen fchroom gehadt van het Lichaem van eene Maget.
Dit woordeken fchroom beteeckent eene vervremt-

heyt , vergefelfchapt met eene wederfpannigheyt

,

ende onweirdigheyt. Den Salighmaecker en heeft

nochtans geenen gehadt , van fy felven in eenen foo

nauwen , en ongemackelijcken kercker te iluyten.

Hy verdroegh het verdriet met de ielve liefde ,

ende met de felve lydtfaemheyt , ghelyck hy alle

andere verdrietelijckheden van iijn leven geleden

heefr : ende hy bleef daer foo vele maenden , als men
gelooft dat Adam uren over-ghebrocht heeft

in de welluften van't Aertfch Paradys* Hy en

wilde



de negen Maenden voor Jijne Geboorte. 77
wilde alleenlijck die veertigh dagen niet af-fhyden »

in de welcke de andere kinderen , noch ziele noch
leven en hebben ; maer hy voor-quam dien tydt te*

gen den gemeynen loop van de natuere , om aldus

vroeger te konnen lyden.

III. Geliick Job noy t íoo groote teeckenen van lief-

de tot Goat gegeven en heeft , ten zy , als hy van den
hooghften trap van den menfchelijcken voorfpoet ge-

gebrocht is gheweeft,om te leven op den meft-hoop

,

alfoo oock den Sone Godts « niet konnende lyden

,

dat iemant hem in liefde íòude te boven gaen > thoon-

de befonderlijck de ííjne in het nederdalen van den
Hemel > in den fchoot van eene Maget, om daer in

vele maenden te blijven. Hy heeft figh hier in naer

het gevoelen der menfchen gevoeght , die gelooven ,

dat het fekerfte teecken van vrientichap, is , veel te ly-

den voor den genen , den welcken men bemint , ende
hoe dat dien perfoon onweirdiger is daer men voor
lydt , hoe de vrientfchap heerlijcker is. Sulckx heeft

Chriftus gedaen , maer hy en heeft geen ooghmerck
genomen op onfe weynige vcrdienften,hy en heeft niet

gepeyft , als om aen ons eene ovcrgroote liefde te

thoonen> op dat de menfchen > die natuerlijck gemeyn-
íàem ende genegen zyn om te beminnen , fouden ge-

raeckt zyn van iijne liefde , ende die van de ichepfo*

len niet ftellen voor de iijne. Dit is't dat hem noch
verbonden heeft van iijne Majefteyt te verborgen , op
dat hy figh tot ons foude konnen veinederen : want
ghelijck den Ha Auguftinus feght : De liefde en komt
niet wel over-een met de Afajefteyt : want bet een ver-

vremt , ende het ander lockt aen : de Afajefleyt be-

neemt het betromven , het welck, de liefde op'recht :

de Aiajefteyt hottdt m eerbiedtnçe al het gene onder

haer is , ende de liefde maeckf gelijck alle de gene

die



7 8 //. Lyden van Jefus
dk malkanderen bemmnen ( a ) Overfulckx , op dat wyl

in onfe ellenden eenen toevlucht fouden mogen heb-*j
^

ben met meerder vryheyt , tot de Goddelijcke goet-

heyt > heeft iy defen wonderlijcken middel gevonden L
van haere Majefteyt te verborgen , ende fy heeft onfe

j

verworpenthey t foo hoogh geacht , dat'et fchynt , dat I

iy daer aen haere eyge grootheyt gefacrificeert heeft*

IV. Waer uyt klaerlijck blyckt , hoe weynigh dat
j

Godt acht , die eene groote achtinge van hun felven

hebben. ( b ) Godt is hoogh , feght Auguftinus , is*t dat

gy hfelven verheft , hy vlucht van u ; is 't dat gy u ver-»

nedert , hy komt tot u. Overiulckx al is't dat men fom-
wylen fijne ootmoedigheyt , ende de kenniffe die men
heeft van fijnen Niet , komt te verbergen voor de
menfchen , ter oorfaken van de Ampten , die men
bedient, van het bevel , dat men heeft , van de
weirdigheyt die men befit , oft wel om eenighe ande-

re redenen , foo moet men nochtans belyden , dat'er

niet en is , het welck ons beter doet fien , hoe naer ,

ofte hoe verre dat men van Godt is , als het inwen-
digh gevoelen , het welck men heeft van iy felven

voor haere goddelijcke Majefteyt > maer ghelijcfc

men hier in lichtelijck kan bedrogen worden , ende
dat den menich die fy felven meynt weynigh te ach-

ten, dickwils eene verborge hooveiraigheyt voedt
in den grondt van fijne ziele , foo en moet men
maer eens infien , oft datwy in onfe gemeyne ma-
niere van leven beminnen , het welck ons veroot-

moedight; oft dat wy door eene inwendíge over-

tnyginge van onfe eyge verworpentheyt en door
eenen waerachtigen haet van ons felven , de ver-

achtinge ende de lefte plaetie oprechtelijck wen-
fchen

,

( a) S. Aug. 8. Serm. vandeGeboorte Chrijli. ( b ) $, Aug.

2, Serm. van ens Hesre Hemslvaert.
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fchen , oft dat wy de verheffinge vlieden , door de
vreefe van Godt te mishagen : want ais dan kan men
íigh veríekeren , dat men in eene vafte ende goede
geftelteniíTe is, ais de glorie Godts , het profi)t van

den naeften , ende dehoedanigheyt van de Ampten
vereyícht , dat men fijn gefagh voor de menfehen
moet houden , fonder te laten ootmoedigh te zyn
voor Godt. Maeris'tdat deeere van de weirelt ons

verheft > is't dat de verachtinge ons neder-velt , is't

dat de befchaemtheyt ons overvalt > ende ons vervult

met droefheyt , met miinoegen , met beroerte en-

de met gramichap , foo moeten wy onfen ellendigen

ftaet , daer wy in zyn , in de tegenwoordigheyt van

Godt als dan beweenen ; wy moeten den geeft van
ootmoedigheytvanhem mettranen veribecken ; wy
moeten herkennen , hoe verre dat wy zyn van de fuy-

verheyt iijnder liefde , aengefien de waeraebfige oot-

moedighey t , eene Í00 noodige bereydinge is tot de
volmaeckte liefde ; jae wy moeten wel vcrfekert zyn

,

dat wy de liefde Godts niet en fullen vcrkrygen > ten

zy door de middelen , van de welcke Jefns Chnflns
figh gedient heeft, om ons de iijnete thoonen.

Men magh hier de uytterfte begeirte niet ver-

çeten , die den Salighmaker gehadt heeft , van iy

lelven innighlijck te vereenigen met de zielen ,

die hy foo teerlijck bemint heeft : want fchoon
hy voor fy felven een Paradys van welluften kon-
de bouwen , gelijck hy voor Adam gedaen hadde ,

ende daer in verblyven, naer dat hy figh bekleedt

hadde met de menfchelijcke natueie , Coo is't noch-
tans dat hy liever gehadt heeft van iy felven in het

H. Sacrament te verborgen > op dat hy aldus onfe
fpyfe lbude geworden hebben , ende figh met oníè

kerten vereeniçht hebben , op eene foo innishli'c-
*~

ke
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ke maniere als'er verdaeht kan worden.

'T is hier dat hy deie woorden van den Apoftel irj

cenen wonderlijcken iin volbrocht heeft , ieggendc

:

Daer het mtfdaet ovcrvlocdtgh is , daer is de gratit\

noch overvioedtger geweeft : Rom. j. 20. want dfe gra*!

tie regneert , daer de fonde geregneert heeft , Jcfm\
Chriftus woont in de herten , van de welcke de ion-.;

de iigh meatier hadde ghemaeckt. Den menich wasj

geichapen geweeft, niet om ellendigh > maer om ge-j

luckigh te zyn , ende daerom is't , dat Godc hem een
|

Paradys yoctt eene woonins;e hadde gegeven \ maer
j

al is \ dat den menich dek plaetie van welluften door
lijne ionden verloren heeft , Godc en heeft daerom J

t'zynder opiicht van voornemen niet verandert. Hy I

heeft hem een nieuw Paradys ghegeven , hem geven-
[

de het Lam Godts , het welck is , gelijckden H. Jo-
annes feght * het geluck, > ende het licht van het hernels

j

Vaderlant. Apoc. 21. 1 3 * Tis hy , die den oor-

ipronck is van alle goederen , met de welcke deie

geluckigc plaetie vervult is, ende hy is't , die het Para- \

Sys tfiaeckt over al , daer hy is. Hy heeft oock een
j

voor fy íèlven willen maken van onie herten , door de \

liefde die hy ons draeght , op dat de gene , die hem
beminnen , hem iouden konnen befitten , ende hem

j

beiittende een geduerigh Paradys vinden door de pe-

nitentie , ende door de liefde , waer't dat fy hem
quamen te verliefen door de fonde. In dit Paradys

zi ]n wy ghefpyft met de vrucht des 1 evens , verwermt

door het vier van de goddelijcke Licftle , ende ver-

cerlijckt met hemelfche bcfoeckingen.

Den genen dan, die met verlichte oogen, ende

met een fuyver hette , het vernuft van de godde-

lijcke Liefde fal verhaelen , ial met David wel

niogen feggen : Myn herte , ende mijn vleefch heb-

ben
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ben hun verheught in den levenden Goat. Pf 6$$:
Myn vleeich , om diefwille dat het iy felvcn niet

alleenlijck vereenight fiet met het Goddelijck

Woordt > maer oock , om dat'et gefchickt is om hem
in haer ingewant te ontfangen : ende myn herte ,

om diefwille dat'et iy felven bequaem vindt dien

hierop de aerde te befitten , die de welluften des

Hemels is , met een foet betrouwen van hem daer

naeroock te befitten in alle eeuwen.

AENSPRAKE EN VERHANDELINGE
Met Jesus , over de negen Maenden, die hy overge-

brocht heeft in het Lichaem van Jijne Alderhey-

Ughfle Moeder.

I. Wonderlijcke liefde van Jefus , lofder felve , en wenfch

cm -fa weirdiger te loven. 2. Syn uytgefocht Lyden is een pre»-

ve van fijn Liefde tot het Lyden $ hoe verre wy van die ge*

Jleltenijfe vervremt zyn \ verfuchtinge tot de felve. 3 . Den
menfch door de welluflen gevalien , herftelt door het Lyden

,
van Jefus , leert Lyden. 4. Ongeluckigen drift der menfchen

tot het gemack , welluflen en boofheytfoo ftrydende met de ghe-

negentheden van Jefus, 5. Verfuchtingen om van onfe qttaede

genegentheden verlofl te zyn , groote genegentheyt van Jefus

om met om lereenight te zyn. 6. Wenfch en begeirte om met
hem vereenight te zyn 5 Ghebedt tot Maria en d'Engelen om
ait geluck te bekomen

I. XT T Ie fal oyt , mynen Godt , de voornemin-W gen van uwe eeuwighe Wysheyt konnen
begrypen } Ick aenbidde u {00 veel als ick kan ,

encle ick wildc wel , dat ick'et foo veel konde
doen, als de wondere wexcken verdienen , die

uwe oneyndelijcke Liefde u heeft doen uytwerc-

ken voor niijne ialigheyt. Ick wille u beminnen
uyt gheheel myn herte , u dienen uyt alle myne
krachten , ende seheel aen u zyn. Maer het gene

/. Dccl. F dat
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dat ick u wille op-draegen , en is niet te vergelyc-j

ken met de oneyndelijcke bermhertigheden > mci|

de welcke gy my voorkomen hebt. Gy komt voorts s

ô Sone van den levenden Godt > uyt den ichoot vanj

uwen Vader , alwaer gy zyt het eenwigh Woordt ,\

Godt van Godt , gelijck aen hem in Godtheyt , in Ma-j

jefteyt , in macht , in grootheyt , in wysheyt , ins

florie , in eeuwigheyt van geluck. Gy komt om u tc

ekleeden met onie natueie, ende gy en hebt gee-

iien ichroom van negen maenden Tanck te blyven

in den fchoot van eene Maget , de welcke , al-hoe-

wel fy aen uwe oogen feer aengenaem was , door de
heyligheyt van haere ziele, nochtans nietvry en was

j

van de lichaemelijcke ellenden , die aen andere Vrou-
wen gemeyn zyn. Maer hier * ô mynen Godt 1 is

noch min reden van foo verflagen te zyn > als de
overgroote ryckdommen van defe goddelijcke goet-

heyt te aenbidden ende te beminnen , die u tot

eene foo diepe vernedcringe brenght om mijne

liefde. Gy hebt ieer blyde geweeft , ô mynen
Heere , ende mynen Godt ! van te lyden , het gene
de aridere niet en lyden. Het is uwe bermhertigheyt

,

die alle onie Gruycen meet. Overfulckx hebt gy
voor ons geweeft eenen Vader vol van goetheyt , en

van ioethcyt , en gy en hebt geene ftrafheyt gehadt

als voor u felven. Gy zyt den eenighften onder alle

de menfchen die de ellenden van eene foo ver-

drietige gevangeniíTe gheleden hebt > ende gy heb'et

geleden met alfoo vele kennifíe ende wysheyt , als

gy tegenwoordigh hebt. Datgy in der eeuwigheyt

ghebenedydt , ende gheglorificeert zyt voor eene ioo

groote bermhertigheyt.

II. Het moefte wel zyn , ô mynen Salighmaec-

ker ! datgy het lyden uytterlijck beminde , ghe-

merekt
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merckt gy noch nieuw lyden verfient , het welck nie-

mane bequaem en is te onderftacn , dan gy alleen.

G/ wilt alie meníchen te boveií gaen in alie dingen »

in te beminnefl fonder palen , in u te verootmoedi-
gen fonder maete , in te lyden fonder u felven te

fparen , gevende hier door aen miine ziele te ken-

nen , dat fy geenen anderen vriendt , geenen ande-

ren Vader ende geenen anderen toevlucht en rnoet

hebben , ais u alleen. Waer van komt't dan , ô my-
men Godt ! dat ick u niet en beminne uyt alie

myn herte } Wat kan ick om uwe liefde doen, hec

welck niet oneyndelijck minder is ais het gene ick

u fchuldigh ben ? Gy en houdt geene mate in uw
Lyden , om dieíwille dat de liefde daer van de
mate is ; maer gy en handelt niet alíoo met het lyden

datgy my toe-íendt > het welck uwe goetheyt altijdt

çelijckmatight aen mijne fwackheyt. Hier en tuí-

ichen , ô mynen Godt I ick beklage my , ick weygere
den kelck die gy my aenbiedt , ende weire hem íòo

verre van my ais ick kan. O Goddelijcken Jtfns ! ô
eeuwige íchoonheyt ! hoe weynigh beminne ick u ,

ende hoe grootelijckx moelle ick u beminnen ! ver-

andert toch de fwackheyt , ende de ílappigheyt vart

myn vleeích , in celie fterckte ende in eene begeirte

om te lyden voor u. Leert my van dat te haeten ; ende
aengefien gy'et in u íelven tot de doodt àcs Cruyce
vervolght hebt , vernietight in my de liefde die ick

hebbe voor dit vleefch der fonde , het welck my ver-

lieft ende maeckt , dat'et Coo onderworpen zy aen de
'

bewegingen van uwen geeft , gclijck'et moet zyn.

III. Maer waerom hebt çy , ô mijncn Saligh-

maeckcr , die de glorie zyt cies Paradys , ende de
vreught der geluckíalige , aen onfen eerften Va-
der, liem ícheppende , eene plaetfe van welíuften

F i. gcgcven
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gegeven > die vry was van alle de ellenden » di

Wy lyden ? Ende Waerom en hebt gy , die oníèi

hetftelder ende onien waerachtigen Vader zyt , iiilc

cene voor u niet verkoren ; maer in tegendeel eenc
1

plaetfe vol ongemack ende vol ellenden 2 ô oneyn-!

delijcke Wysheyt ! ô Medecyne ende de remedie)

voor myne wonden ! hoe wel hebt gy ghethoont m
de fcheppinge van den eerften menfch , dat gy geenj

vermaeck en neemt van ons te fien in het lyden ,

dat uw voornemen was , dat wy geluckigh íouden!

geweeft hebben , fonder arbeydt > Tonder pyne , op-j

gebrocht gelijck Princen in het Paradys der wellu-

ften , om van daer eyndelijck te gaen tot de befit-

tinge van het eeuwigh Ryck. Maer de flappi^heyt

van onfe natuere en heeft foo groot geluck nietkon-

nen dragen* fonder haer felven te vergeten , ende
ghemerckt dat Adam dat geluck verloren heeft tu£
lchen de welluften , foo moeten fijne kinderen hutij

ielven gewelt aendoen omdatwederom tebekomen
door de pynen.

Het is dan door nootfakelijckheyt , ende door be-
j

f;eirte van ons faligh te maken , dat gy ons in defe icho-

e van lyden ende van tranen gheftelt hebt , op dat wy
daer in de ootmoedigheyt ende de gehoorfaemheyt

,

die wyichuldigh zyn, fouden leeren; endeom uwe
liefde meer te thoonen , gy foeckt ons in de dolin-

ge , gy trooft ons in't lyden , ende wordt deelachtigh

van 't felven. Maer dele deylinge en is niet ghelijck-

matigh : want is't dat ick eenen flagh ontfange van

uwe Vaderlijcke handt , gy ontfanght'er duyfent voor
my 5 ende is't dat gy my eenigen laft op-leght ,

gy draeght my met den laft op uwe fchouderen ,

loo dat'et gefamentlijck fchynt* dat alle uw ge-

luck > ende alle uwe wellulten zyn my te ver-

lichten ,
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líchten , my t'onderrichten , my te gencfen , my te

vrcrgefelfchappen , ende my ryck te maken met uwe
goederen.

IV, O oneyndelíjcke bermhertigheyt ! ais ick my
felven infien ende my met u vergelijcKe , íck worde
root van fchaemte in uwe tegenwoordigheyt. On-
geluckígh kint van Adam 1 ick ben gejaeght uyt het

Paradys , ende ick foecke een nieuw op de aerde »

niet-tegenftaende dat'et eene plaetie is van tranen »

ende van ellenden. Ick ben gehecht aen aertiche fa-

ken , ende dat in fulcker voegen > dat ick my in groot

gevaer ftelle , van my ielven door die te verliefen. Sy
vervoeren myne gepeyfen , mijne finnen , myne ge-

negentheden , al oftiy de waerachtige ende deeeu-

wige goederen waren : om die te befitten ick wickel

my in de doot , ende ick verlate u , leven mijnder

ziele ! gy en hebt niet eenen oogenblick alleen willen

overbrengen fonder te lyden , ende ick ioude ge-

heel myn leven wel willen overbrengen in vermalce-

lijckheden ende welluften. Ick maKe goden van
uwe fchepfelen , hun op-oflferende een herte , het

welck ickniemant ais aen u alleen behoorde op te dra-

gen , ende eylaes ! ick ben foo onbedacht van 't felvç

aen u te weygeren , jae dat meer is , myne dwaesheyc
brenght my foo verre , dat fy my uwe vyanden doet

beminnen * ende maeckt my eene flave van foo velc

fonden , als ick dagelijckx tegen u bedryve. O onge-
luckige ure , ongeluckigen tydt , in boosheden ende
in grouwelijckheden overgebracht ! gy weet'et ,

Heere ! ende ick ben befehaemt van het te ieggen,

Ick wille die nochtans voor u belyden in de bitter*

heyt mijnder ziele, Wilt-fe doch uytwiiTchen ,

mijnen Godt , door uwe bermhertigheyt. Ruçkt
uyt myn herte de liçfdç die ick hebbe tot de fori»

àen



lá j4en/prae\e en verhandelince met Jefus ,

den ende tot de weirelt , en herfteit de verdeiffeniiTe]
Van myn inwendigh.

V. Och oft ick u noyt vergramt en hadde ! maeck
aoch , dat alle de vermaeckelijckhedeii van de we\
relt voor my in galle ende edick mogen veranderei'j

door de kracht van uwe gratie , ende dat voortaeJ
myn eenigh vcrmaeck magh weíen vernedert te wori
den , ende voor u te lyden , ô minnelijcken Jefus \

maeckt , dat ick nergens in geenen fmaeck meer er;

Vinde ais inu , ende dat ick noyt meer beweeghj
worde als door uwe liefde. Hoe gelijck zyt gy in alle*

aen u íelven , o weirdigen Vriendt van myne ziele ! gj
zyt altydt den íchoonften onder de kinderen der men
fchen

: fchoon van het beginfel af : fchoon in her
vervolgh van uw leven : fchoon in het eynde van u\*
leven : altydt gelijck aen u felven : altydt ryck ir.

bermhertigheden , ende in liefde. Komende in deft
weirelt

? gy en hebt niet gheweygert te ruften in hef
menfcheli jck lichaem , op dat ick u foude gelooven ah!

gy my ieght dat ick u eens in't myne fal beiitten. Hetj
is oip my te waerfchouwen , dat gy u felven befluyt!m dat van uwe Alderheylighfte Moeder , ende omj
ons alvoren te doen onderkennen de begeirte die.

gyj
hebt om ons voedtfel ende onfe eyge fubftantiej
te worden. Wei hoe , mijnen Godt !°ten is voorj
u met genoegh , dat gy ioeckt te ruften in het!
menichelijck lichaem , foo langh als gy leeft on*!
der de menfchen ; maer gy wilt daer in oock woo-'
nen als gy glorieus zyt in den Hemel. Is het mo-
gelijck , dat gy wel hebt willen blyven by my , in
myn lichaem komen , ende noch veel meer , in
het binnenfte van myn ziele ? ô hoe waerachtigh
is 't, het gene gy ghefeydt hebt door uwen Pi°o-
pheet , Dai uwe wllajtighep is te zyn met de

kinderen



over de 9. Afaenden voor Jtjne Geboortt. $j-

fynderen der menfchen ! Prov. 8. 31. Wat vindt

gy doch in my , dat gy Í00 vierighlijck wenfcht

om met my te weien ? gy draeght uwe fchatten met
u ; wat kont gy dan vinden in een arm ichepfel , ver*

vult met ellenden ende met fonden , dat gy met my
wilt leven , en niet te vreden en zyt met alleen te

weien. Gy zyt felve een Paradys van oneyndelijcke

welluften , wat voordeelen ioeckt gy te vinden in

mijne gebreckelijckheyt ? ende hoe kan'et vcfenj
dat ick ( om Í00 te feggen ) het Paradys ibude wor-
den van den genen, die het eeuwigh geluck is van
de Geluck-falige ? Waerom en hebbeick niet ghe-

noegh , Heere , van uw licht J om uwe wonderhe-
den te begrypen , ende genoegh van uwe iiefde om
U te foecken fonder op-houden. Ah ! ick fien wel

,

waer om dat gy by my wilt wefen , het is , om diei-

wille dat gy den Center zyt van mijn geluck , ende
inuzynde, dat ick in een welluftigh Paradys foude
zyn , alwaer ick de waerachtige vmchten des le-

ven , de vmchten der wysheyt , ende der Iiefde foude

imaken , door de mede-deelinge die ay van u fel*

ven , van uwe ryckdommen en van clcn zeghen
uwer Iiefde , aen myne ziele foudt doen.

VI. Doet my de gratie , mijnen Godt , ende
myn opperfte goet ! dat ick meerdere vreuçht in

u magh vinden , als wel in alle de fchertelen 5

meerdere , als in de geiontheyt, ende in de ichoon»

heyt : meerdere , als in de glorie , ende in de eere ;

meerdere , als in de macht , ende in de ryckdoiru
men : meerdere , als in de wetenfchap , ende in de
vriendtfchap : meerdere , als in de achtinge , en
lovingen : ende ten leften , meerdere als in alle fa»

ken , 't zy fienelijck ,

J

t zy onfieneliick , die gy my
kont geven : want gy zyt oneyndelijck minne*

F 4



ft Aenjbraekeen verhandelinve met fetus ,
Mckerals al e uwe goederen , door dien dat oy al.
leen den alderhooghften , den aldermachtighften

,

den alderfchoonften ende den alderedelften ziit. Gvm een waerachtigh Paradys , ende het Paradys fon-
der u foude een ballinghfchap zijn. Myne ziele enRan geenen volmaeckten vrede vinden , ten zy in
ualleen. Gy weet'et, Ô Heere , ende hierom is 't ,dat gy ioo wonderhjcke middelen uytgevonden hebt

,

van in my te b yven , op dat ick in u foude konnen ru-taGyoectmyeick u vergete , gy komt totmy als ickuvluchte, ende gy dreyght my met de
cloodt als ick my van ti fcheyde. O Jefus , alderfuv-
verftenBruydegom mijnder ziele ! wanneer fal ickmy van my felven verloft lien , om te verbliiven in u >

wanneer fal dien geluçkigen oogenblick komen , als
wanneer ick, oeheel bekommert met uwe vol-
maecktheden

, ill ímaken hoe foet dat gy ziit ? wan-
neer ial ick my gheheel en ganfch tot u begeven ,op dat ick , geheel van uwe liefde befeten zijnde , vanmy ielve niet meer en gevoele ? Och ! hoe vele din-
gen zi;nder noch die my van u vervreinden , die my
beroeren

, die my bedroeven , die in my duyfent
duyfterheaen ende duyfent verftroytheden veroor-
laeiien

, die my nederwaerts dmcken tot de fchepfe-
jen , die my beletten in u te gaen , endeu te befitten !
Met my hier , o Jefus, voor uwe voeten, die den
gians zijt van de glorie , ende trooft in mijn bal-
linghfchap; maer ick en weteniet watu fe<men •

de ftemme van mijne armoede fal haer miitchieii
beter te verftaen geven , als de mijne , ende den
afgront van myne ellenden, ial den afgront uwer
bermhertigheden tot my trecken. Hoort deíè ftem-me

, o mynen Godt ende haeft u van te komen
tot uwen armen ende onweirdigen dienaer , op

dat



over de 9. Afaenden voorfijne Geboorte. 89
dat gy hem iondt trooften door uwe tegenwoor-

dighcyt. Gy zijt mijnc vreught, ende fonder u en
kan ick niet voldaen wefen : ick ben eliendigh ,

vervult met verblintheyt , met fonden , ende icK fal

het altydt zijn , tot dat gy my uw minnelijck weien
ííilt thoonen , ende dat ick my daer door verloít ial

fien van my felven. Dat andere foecken het gene

fy willen ; voor my daer en is niet dat my behaeght,
niet dat my voldoen kan , ais gy alleen. O liefde

mynder ziele ! komt dan , ende gemerckt gy foo

wenfcht by my te zijn , fiet , ick lien bereyt.omu t*

ontfangen. Opent mijn herte , minnelijcken Jefns ,

feght tot mv dit woordt des ievens , Ick, ben uwt
faligheyt , Pfal. 34. ende ontfteeckt my op den íèl-

ven tydt met het vier uvver liefde.

O Alderheylighfte Moeder Godrs , Alderftiyver-

fte Maget , die weirdigh gevonden zijt geweeft van
deíen Hemelfchen Schat , ten tyde van negen Maen-
den in uw Maeghdelijck Lichaem te beiluyten , zijt

indachtigh dat gy hem niet befeten en hebt voor u
alleen , maer gy hebt hem bewaert , gy hèbt hem ge-

voedt
7
ende hy is u betrouwt geweeft voor my : wel

aen dan , Moeder der bermhertigheyt , maeckt my
daer van deelachtigh , geeftmy defen Heere , ende
ick wille geerne verliefen al het gene , dat my van
hem ende van fijne liefde kan icheyden ; ende ghe-

merckt dat hyioo geerne met ons foude blijven/,

ende dat'er in ons niet en is > daer hy van fchroomt
als van de fonde , verkryght dan voor my de iuyver-

heyt des herten , waer door ick bequaem magh ghe-
vonden worden om hem te beiitten. Maer gy , o
geluck-falige Geeften, over wie defen minnelijcken-

Salighmaecker tegenwoordigh regneert fonder ee-

nigh beletfel, laet over my neder-daeien een gen-

iterken
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van de weirdtjcke Utfde t Í1 T« f-J"'"? '" geWÚt

Hetghjuek dat hy doet am fine Liefde van defdve negen Maenden fintar vyJendtoe
wercktngen te ivederhouden.

1 TSSSS^ hfft in het Lichae«^ van Hi-
I ne Moeder noch eene andere pyne oevoe ?

liíJ*1
' Ç

eíe P7ne is geweeft een uytter-iyck torment, het welck hy van doen afdede Sri

gmghe va, het herte
, g|ck het *£&*S

Jvelijcicfte



Syn Liefde wordt ais wederhouden. 9T
keliickfte is onder alie de clementen ; ende Godt is

in cie H . Schrifture genaemt Een verteirende vier >

Deut. 4. 24. teroorlaken van de wondere werc-
ken fijnder liefde , die anderfints onweerdigh iou-

den íchynen te zyn aen fijne Majefteyt > waert dat

fy niec voorts-en-cjuamen van eene oneyndelijcke goet-

heyt : want alle de namen 5 die fijne macht ende fijnc

grootheyt beteeckenen , gelijckerwys die van Surely »

van Onwinbaer , van Almoqhenden , van G^veldigen ,

van Ontfleken , van Overvormenden , komen eygenu
Jiick toe aen fijne liefde , ende drucken uyt den eygen-

dom van dat Goddelijck vier , het welck 't begin*

fel is van de wonderheden die Godt uytwerckt. En-
de gelijckhet vier fijne werckelijckheyt noyt beter

en doet gevoelen , ten zy , als het vait op eene wel-

bereyde ftofFe , alfoo oock de kracht , met de welcke
,de liefde hetherte van Godt ontfteeckt, is onbegiy-

pelijck aen alie geichaepe verftanden. Het is van dit

vier , met het welck onfen Salighmaker ontfteken

was , liggende noch in hetLichaem van fijne Alder-

heyligfte Moeder , verwachtende den tydt , den welc-

ken de nature geftelt hadde om te komen op deie we-
relt , om alfoo de pyne te lyden , die wy verdient had-

den,ende om over ons vloeden van gratien uyt-te-

ftorten. Hy was van doen afgepraemt door de begeer-

te , om iijn werck te volbrenghen , ende gcdwon-
ghen om verborghen ende onbekentte blyven , niet

alleenelijck vele maenden , maer oock vele jaren , tot

dat den tydt gekomen was , den welcken vander
eeuwigheyt geifclt was in den goddelijcken Raedt.

II. Overiulckx defe liefde gheenen uyt-ganck

vindende , ende door Jefus felve met gewelt we-
derhouden , vrocht haere cracht uyt op iijn herte K

het felve verteirende * ende gelijck vernietende^
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,

IL Lydenva»Jefus,
1st dat dehope ,dje uytgefielt wort , de úele quelt ge-

\

Íln
k^H Schnfturefegt;Prov. ,,. Iz . enáe is'tdat!cene lake

,
hoe iy meer gewenfcht wort , ende eeacht i

is
,
gevoelycker wort door den uytftel van de ielve

,

loo konnen wy bevroeden hoedanich dat de pyne van
deie AlderheyUfte z,ele alidan moet geweeft zyn

,

fiendehaer verbonden tewachten
, tot dat haerlidhaem eenen behoorhjcken waidom fonde verkreaen

nebben om haer werck te volbrenghen ; datis te &*.
ghen om ons te veivullen met jonften , ende om
oyervallente wefen met alle pynen ende quellinghen
^eiyvoor-genomenhaddete lyden. Den H. Au-
gultinus die ieght , waer hetfaken Godt bequaem u>a.
re om eemghe pjnen te hden , dat'et die van de liefde fou-dezyn Epifl. i 44 . ^a„t gclijckhy vol van liefde is ,ofte wel om beter te iegghen , geheel liefde is , daercnioude met zyn , dat hem eenighe quellinghe ioudekonnen aendoen

, als niet bemint te zyn , ende te

\rl'n h 2
ghCne

' i
1" Welck hy §edaen i e»de ge-

vnX rft Tf de menfchen
>

aen hun Me
vmchteloos wefen; maer hetghene dat hy niet en
heeft konnen lyden in fijne goddelijcke natuere ,dat heeft ky geleden in de menTchelijcke natuere , diemet de goddeli ,cke vereenicht was , foo dat hy op den
eerften oogenbhck van defe vereeningh, degroot-
heyt fijnder hefde ons heeft wiilen te kennen *?ven

;

maer den tydt, die hy moefte over-brengenln het
Maeghdehjck Lichaem van fijne Moeder , hem fulckx
niet toe-latende

, foo is't , dat deíè vertoevinghem liem eene uytterlijcke pyne verooriaeckt heeft?Hy hadde onfe menfcheyt aen-ghenomen , als
het bequaemite mftmment om daer door fijne
on-eyndehjcke liefde te kennen te geven , maer
hy was verbonden door de noodtfakelijckheyt van

diç



Syn Liefde wordt als wederhouden. 9$
die beweginghen te wederhouden , tot dat den ge~

ftelden tyt aenquam. Defe waerheyt heeft klaer-*

lijck gebleken op wat maniere dat hy met fijne men-
fchelijckheyt gehandelt heeft , foo haeft als fijne lief-

de het vermoghen gehadt heeft om te wercken. Wat
middel en heeft hy niet uytgevonden om die te doen
lyden ! De nature dede al haer beften , om den tochc

van defe liefde te matighen ; maer Onfen Salighma-

ker fiende , dat fijne menícheyt Í00 veel niet en kon-
de lyden , eelijck hy wel wenfchte , foo heeft hy >

voor ende al eer hy quam te fterven , eenen middel
uyt-ghevonden om onfe ipyfe te worden , op dat hy
met ons een lichaem woçdende tot het eynde des we-
iclts toe , in ons foude konnen doen en lyden , het

welck hy in fy felven niet en konde doen , oft lyden.

Hy heeft oock gewilt , dat men fijne Zyde foude ope-

nen naer fijne doodt , eenfdeels om te voldoen aen

fijne liefde , ende ten anderen , om aen alle de werelt

te laten blycken , dat defe wonde , ende die van han-

den , en voeten eeuwichlijck fouden open-ftaen voor
ons , als oorfprongen van onfe ialigheyt , naer dat hy
op-gegaen was ten Hemel.

III. Twee dinghen konnen dienen om te verftaen *

het ghene wy hier komen te feggen van de liefde van
onfen Salighmaker Jejus Chriftus , die hy tot de men-
fchen is dragende : te weten , de liefde , de welcke dc
Heyligen voor Godt hebben , ende die de welcke de
wereltíche menfchenhebbenvoor de íchepíèlen. De
liefde der Heyligen , is een vonckxke van dat eeuwich
vier , het welcke brandt in het herte van Godt > waer
mede onfen Salighmaker ontfteken was. Sy brenght
gemeynlijck in de Heylighen oock voorts d'uytwerc*

Kinghen , de welcke gelijck zyn aen de ghene ,

die-ie voorts-brenghen in Jefus Chriftus. Sy qnelt

hun



J
4 -W- bydin van Jefas,
iin fonder op-houden , ende fy doet him cen levcn

j

leyden , dat vol pynen is. Sy lyden om dieiwille dat

fy den genen niet en fien , den welcken fy beminnen

,

cnde oock , om diefwille dat fy in hun ballinghfchap

overlaft zi nde met het gewicht des vleeich, niet en
konnen volbrengen , het welck Godt van hun viaeght.

Hier uyt volght datfy dickwils den fuaeck van de fin*

nelijcke voorwerpielen verliefen , dat fy geheele hack* ]

ten overbrengen fonder flapen , dat d'onnoofelfte ver-

maeckelijckheden , jae het eten ielve hun pyneli,ck

valt , door dien dat de liefde Godts , die htm praemt

,

cenige bitterheyt itort over al dat'er is > ende hun niet

toe en laet , dat fy hun met iet andeis fouden bekom-
meren als met hem. Al het gene dat fy doen , en
dunckt hun als niet te zyn : fy branden door de over-

groote begeirte die iy hebben van geheel verteirt te

zijn door dit heyligh vier , ende hunne zielen , be-

iwaert door het lichaem , niet konnende volghen den
treck des geefts , brengen fy hun leven over in eene

gedurigepyne : ende hieromis't , dat de gene die tot

defen ftaet geraken , gemeynelijck fieckertierigh

zyn , ende van eene flechte gefontheyt. Het gene

dat fy inwendighlijck lyden , dat is noch eene ge-

heele andeie iake ; maer ten is hier de plaetfe niet

om daer van te ipreken > ende alle de weirelt en

is niet bequaem om dit te begrypen , de gene die

daer van d'ondervindentheyt hebben , die weten 't

alleen , wat lyden de iuyvere liefde de ziele aen-

doet , die-fe beiit , hoe moeyelijck dat'et is deie

foetigheyt ende defen vrede,die altijdt ghemen-
gelt zi;n met pynen ende quellinghen , met woor-
den uyt te leggen , ende ten leften, hoeveellydt-

iamigher dat men als dan moet zip om het ver-

driet > ende ghewicht des levens t'onderfteunen ,

als



Syn Liefde ivordt ah ivederhvuden. yf
ais alie quellingen van defe weirelt te lyden. In die

gevoelen is't dat den ( a ) Aportei fy ielven loo on-
geluckigh achtede , om dielwille dat de fwaerheyt

van fijn lichaem , hem de bewegingh des geefts ,

niet toe en liet te volgen ; ende hierom is't dat hy >

(b) gevoelende Jejus Chrijlus die in hem leefde,

de aoodt aenfagh als het beginfel van fijn geluck :

ende dat ( c ) David iijne ghedruckte ziele vertroofte r

doende haer hopen , dat clen dagh eens foude komen ,

dat fy met de lof-fangen des Heere geheel bekom-
men foude zijn ; dat fijne tranen íijne fpyíè waren
nacht ende dagh , om diefwille dat hy fijnen Godc
niet en iagh. Defen Heyligen Propheet gaf hier door
genoeghiaem te kennen , dat de inwendige pyne ,

die fijne liefde verooríàeckte , alies het gene hy uyt-

wendigh was lydende , verre te boven gonck.

IV. Is het Taken dat een genfterken alleen van de
goddelijcke Liefde , beíloten tuíTchen foo enge palen

van dit fterffelijck leven , iulcke pynen veroorfaekc

heeft aen de Heyligen , dat hun ballingfchap aen hun
onverdragelijck fcheen te weien ; hoedanigh moetde
pyne van Jejpts Chnflus gheweeft hebben , die de vol-

heyt van defe liefde was befittende, als hyfy felven

foo langen tydt verbonden fagh ? dien oogenblick af

te wachten , om te mogen arbeyden voor de glorie van
iijnen Vader , ende voor de faligheyt der menfehen ?

Daer en is niemant , oft hy weet de driften

van de weireltfche liefde , ende met wat ghewelt
dat fy gedreven wort tot haer voorworpiel ; daer

uyt volght de droefheyt , als fy'et niet en kan ghe-
nieten , de aendryvin^he van het felve te ficn »

de blydtfchap van't te oefitten , de vreefe van't te

verlieien , de pyae van het ielve voorworpiel ver*

lorea.

( a ) Rom. i. ( b ) Phil. i. 2. ( c) PfaL 41.
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oren te hebben. Sy en peyft niet , wat het is > het' I

Íjene fy bemint , oft het goet.oft quaet is , eiide fy

oeckt'et met iulcke vierigheyt , dat íy de pyne als niet'

en acht , die fy gevoelt in het felve te achterhalenj

Al het gene dat fich ftelt tegen hare begeirte > hoe
rechtveirdigh dat'et oock is, dunckt haer onrecht-;

veirdigh ,ende hatelijck te zijn ; in tegendeel fy ftemt!

toe, fy vervolght , fy omhelft fonder ondericheytl

al het gene dat dientom haer te voldoen : fy trachtl

alles te bekomen , fy onderneemt alles , ende daer

en is niet dat haer fwaer valt , ais alleenlijck de beroo-
j

vin^e van het gene fy bemint. Eenen menfeh , die in(

iulcken ftaet geftelt is , wort ongevoelijck , verblint *
j

hertneckigh , onbequaem tot alien goeden raet > en-

de hy lydt een leven , het welck hy felve foude ver-
!

ooraelen , waer't dat hy vande paffie foo niet voor-

komen en ware. Dit blijekt noch klaerder in die ,

de welcke , inwendigh geraeckt zynde door eenige
j

beweginge van de gratie , hun felven ghewelt aen-
j

doen om die ketenen te breken , ende om hun áf te
j

trecken van het fchepfel , om wederom te keeren tot !

Godt : want men fiet als dan met wat hertneckigheyt

,

ende met wat verblindtheyt dat een herte in aert-

fche begeirten verfmoort , wederftaet aen de rechte

reden , aen de waerheyt ende aen Godt.

Ick laetenoch vele andere dingen, die men fou-

de konnen aenmercken , de welcke de daghelyck-

fche ondervindentheyt ons leert , ende ick iegghe

maer alleenlyck , dat de pynen van dit leven ghe-

meynelyck niet voort en komen als uyt de ghe-

fteltenifle van ons herte , het welck al te veel be-

geirt , het gene dat'et niet en kan beiitten , ofte

wel , dat 'et fyne mil niet en kan vinden in het

gene dat'et befit , daer het foo grootelyckx naer

gewenfcht



Syn Liefde nvordt ais wederhouden. 97
gewenfcht hadde *

4 want het menfchelijck herte >

zijnde veel grooter , als die dingen , die het befit , en

kan noyt vervult zijn , overfulckx , fonder ophoudeiv

beweeght zijnde door fijne eygen begeirten , lydt'et

de rechtveirdigè ftraffe die Godt geftelt heeft voor de
gene , die hem niet en beminnen , want ghy hebfet

alfoogeftelt , Heere , feght Auguftinus *dat aliengeeft y

die ongeregelt is , eene pjne is aen fy felven , het u elc^

alle dagen gebeurt*

Ende is het faken dat de aertfche liefde ,. die met
de goddelijcke liefde geene gemeenfaemheyt en

heeft, ende ten hooghften genomen , daer van maer
een grof afbeeldfel en kan wefen , ofte wel * gelijck

een gefchildert vier vergeleken met het waer-

achtigh vier , Í00 veel vermogen heeft over de men-
fchen ; wat en fal de goddelycKe liefde dan niet doen ,

de welcke met ghewelt wederhouden is geweeft in

het herte van Jefus Chnftus J

V. Maer als eenen Chriften menich fijne oogen
eens komt te llaen op deíè twee verfcheyde liefden

,

wat reden en ial hy niet vinden , om beichaemt tc

worden } Want is't dat hy de fijne vergelijckt met
die van Jefus , hy fal fy felven vinden in een groot

Velt van ongelijckheyt , gelijck den H. Auguftinus

feght , ( * ) fprekeiide van fijne eyge dolinge : want
gelijck de edelheyt , ende de weirdigheyt van eenc

ziele beftaet in Iiet beeldt van haren Schepper te

dragen > als fy , gelijck eenen anderen verloren So-
ne 3 dat geluckigh Landt van de goddelijcke ge-

lijckeniile komt te verlaten , foo en kan fy niet gacn als

in eenvremt landt, alwacr iy overvalien van ellen-

den ende van befchaemtheyt , niet en fal vinden , het

welck de iuyverheyt van haren Schepper kan ge-

/. Dcel. G naken»

{* ) 4. Boeck der Bel) d* r. 1 j #
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naken. Is het faken dat den menich niet en kan be

grypen , hoe verre dat de liefde van Jefus hae|

uytftreckt hy fal vcor 't minfte lien , dat hy daervatfl

feer verre is : hy fal gevoelen door de flechtigheyt vail]

fijne herts-tochten , ende door de moeyelijckheyt

die iy hem veroorfaken dat hy niet en bemint ais i)j

felven , ende hy fal befchaemt worden van te íien
\

dat hy niet en coet voor den genen , aen den welcken

hy fchuldigh is, al het gene dat hy is , al het gend
dat hy heeft , ende al het gene dat hy hoopt.

AENSPRAKE EN VERHANDELINGE

Jkfet Jesus over het gewelt , het welck hy dede aett\

fjne Liefde , van die negen Áíaenden te we-
derhouden fonder uytivendige werkinge.

I, Jefus herte brandt van begeirte om ons fijn heyhgeWaer*

heden kenbaer te maksn 3 den uytflel was hem een groote pyn.

2. Hoe fijn liefde oock de herten van fjne dienaeren raeckt j

verfoeck van fiin bermhertigheyt over ons, 3. Verjchil en ftrydt

tujjchen de Liefde Godts en de liefde des weirelts. 4. Over-

groote goedertierentheyt van Jefus die ons , en onfe ondanck*

baerheyt verdraeght, %. Verfuchtingen tot Godt en fijne Lief*

de, 6. Heylige befigheden van Jefus in
1

t Ltchaem van fijn Moe-
der. j.Waer de Liefde Jefus gebracht heeft I wat gratien

Maria op dien tydt ontfanghen heeft 5
gebedt tot Maria en de

falighe Geeften,

h /*"*i Hy en kont niet blyven fonder werckin-

\Jf ghe > ô hemelfch Vier ! ô goddelijcke Lief-

de ! ende als het fchynt , dat gy uytwendigh niet

en doet , als dan is't 3 dat gy inwendigh meer ge-

welt doet op u ielven. Gy zijt eenen Godt van
liefde , \

minnelijcken Jefus , gy zyt een fuyver

Vier , ende gy en hebt niet anders van noode , om
u felven te drucken > als uwe Liefde, Tot wat

een



ever V wederhoudt
y

t genefijne Liefde lydt. 99
ccn uytterfte en hebt gy u ielven nict gebrocht , hou-
dende alioo awe liefde beil'oten in een Í00 kleyn

Lichaem \ wat voor een gewelt en doet gy haer niet

aen ! men gevoelt'et altydt ieer levendigh , het welck
men met iulck eene vierigheyt bemint : gy brandt vail

begeirte om my met uwe gratien te vervullen , met
uw Bloedt te waifchen , om te lyden ende te fterven

voou my , 0111 voor mijne liefde ende voor mijne fa-

iigheyt ^eheel gefacrificeert te zijn > ende eylaes ! deh
inftelvan uw Sacrificie , doetu inwendighlijck ver-

fuchten ende verteiren.

Gy wiit verfchynen op defe weirelt , ende gy zijt

ghedwongen aldaer in'tverborgen te leven. Gy ioeckt

uwe heylige waerheden te verkondigen , ende gy zijt

ghenootfaeckt ftil te fwyghen. Gy wilt de iondaren

roepen , de iiecken genefen , de weirelt met uwe
mirakelen ende nlet uwe gratien vervullen , ten ]e-

ften lyden ende fterven voor de menfchen , ende gy
zijt verbonden u felven onder hun onbekent te hou-
den. Gy zijt uyt liefde uwen Vader gehoorfaem ;

maer gehoorfamende wenfcht gy > ende wenfchende

,

verwacht gy het eynde van de natuere met pyne , gy
zijt noch niet bequaem om die overgroote pynen te

lyden die u aenftaende waren ; maer gy lydt , om dief-

wille dat iy uytgeftelt wierden : het is voor u een
groot torment , dat de weirelt het niet en kent ,

aaer en is niemant , mijnen Godt , die het kan be-
grypen , als den genen die u bemint.

II. Is't dat uwe dienaren , als wanneer gy hun
de iiiyverheyt van uwe liefde een weynigh doet
fmaken , loo innighlijck geraeckt zijn van de vcr-

blintheyt des weirelts > van de langhdurigheyt van
hun ballinghfchap , van den iever uwer glorie ,

ende yan de faligheyt hunder mede-broeders y is *t

G 2. dat
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dat de machteloosheyt van te volbrengen al het gend
uwe liefde hun ingeeft > ende de bcgeirte van u tcí

behaegen , voor hun eene gedurige martelie is j is*A

dat een genfterken allecn van dit vier , het welck uytjl

u komt , op hun valt ende verflint , wat brandt en;|

moet de begeirte met^ alle volheyt van eene iuyverc

liefde in u niet verooriaken ?

Maer fégt my eens , ô mynen Heere , oft dat gy niet

en hebt , waer mede uwe liefde haer kan befigh houJ
den ? en kont gy uwe pyne niet verlichten > liet hier,;

een arm fchepiel voor uwe voeten liggen , vervulti

met fchaemte ende met fonden , die fijn remedie,

niet en verwacht als van uwe goetheyt alleen :

flaet d'oogen van uwe oneyndelijcke bermhertigheytl

op fijn inwendige ellenden , ende geneeft de doo-
i

delijcke wonden daer het mede bedeckt is.

III. Hoevind' ick my vervremt van u , ô mijnen;

Godt , ende hoe ftrydigh is mijn beieyt aen het uwe !

:

Al dat uwe liefde in u doet om my te naderen > dat
|

doet de aertfche liefde in my , om my van u te fchey-
|

den met eenen onverfadelijcken drift naer de goede-
ren van defe weirelt : ick ben bedroeft , als ick-ie

niet en hebbe , oft als iy foodanigh niet en zyn , ge-

lijck ick die wenfche te wefen. Ick verwachtfe met on-
gedult , ick foeck-fe met eenen drift , ick beíit-íe met
ongeruftheyt , ick verlie-fe met droefheyt , ende iy

veroorfaken rechtveirdelijck in my alie deíè pynen y

door dien dat iy my van u rechtveirdelijck ichey-

den , die mijne rufte , ende myn opperfte goet al-

leen zijt. Ellendigen menfeh die ick ben ! Al-hoe-

wel dat ick de ydelheyt van defe vergankelijcke

dingen kenne , ioo is't nochtans , ô mynen Godt ,

dat ick niet en wete wie ick ben , noch wie dat

gy zyt : want dat ick deíè waerheden wel kende
ick
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iekfoudevan droefheyt fterven, van u min geacht

t'hebben als de weirelt , ende u voor een Coo kort ver-

maeck vcrlaten te hebben.

Ach hoe feer moet ick uwe bermhertigheden in der

ecuwigheyt loven Í wan: > eylacen !waer loude ick zijn

fonder u ? wat foude van my geworden , ô godde-

lijcke goetheyt , waer'tdat gy niet oneyndelijck en

waert ? Soude eene bepaelde lydtiaemheyt my oyt

hebben konnen verdragen ? hoe dickwils hebbe ick

u uyt mijne ziele gejaeght , als gy daer in gekomen
waert , met eene begeirte van daer in te blyven endc
die met uwe gaven te verrycken , fonder ichaemte

voor my , ende fonder eerbiedinge voor u 5 om mijne

ongeregelde herts-tochten daer in te laten heeriTchen >

in de plaetfe dat gy daer in voile heerfchappye foudc

gehadt hebben ? Gy hebt gefien , hoe verre fy my
van u verdoolt geleyt hebben : gy hebt my wederom
geroepen , ick ben gekomen , ende ick hebbe in u
gevonden , dat gy zijt eenen Vader vol teerigheyt »

eenen vriendt vol goetheyt , ende dat gy een her-

te hebt > het welck bereet is alle mijne dolingen te

vergeten. Gy hebt my ontfanghen , gy hebt my vrin-

delijk onthaelt , gy hebt my falige raden in-gegeven ,

gy hebt mijne ziele door uwe wederkomfte geheel ver-

blydt , ende met al dat , ben ick noch foo hardt en-
de ioo ondanckbarigh , dat ick my felven aen uwe
liefde niet gheheel over en levere , in tegendee!

ick keere wederom tot mijne vorige genegenthe-
den , ick vervremde my van u door nieuwe fonden *

ende iek hebbe liever u te vergrammen als u te beííttenu

IV. Is het mogelijck dat ick noch leve > ô ftuj*

nen Godt , hoe kan ick op alle defe dingen pey-
ien , ende die in uwe tegenwoordigheyt belijden ,

fonder van droefheyt te fterven } O oneyndelijc-

G 3 ke
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ke bermhertigheyt l O ongemete goetheyt ! O eeu-|^
wige foetigheyt ! hoe vele redenen en hebt gy niet

,

van my voor altydt van u te verftooten , in de hel-

le te werpcn , ende te leveren in de klauwen van

;

de rafende duyvelen ? nochtans dit en hebt gy
j

niet willen doen, maergy hebt my verdragen, gy!
hebt my verwacht , ende gy verdraeght ielve , cfac

j

ick u verachte , door de begeirte die gy hebt , van \

my wederom te iien komen tot u , jae dat meer
IS» gybiédt my noch de handt. O leven mijnder

I

ziele , in wat ftaet ben ick , als icku verlate ; ick ben I

fonder leven > fonder fterckte , fonder licht , fonder '

liefde y een flave van de ibnde , ende van den duyveL
Het is noch al te weynigh gefeyt : ick ben fonder u »

die mijnen Godt zyt, mijnen Ai , mijn opperfte goet,

ende mijne eenige hope , ende dit is't dat mijne el-

lende vermeerdert.

Hoe ongeluckigh ben ick ! en fal den tydt dan
van mijne pelgiimagie niet eyndigen } en fal ick my
noyt buyten gevaer fien van u te verliefen } vergeeft

my 5 ô Heere , vergeeft my , ô goddelijcken Jejus ,

vergeeft my , ô Lam Godts , het gene dat u in my mis-

haeght ! Maeckt dat mijn herte indetegenwoordig-
heyt mijnder ionden van droefhey t icheure : ick werp-
fe al , ende my felven met hun , in het vier , het welck
inn brandt: geneeft my , ô Heere > fuyvert my,
overvormt my in u , ende voltreckt die eeuwige be-

geirten , de welcke gy in mijne ziele voor hebt.

V. Wanneer fal ick ibodanighlijck van uwe
liefde in-genomen zijn , dat ick met de waerheyt
ial mogen feggen : Gy zijt mijnen Godt , mijne
liefde 3 mijnen Heere , mijnen Al , ende ick ben
geheel aenti: Wanneer fal ick de weireltfche din»*

gen ioo yexachten , dat ick niet als u alleen fal

begeiren ?
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begeiren } wanneer fal my dat leven eens verdrietcn ?

wanneer fal ick het felven íòo íeer haten , ais ick'et

Xt voreii bemint hebbe } Ick brande tegenwoordigh
van begeirte om u te beminnen , ende tc beiitcen ,

leven mijnder ziele , maeckt doch , dat dit vier altydt

duert , ende dat de pynen , met de welcke gy my lult

beproeven , het felven noyt uyt en bluffcnen. Wat
wilt gy dat ick doen , mijne foete Liefde } Dat alies ,

het welck ick tot nu toe bemint hebbe , iigh teghen

my keere , op dat ick aldus ghedwbngen worde my
tot u te keeren. Ick wille breken met alle de fchep-

íêlen , ende geenen vrede hebben , als met u
alleen. Ick verfake aen alles om uwe Liefde \ ick en
begeire niet als u , ende ick geve my ielven geheel en
ganfch aen u , fonder eenige uytneminge. Doet my
lyden het gene 11 belieft ; het alderfwaerfte Cruys fal

my íòet zijn , mits dafet uwe liefde zy , die my daer

aen hecht,

Leert my , Heere , het ghewicht van myn vleeich

ifi dicker voeghen draeghen , dat ick u niet meer en
vergramme , ende u noyt meer en verlieíè. Leert my
veel lyden om uwe liefde , ende u oneyndelijck meer
achten als al het ghene dat minder is aís ghy zyt, Dat
ick voortaen niets meer en rekenen voor verlies ,

als dat van uwe grade , ende voor ghewin , als die

van uwe liefde , ende dat ick beminne al het gene my
daer toe kan brenghen. Gy zyt mijne liefde , ende het

eenigh inficht van myn leven , van myne begeeiv

ten , ende van mijne wercken. Ick wille u dan
foecken , ick wil naer u veriuchten , ick foeckc

my met u te vereenighen , ende içk wenfche dat

al het gene gy niet en zyt , my onverdraegelijck

Worde > dat alle myne gevoelingen ende myne ge-

peyien tot u alleen ftrecken , ende dat ick: geene

G 4 vreught
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vreugt en vinde ais vooru te lyden , ende uwen wilk
te volbrengen.

Vergeet , Heere ! de fonden die ick bedreven
\

hebbe , ende aenfiet de begeerten die gy my in-geeft,

Gy weet alderbeft wat torment den uytftel veroorfaekt

van eenig goet , het welck vierighlijck gewenfcht l]

wort. Haeft u dan , ô minnelijcken Jejus ! om by my
te komen ? ende om my te vereenighen met u : want
ick ben uytterlijck gepraemt door cle begeerte van u
te befitten, Komt , Heere % doet de duyfterheden van
mijne ziele door uwe tegenwoordigheyt verdwynen ,

ende maeckt dat hare meefte pyne zy te wachten naer 1

uwe komfte. O heylighe liefde ! wanneer íiilt ghy u 1

werck in my voltrecken ? Moet ghy dan geheel beíich
j

2yn , met dit onnoofel Lam te verdrucken ? Ende ghy
j

fult oock niets ondernemen van deien vreeden wolf
te temmen ? En ial ick dan noyt verandert zyn inu >

^Çnde van u geheel beieten 2

VI. Is'er dan reden van iich te verwonderen , is't

dat icku foo vierighlijck weníche , Godt van myn
herte ? Eylaes ! ick ben ellendig fonder u , ende gy en
vindt by my geen voordcel , als het vermaeck van my
te beminnen , en my te vervullen met uwe goederen j

want al is't dat ghy gebleven zyt in de duy iterheyt,

ende in de ftilfwygentheyt , ende dat gy niet geleden

en hebt gelijck gy gewenft hebt 5 op dien tydt van de
negen maenden uws levens , foo is't evenwel dat gy-fe

niet overgebrocht en hebt in ledigheyt. Gy hebt alle

dien tyt befteet om myne qualen te voelen , om u feU

ven op te offeren aen uwen Vader , om myne reme-?

die te zyn, voor my vergiffeniife te verkrygen over

myne fonden , ende om voor my eene overvloedig-

heyt van gratien te verdienen. Ick was u van dien tyt af

iegenwpordigh 5 gybemindçmy 3 ende uwe liefde

riep
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*Iep my alreedts tot uwe vereeninge , ende tot uwen
dienft. Het voetfel ende den wasdom die gy kreeght ,

ende alie de druppelen Bloedts die in uw heylig Lie*

haem aen-groeyden , offerde gy op voor my aen uwen
hemelichen Vader. Alle oogenblicken van uw leven

vernieuwde llaer uwe liefde , ende fy brochtinu
voorts nieuwe begeerten , om voor mijne faligheyt te

lyden.

Wat ibude gy voor my meer hebben konnen doen

,

6 mijnenSalighmaecker, waert dat ick u lefte eyndc
geweeft hadde , geli jck gy het mijn zijt ? Ick aenbiddc

defe oneyndelijcke liefde , foo gemeyne , foo befon-

dere , foo oude als nieuwe , foo ftantvaftige , Í00 dick-

wils vernieuwde liefde. Ick en hebbe geene woorden
genoegh om mijn gevoelen uyt te drucken , jae my res-

teert niet anders , als te verwonderen , ende te fwygen.

VII. Wei hoe Heere , fult gytot my komen , om
voor' my op-geofFert te worden > Staet my toe dat ick

van umaghvragen , oft dat gy wel overpeyft hebt >

wie gy zijt , encle wie dat ick ben : en zijt gy niet ver-

blint door den uytganck van uwe Liefde } Ick ben'et

dan , die gy bemint ende die gy íòeckt , ô goedt-

heyt fonder palen ! Liefde fonder mate ! komt , Hee-
re , doet in my , het gene gy in u doet , ende gemerckt
de liefde den eenigen Regel is van u beftier , dat fy

oock den eenigen Regel zy van het mijn. Kont gy
wel verantwoorden de broosheyt van mijnen iever ,

die ick hebbe van u teerlijck te beminnen , ende van
niet te leven als voor u ? Eylacen ! al het gene
dat ick doen kan , en is niet ten opíícht van het

gene dat ick u fchuldigh ben. Kan ick den eer-

ften niet wefen onder *t getal uwer minnaers , dat

ick ten minften magh zijnden tweeden, ende dat

ick door de weynige liefde mijnder bequaemheyt

,

magh
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mag;h danckbaer wefen over de oneyndelijcke lief,
de die

^gy voor ray hebt , maer ick en kan niet fon-
der u

, o goddchjcke Liefde , de begeirte felve , die
ickgevoele, is u geheel werck.

Verjaeght van my , ô Heere , al het gene , dat my
van ti kan vervremden : werpt defen muer te «ronde ,
die my van u fcheydt , ende dat de liefde , 5ie u tot
my heeft doen neder-dalen , u oock in my doet ver-
nietigen , al het gene dat u mishaeght. Voe^ht
mime begeirten, mijne hope, mijne krachten , ge-
heel rmjne ziele, geheel mijn lichaem , ende allemm werckennaer uwen heyligen wille. Gy alleen
kent my volkomentlijck

, gy fiet alleen , hoe ver-
se dat mijne ellende haer uytftreckt , gelijck gy oock
hare eenige remedie zijt. Aenfiet my hier in uwe
tegenwoordigheyt

, ô mijnen Godt , gy weet watick
begeere

, met wat vierigheyt , oft met wat lauwi^
heyt wenfche ick het gene ick u fchuldigh ben , enle
hoe noodigh dat ick uwe Liefde hebbe. Geeft my
doch

, het aene gy weet my nootfakelijck te zijn

,

ende bereydt my om te ontfangen , het gene ay my
alleen kont geven. Ick ben aen u, mijnen Godt,
ende gy en haet niet van al het gene gy ghe-
maeckt hebt , dat uwe Liefde aen u voor my ipre-
ke: gy fiet my hier voor uwe voeten liggen, ver-
fuchtende uyt geheel mijne ziele , ende uyt die
mijne krachten naer het geluck van u te befitten,
Wanneer iult gy my met het vier uwer Liefde , Ô
m^nen Salighmaecker , ô mijn leven ! o mijnen min-
nelijcken Jefm , komen ontfteken ?

Wie foude oyt konnen be^rypen , ô Heylighe
Moeder Godts i de gratien die gy ontfangen hebt

,

op dien tijdt van de negen maenden , op de welc-
ke hy m uw Maegdelijck Lichaem geruft heeft >

Hier
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Hier is't , dat mijne tonghe wederom moet ftil iwy-

oen, ommijn herte alleen te laten fpreken Geeft

my dienHeere, den welcken gy befit; geeft hem

my, Ô MeefterfTe van mijnlevcn, geeft hem my ,

Ô oorfpronck van mijne hope ! Ick en kan metbeters

venfchen oft vragen , ende gy weet, oat ick met

en ioecke als hem. Verkrygt my een viengh herte

om hem te wenichen , een fuyver herte om hem te

ontfan^en , een ftantvaftig herte om hem noyt meer

te verhefen. O falige Geeften , wiens vreught be-

ftaet in altydt te beminnen , ende in altydt bemint te

ziin , maeckt my deelachtigh van het geluck het

welckay-liedengeniet,opdat ick altydt magh be-

minnen, foo als ick altydt bemint ben geweeft van

deien goddelijcken Salighmaker , die in u-heden

leeft , ende regneert. Amen.

AENSPRAKE EN VER^ANDELINGE

Met Jesus , op den oogenblick. van fijne

Menfchwordinge

.

I. Verfchiyde eer-tittels van Jefus , m wot al geluck hj

ens mede brenght. 2. Syn onverfaddijcke Liefde tot ens, om

de on'e tot hemt' ontfliken. 3. Hoe hj ten met ons wilt zjn ,

en voor ons als voor fijn felven forgen.

I. T Ck aenbidde u , ô Woordt Menfch geworden

!

1 ick aenbidde 11 , ô Sone van den levenden

Godt, ick aenbidde u , ô waerachtigen Godt ,

bekleedt met mijn vleefch , ende onderworpen

aen mijne ellenden ! gy zijt dan gekomen , ô ge-

wenfchten van alle volckeren , faligheytvan mij-

ne ziele , waerachtigh leven , ende eenigen toe-

vluchtder iondaren ! dat denHemel fich met en

glorificere , dat hy uwe wooninge alleen is , aen-

gefien dat gy den mede-gefelle geworden zijt van

mijn
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fenden"rft" '^ tf 8a" u Iade« met onfe el

InT ?V k0Ba
í ' ô Bruydegom mijnder ziele ,ende gy komt vol van grade ?nde van waerheyt

'

maer met wat gratie ? en met wat waerheyt ? Ah ! hoewaerachngh hk gyjnuwc beloften , ônijnen Godt

!

tre

í ^V1 hCt
?inftc niet en veuliende

als de boosheyt daer m heerfchte , ais geheel dê

omons te haten
; alsdams't, dat gy uwe waerheyt

Í1 h t
CnTfchl

>
nen

'
dat gy « Given aoi ons oeS

S, úí
at
,^ ghekomen zijt omons te foe&m

,

hei TlC
í P aen

V
t£

;

Zi
'
n

'
door UWe tegenwoordig-

Jeyt ,
ende dat gy u felven aen ons eeliick oemaeclt

hebt
; gy alleen zip waerachtigh in allc ding°en , ende

gy en ontbrceckt noyt in uwe belofte , als den tijdt aen-gekomenis, om die te volbren2en.
Als wanneer gy van ons vene fcheent te we-ien, foo zytgynaer by, ende gy doet ons voelenuwe «genwooidigheyt

, ^dt%ergefdfclnpt ^grat.e ende met bermhertigheyt : want gy bren^hmet u den,ckdommen
, de faligheyt , net lev™ ,de overvloedighevt

, den vrede , de grootheyt en-de het waerachtigh gelurk der ziele ,°die gyUfoecken, ende des weirelts, den welckcn fy icom
fihgh maken. Neen Heere , gy en komTnie, atleen

, gy en bet uwe fchatren niet in den Hemel ,

gy brenght alk goet met u, gy en verlieit niet.

van
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van het gene dat gy zijt , wordende het gene dat ick

ben. Ick en moet my niet meer van u vervremden ,

door de vreefe van uwe grootheyt > iedert dat ick

u omringelt iien met mijne ellenden. Ick omhelfe

u dan , mijnen Godt , ende ick beminne u , om
dieftville dat gy mijne ialigheyt , den ooripronck van

alle mijne goederen 3 den mede-gefelle van mijne

pelgrimagie , de mfte van mijne ziele , mijne

vreught , ende mijne glorie zijt.

II. O hoe ryck ben ick, u befittende ! dat deEn-
gelen my nu benyden , aengeiien dat ick een voordeel

in u hebbe , het gene fy niet en hebben : want ick

hebbe eenen Godt-Menich > ende fy en hebben gee*

nen Godt-Engjel. Aenbidt hem , ô geluck-íaliçe Gee-

ften , die mijn opperfte goet is , ende oock het uwe

!

p goddelijcke Liefde, hoe machtigh zijt gy , ick

en íbudefoo velefonden nieçkonnen bedryven , oft

gy foudt'er my noch meer konnen vergeven ; ende
alle mijne ondanckbaerheyt , en beneemt u den wille

niet van my grade te doen. Al-hoe-wel dat ick u
late , ick en verliefe u niet : als ick u volge , gy volgt

my : als ick my van u vervremde , gy komt nae-

der by my , ende gy en wederhoudt de ketenen niet

van uwe Liefde , u ielven bekleedende met het vleefch

van mijne ellende. Gy geeft u geheel aen my , ende
<*y vereenight u ielven met my in iiilcker voegen ,

dat ick my ielven van u niet en kan icheyden , noch
uveriiefen, fonder my ielven te verlieien, iedert dat

gy geworden zijt , het gene dat ick ben.

Ick iien het wel , Heere , het is de Liefde

die u aenlockt , ende het is de Liefde , die ghy
vraeght. Gy komt tot ons geheel ontfteken door
dit goddelijck Vier , op dat \vry daer door ôock
louden moghen ontfteken worden , ende dat wy

voortaen
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Voortaen door geen ander vier meer en foude bran-
den , ghy ftort'et uyt over ai , die íèlve , de welcke
verloren gaen , ghevoelcn daer van de wermte , ende
íy en gaen niet verloren , ais om diefwille dat fy hun-
tie herten fluyten aen de heylige vlammen , die oj
riaer hunne herten fchiet. Ick opene u mijnherte,
ô Heere ! ick levere dat geheel over aen uwe lief-
de, ende de grootfte van mijne begeirtenis, dat'ec
door de liefde verteirt worde. O dat ick eene oneyn-
delijcke liefde hadde , om u fonder eynde te bemin-
nen ? het is wel waer dat gy een oneyndelijck Goet
zijt , ende dat mijne liefde bepaelt is ; maer gemerckt
gy geheel aen my zijt , foo beminne ick u uyt ge-
heel u íelven.

III. O dat ick u altijt bemint hadde ! O dat ick
altijt gebrandt hadde door uwe liefde ! O dat ghy
altijt den meefter hadde geweeft van mijn herte ! O dat
ick mijn leven niet gedaen en hadde , het welck my
van u konde fcheyden ! alhoe-wel dat de menfchelijc-
ke natuere in u volmaecla , feer fnyver , ende vol grade
is > fy is evenwel een deel van de mijne, hoeellen-
dig dat ick oock ben. Sy en kan inunietplichtig,
noch bedoryen zijn , gelijck fy is in my ; in tegen-
deel fy wort in u een jnftrument van mijn geluck , ende
terwijlen dat ick my in haer verlieíe , wilt gy my door
haer befchermen. Verloft my dan , ô mijne waerach-
tige faligheyt ! Verlicht my , ô alderfuyverfte licht

!

onderfteunt my , ô goddelijcke fterckheyt ! gemerckt
dat gy u wel hebt willen onderwerpen aen alie de
ellenden van mijn tydelijck leven , geeft my ii

eeuwig leven , ende macckt my deelachtigh van
uwe gratien , aengefien gy daer van vervult zijt,

om die over my uyt te itorten. Dat de bermher-
tigheyt, ende de liefde, die u verbonden hcbben

menich
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meních te worden , u oock medelijden doen hebben

met mijne menfchelijckheyt , die in my foo íwack ,

ende foo bedorven is.

Ghy hebt willen toonen , ô miinen Gcdt ! dat gy

»

al'et gene gy onder de menichen doet , iiilcx doet , als

voor u felven , aengeiien ghy aen hun gelijck gewor-

den zijt. Geneeft dan mijne wonden > al oft aat'et d'uwe

waren : geleydt my > beftiert my , helpt my , fuyvert

my , aengeiien ick u toe-behoore , ende dat ghy , voor
de eere van de natuere > die gy hebt aen-genomen

T *

Wilt dat alle menichen iiiyver , heyligh , rijck , ende

geluckig fouden zijrt. Ick behoore u toe door recht-

veerdigheyt , ende ick wenfche uyt gantich mijn hertc

door de liefde u toe te behooren. Gy fiet my voor uwc
voeten , Heere , met alle affc&ie , ick omhelíè , en-

de ick en fal-íè niet verlaeten , want gy zijt geheel aen

my. Ick gelate my geheel in uwen wille , gemerckt

dat gy door uwe liefde , de befittinge van mijne ziele

verkregen hebt. O goddelijcke liefde ! verandert my in

iiilcker voeghen , dat ghy oock moght íèegen ,gy zÀjt

geheel aen my , armfchepfel. O hoe geluckigh fond' ick

my achten , dat ick defe twee dingen volbrocht íàge ,

dat ick geheel aen u ware, gelijck gy geheel aen my
zijt ! Maer daer en is niemant als gy > ô goddelijck Vier !

Die het kan doen.Het is dan in uw macht my te verwer-

men,my t'ontiteken ende my geheel in n te overvormé.

HET IV. LYDEN
VAN

JESUS-
I. Hy homt veroordeelen de ydel genoegkten defer ive»

reli , daerom verjçhynt by in eemn Jiaet (Irydigh aen de

liefde
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hejde der aertfche Jaeken. z. Mana gait, naer Bethlehem , et
Motrin eenen flat. 3- Hoe Chrijius geboren is, wat Maria
dan gedaen heefi , en de Engelen gejeyt. 4< Dry foete uytkoain.
gen van de woorden der Engelen. 5. Waerom Chrijius f00 arm
heeft xtillen fijn in fijn H. Geboorte. 6. Alies is daer niet by
gheval.maer door fijn H. Voorfiemgheyt en verklefinge gel chiefs
7. Hoe Jchaedeltjck aen ons is dceygcn liefde.

De ftrafheyt, met de welcke hy fijn Lichaem eel
handelt heeft , als hy gheboren unerdt.

h A Ls de ure aengekomcn was, dat den Sone;
,
XxGodte moefte gheboren worden van eenef

Maget, ende veifchynen op dcfc weirelt , was de bfol
Weginae van fiine vreughtfoo groot, dat den Pro-
pheetdieveraelijckt by het eerftc gewelt , hetwclck
eenen Reiiie doet in eenige groote ondernerainge ,Hy heeft hem verheught als eenen Reufe , om den weoh
te loopen. Pfal. 1 j. Gekomen zijnde op de weirek

,

ende die noch veel meer bevrofen vindende door
tfonverfchilligheyt der menfehen , als door de kou-
de van den tijdt, riep hy d'Engelenuyt den Hemel
om hem veel geluckx te wenfchen over iijne gelucki^e
komfte. De andere fchcpfelen , jae oock de onaevoe-
lijckfte felve en fouden niet outbroken hcbben vln het
lelvenoocktedoenop hunne maniere , waer't dat'et
hun toegelaten hadde geweeft , fy fouden alfoo groote
vreught gethoont hebben in ííjne geboorte , als fy
droefheyt in fijne doodt hebben

w

bewefen ; máeí
ghehjk het voornemen van onfen Saliçhmaecker
was

, eenen hemelfchen geeft over d'aerde te ftor-
ten

, foo heeft hy datelijck verfchenen in eenen
ftaet

, den welckeh heel ftrydigh was aen de liefi
de van de aertfche faecken ; ende gcmerckt dat hy
qtiam om de ydele vrenghden van defe weirelt te

weder-
j
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Weder-leggen , íoo en heeft hy anders met begeirt ais

de veríiéuginge van den Hemel. De alderheylighíie

Maget ontronck alleen haren Schepper , ende íy groet-

te hem íoo wel voor haer íelyen , ais voor alie men-
fchen , want fy was alleen bequaem om haer íelven

te quyten van defe plicht , ende te voldoen aen het ge->

breck van de geheele meníchelijcke natuere.

• II. Overíulckx , ais fy íagh dat den tydt nu aenge-

komen was om te baren , niet dat íy eenige nieuwe
pynen gevoelde , gelijck andere barende Vrouwen ,

maer door de vermeederinge van hare liefde , ende
door de begehte , die íy ghevoelde van den Sone
Godts , ende den haeren , te lien voor haer oogen ,

hem tomhelíen ende te houden tuííchen hare ar-

men , is fy met den H. Jofeph haren Bruydegom ge-

komen tot Bethlehem om te voldoen aen het gebodt
des Keyfers , ende om den Tol , die geftelt was 3 te

betaelen ? íoo voor haer , ais voor haren Sone. Het
was eene kleyne Stadt , alwaer ais dan veel volck

was aengekomen , door dien dat alie de gene , die

van Davids af-komfte waren , verbondeh waren daer

te komen. Overííílckx de Alderheylighfte Maghet
vindende daer geene plaetíe om te herbergen , was
genootfaeckt haer te vertrecken in een arm ende
verworpen Stalleken , het welck van alle kanten

doorluchtigh was. Het en is niet geweeft fonder

çene beíòndere voorííchtigheyt , dat íy haer 9 in al-

le íàken beftiert door den H. Geeft , daer in heeft

vertrocken , en al-hoe-wel fy gevoelde dat den tijdt

naeckte om te baren , ende dat defe reden haer

konde beletten te vertrecken naer Nazareth , foo
heeft fy even-wel de reyfe aengenomen om de
plaetfe te gaen foecken , de welcKe haren Sone ,

waerachtigen Godt ende Menich , verkorcn had-

/. Dcel* H de
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de om aldaer geboren te worden ; ende als eene <>e.
trouwe Dienft-maget , welcken nacm fy niet minen
achte als dien van Moeder , haddc iy licvcr den willc
Van harcn Sone te volgen , als de begeirte die fy had-
de , van hem op de weirelt te brengen in eene plaet-
le

,
die onweirdigh was voor eene foo verheve Maje-

fteyt.

III. Sy vertrock haer in een hoeckxken van dit Stal-

,

leken
, heel open aen de koude en de winden , ende fy j

wiert feffens in den geeil op-getogen. Als dan den So-
ne Godts , door fijne eyge kracht , ende door de fub-
tielheyt

, die aen de glorieuie Lichaemen cygentlijck I

toe-komt
?
Menfch gheworden zijnde , fonder haerc I

Maeghdelijcke reynigheyt te fchenden , vericheen op
j

deie weirelt in't midden van den nachtin een kleyn
|

Lichaem
, maer uyt'er maten ichoon , ende wierdt ge-

|

leytopeenweynigh ftroy, door de handen van fijne !

Alderheyhghfte Moeder. Sygevoelde op dien felven I

ti jt
,
dat haere Maeghdelijcke Borden mirakuleufeliick \

vervult wierden met hemels Sogh , ende haer felven
|

ter aerden werpende , aenbadt fy met alle ootmoedig-
|

heyt den Sone Godts , ende oock den haren : daer
|

naer nam fy hem tuflchen. haere armen , wondt hem
\

indoecxkens, gafhemde Borfte , ende bleef aldus
!

langhen tijdt in hem met verwonderinge , ende ftiL
j

iwijgentheyt te aenmercken. Ick laet'et aen de be- !

lchouwinge van godtvmchtige zielen , hetwelck de
woorden met en konnen verclaren ? ende ick en wil-
le hier niet ondernemen te verclaren , hoedanig dat
alidan het gevoelen van de Alder-heylighfte Ma^et
geweeft is , ende wat dat haer herte ieycfe tot haren
Sone. De Engelen hebben hun oock van hunne plicht
sequeten , die hem herkenden , ende aen-baden als
hunnen Heere : fy riepen de Herders door hunne

hemelfche
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hemelíche Lof-fanghen , verkondigende de glorie

Goats in den Hemel , ende op d'aerde den vrede aen dc

menfehen > die van goeden wille zyn. Luc 2.

Defe Engelíche woorden hebben vele uyt-leggin-

ghen , de welcke al-te-mael voor ons ieer troofte-

fíjck zijn.

IV. Ten eerften beteeckenen fy , dat den oorlogh ,

door de fonden ontileken tuifchen Godc , ende de
menichen , ten leften geluckelijck geeyndightwas

,

ende dat den vrede , die gemaeckt ende gefloten

Was voor altijdt , door de Geboorte van den Salig-

maker , eenen vryen toe-ganck geeft tot Godt , aen

alle de gene dievan goeden wille zijn , die goede
begeerten , ende eene oprechte liefde hebben.
Ten tweeden , dat de menfehen de rechtveerdig-

heyt , ende de gramichap Godts tegenwoordigh kon-
nen ontgaen , onder de befcherminge van de Menfch-
wordinge ; want de goddelijcke goetheyt vint in haer

meer als genoegfame reden , om ons te vergeven , om
ons in fijne vriendtichap te ontfangen , ende hy en
vraeght niet , als onfen goeden wille : dat is te feg-

ghen , dat defen vrede is het werck van de mildt-

heyt Godts , ende van den goeden wille der menfehen.
Ten derden , defe woorden hebben noch eenen an-

deren fin , den welcken feer gelijckformigh is aen de
liefde , die Godt ons thoont in dit Myfterie. De fon-

daren worden genaemt in de H Schrifture , kindcren
van gramichap , van verderfende van de doodt , door
dien dat fy flaven zijn van de íònde ; maer door onfen

Salighmalcer Jcfus Chriftus , zijn wy geworden aen-

gename kinderen Godts. Maer gelijck dit geluck ops
niet en komt door onfe verdienften , maer door de lief-

de ende door den goeden wille , die Godt ons thoont $

aen ons gevende iijnen Sone 3 foo zijn wy van de Er>

H z geicu
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gelen genaemt meníchen 5 oft kindcren van goeden
wille : dat is te feggen , van den goddelijcken wille

,

die altydt gheneghenis om wel te doen. Overfulckx
verkondigen de Engelen den vrede aen de kinderen

van defe Vaderliicke goedtheyt , die den oorfprongh
is van alle <*oedt.

V. Alle die lof-fangen , ende alle die vreughde-

teeckens , die de Engelen ons bethoonen , en mo-
gen ons die pynen niet doen vergeten , de welc-i

ke onien Salighmaker fijne Menicheyt alreedts doetj

lijden , ghemerckt dat hy in 't midden van defe heJ
melfche vreughden , de ^edachteniífe niet en verlieft 1

vanonfe.ialigheyt. Hy Kondein een Koninghlijck!
Hof gheboren geweeft hebben , hadde hy begeirt Á
maer hy heeft willen gheboren zijn in een arm ftalle-j

ken , liggende ter aerde , op een weynig Itroy , welcld
beddeken hem gemeyn was met de beeften. Op de-
fe maniere is't dat hy fijn Lichaem van doen af heeft Í

beginnen te handelen , ende te volbrengen het gene
|

David van hem voorieyt hadde , dat hy foude zijn I

gelijck, eenen worm van d?aerde , ende met gelijc'k, ee-

nen menfch* eene verfmaetheyt der menfchen , ende\

eene verworpentheyt des volckX'Vkl* 21. 7.

^
VI. Men magh defen ftaet , daer hy in geboren is ,

|

• niet toe-fchrijven aen fijne iwackheyt , noch aen iijne
!

kintsheyt , maer aen eene befondere ichickinge van
iijne voorfienigheyt , aenghefien hy fy felven niet en
heeft op-geoffert , jae dat hy niet en is geboren , ten
zy om dat hy fulckx gewilt heeft : want zijnde Meefter
van de geheele weirelt , heeft alies Í00 gefchickt , dat

,

als wanneer hy geboren wierdt , den Schepter in het
huys van David , uyt het welck hvnaer rechte linie ,

door fijne Moeder wa.s voorts-Komende , foude
ontbreken , op dat hy aldus van eene arme Moe-

dei;
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der foude mogen geboren worden. Dat de Romey-
nen ais dan meefter ibuden . zijn van gheheel het

Jodts Landt, dat den Keyfer Auguftus het getal fijn-

der Onderfaeten dede op-fchryven ; dat die van het

Huys van David genootfaekt waren te gaen naer Beth*

kern ; dat iijne Alderheyligfte Moeder in dien tijdc

op haer geliggen was , ende dat (y geene andere plaet-

fe en vont , alwaer fy haer foude konnen vertrecken

,

als een arm ftalleken. Hy liet van doen af klaerlijck

lien , hoe verre dat de wegen des Heeren zijn , van de
ghepeyíen der weireltlijcke menichen , welckers

Çront-regels hy al te famen door iijne Geboorte oiru

Iteerde 5 hoe weynigh dat men het tydelijck gemack
ftioet achten , het welck men nochtans met foo groo-

ten drift komt te ibecken , ende met wat ftrafhey t dat

men fijn lichaem moet handelen : want is het taken

dztjefus fijn Lichaem met iulcke ftrengigheyt heeft

gehandelt , die no jhtans fuyver , onnooiel , ende vol-

komentlijck onderworpen was aen den goddelijcken

wille , hoe ieer en moeten wy niet haten het onfe ,

het welck een fondi^h licliaem , ende eenen doodt-

vyandt van ons geluck is ?

VIL Hy heeft dan tot onfe onderrichtinghe ghe-

wilt dat fijn Lichaem , hoe heyligh , ende hoe
teer dat'et oock was , ioude geleyt geweeft heb-

ben op een weynig ftroy : want hy wilte wel >

hoe gevaerlijck dat de liefde tot ons vleeich , en-

de den valfchen vrede die wy hebben met hare

begeirlijcklieden , was voor de faligheyt , gemerckt
dat iy ons alle de vruchten van de pynen , die on-
fen Salighmaker voor ons geleden , ende oock de
verdienften , die hy voor ons verkregen heeft ,

doet verliefen. In cier waerheyt is't dat de eyge

liefde > af-gefcheyden van de iwackheyt des lie-

H 3
haems
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hacms , Too groot difordre heeft veroorfaeckt in den
Hemel onder de Eneelen , ende eene foo groote me-
nichtc^eimeten in de helle , wat en fal iy nietdoen
in de íchepíclen , van't flijck der aerde gemaeckt

,

die den toom geven aen hunne on^eregelde <*he-
negentheden ? Dit is't het gene den R Bernardiude-
de verfuchten , Eylaes ! feyde hy , wy en fullen van
de eyge hefde met geheel verloft zyn , ten zy in den
Hemel, het is een natuerelijcke genegentheyt , dewelc*
k? uy tot daer toe fullen dragen , maer de welc\e haer
aldaer foo verfaedt fal vinden door de befittmoe van
Codt , dot fy die hare boosheyt fal verliefen , daer fy
haer van diem om ons te verleyden , foo langh ah
ivy hier fullen leven. Maer den genen , die-ie niet
en tracht te verwinnen , ende haer niet en aenfietals
fijnen geilagen vijandt , die foo veel vreefelijcker
is, als hy onfe natuerelijcke genegenthedenfachtelijo
Ker ftreelt , dien en magh niet hopen dat hy fijnc
fciele fal ialigh maken.

AENSPRAKE EN VERHANDELINGE
Met Jefusy over ftjne Geboorte.

i
.
De Aerde wordt eenen Hemel en den Stal een Paradys. 2. Hoe

aengetiaem aen Jefus eenen goeden wille is. 3. Godt verberghe
fijn Majefteyt , om dat wy te vreyer fouden tot hem gaen. 4,Om dat ons lichaem onfen vyandt is ,handelt Chriftus het ftj-ne foa hart

i
en dit moet ons befchaemt maeckcn. 5. Be Jlraf-

figheyt met welch Chriftus fijn Lichaem handelt dient ons tot
eene Medecyne. 6. Verfuchtingen tot Maria, op dat wy door haer
voorfpraecke ons Jehen haeten en Jejus dienen.

k
T^CT

U ÍSt
' ° gocídeii J

cken JefHS > dat ick geheel

. ^^ ontfteken moet zijn met het vier van uwq
Liefde. Verhcht mijnen geeft met uw eeuwigh
Licht, Vereenight de menighvuldigheyt mijncfer

gepeyfçns
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gepeyien ; vergaedert alle mijne inwendige finnen

:

doet dc wolckcn en de duyfterheden mijnder ziele

verdwynen , op dat ick u magh fien , u verftaen > u
beminncn > u ontfangen ende u omhelien met een

iuyver herte , het weldk weirdigh is om u te befitten.

Hoe fchoon zyt gy , Bruydegom mijnder ziele !

hoe ryck zyt gy , ende hoe veel goets brenght gy
ons met uwe Gheboorte } hoe vol van liefde , ende
van goedtheyt is uwe konifte in defe piaetfe der el-

lenden ! gebenedydt zyt gy » die komt in den naem
dcs Heere , ende die íèlve den Héere zyt van He-
mel ende van aerde. Komt , mijne ialigheyt , komt
mijne glorie , komt den wenich ende het geluck van

uw arm fchepfel. Ick: aenbidde u , geboi en in mijn

vleefch. Ick aenbidde dit Lichaem , dele Ziele , deíè

Godtheyt , deie Liefde ende defe oneyndelijcke

bermhertighcyt , met de welcke gytot ons komt. Gy
verichynt in eene verwoefte aerde , ydel van alle goet

,

ende vervult met alle quaet. Gy zyt iiVt midden,van de
fondaren , omringelt van arme íchaepen ; gy hebt van

d'aerde eenen Hemel gemaekt,ende van hetStalleken

een Paradys. De Engelen dalen uyt den Hemel , om
u te komen aenbidden op d'aerde. Ons ballinghfchap

is vervult met glorie , ende men hoort de Lof-fangen

van de hemeliche Geeften in dit dal der traenen.

Het Paradys is over al daer ghy zijt : want ghy zyt

een Paradys der geeftelijcke welluften voor de zie*

len die u beminnen. Met u , Heere , alles is iuyver ,

alles is heyligh 3 alles is in vrede , alles is foet , alles

is minnelijcK, alles is geluckigh,

II. Is't dat ghy ons foeckt > mijnen Godt !

fonder dat wy u foecken , ende is't dat ghy wel
wilt komen in onfe ellendige wooninge , fonder

aldaer begroet te zijn , wat fult gy doen aen den
H 4 genen
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genen dieu wenfcht , die unooít , die u ibept? It*roepeu, oGoddelijcken Jefus , uyt aile mijn vermogen: komt Heere, gaetinmijne ziele , wort daei
in geboren

, vervult-fe met uw licht , geeft uwen vre-dcaen mijnen goeden wille : want , evlaes ! gy enink in oris geene goede wercken vinden. Wy zyri
foo omblootvan deughden, dat wy voor't meefteímet en hebben ais goede begeirten , ende noch moèl
ten die van u komen. Gy bewaert voor u alle den aer-
beyt, ende alle depyne, ende het is u aenoeoh
dat gym ons fieteenen goeden wille , om°dien metu ielven te vervullen

, ende aen hem °mie te aevenom tevolbiengen het gene hy begeiit. ' f
Is't dat'er in my iet goets is , dat fs , om dat ick uw iiwerckben, ende het kint van defen goeden Vader-

1

;

lijcken wille
, den welcken is eenen onuytputtelijc- l>

ken oorfpronck van alle goederen. Ghy erivrae4t ^

van my oock met, als den goeden wille , om my de Igoederen mede tedeelen, die gy voor my gefch.ckt
hebt. Ick offere hem aen u , Ô Heere, ende ick en
offere u met, oft het behoort u toe , MMen dat
gy et zyt die my het gegeven heeft, ende dat ick de
begejrte hebbe van uwe goetheyt , die ick in der
daedt gevoele

, om u te beminnen , om u te belltten

,

endeom gehee aen u tezijn. Voldoet ,ô opperfte
í

VolmaecKtheyt
!
het gene dat'er ontbreeckt aen mime Í

iwackheyt
,
ende aen de onvolmaecktheyt van miinen

wille: want, eylaes! wie ben ick , ende wat kan ick
I

goets hebben fonder u ? doet dit vonckxken van lief- !

de
,
net welck gy my gegeven hebt , ontfteken wor*

!den door uwen foeren adem. Maeckt , Ô goddelijcken
Geeft! dat het vlamt , op dat ick daei door ma-h
yerteirt ende vernietight worden. ? '

III. Hoe íèer ssijt gy u felven ongelijck , Ô godr
deíijcJç



over Jijne Geboorte* iz%
delijck Kint ! De menfchelijcke oógen en zijn niet

fclaer genoegh , om in u iet anders t'ontdecken als

een kleyn lichaem , fwack , teer , bevrofen van kou-
*

we , weenende , alies ontbrekende 5 geleyt op d'aerde

pnder de beeften , gelijck verftooten van deweirelt;

ende nochtans gy zijt den Sone vanden hemelfchen
Vader > Den Glans van fijne glorie , ende de figure

van Jijn %vefen 9 Heb. i. 5» eenen oneyndelijcken

Godt , den (chat van de goddelijcke rijckdom-
men, de vreught van de geluck-ialighe zielen, de
^ellufte van de ghene die u beminnen , de faligheyt

Van de gene > die u wenfchen , ende de rufte van de
ghene , die u beíítten. Hoe groot , ende hoe kleyn

zijt ghy te íàmen , ô goddelijck Kindt ! Ghy
hebt u ielven geftelt in deien ftaet , om onie teerheyt

lichtelijcker totu te trecken : gy en verftoot niemant

,

gy wort geboren in eene geheel opene plaetfe , elck-

èen heeft eenen vryen toe-ganck tot u , ende gy ge-

dooght , dat alle menfchen 11 met liefde omhelfen.

Komt dan tniTchen mijne armen , goddelijck Kint

!

aengefien dat ick u omheliende , mijnen Godt omhel-
fe , mijnen Godt houde , mijnen Godt , ende mijn

ppperfte goedt geniete.

Ghy verborgtuwe Majefteyt, ôGodt der glorie!

op dat de menicheri u fonder vreeie fouden mogen
naderen , ende met u gemeynfaemlijck handelen,

Want wie ibiide voor u derven verfchynen \ waert dat

uwe goetheyt Í00 toeganckelijck niet en waer ? Komt
dan in mijne ziele , goddelijck Kint ! ende voldoet
aen de begeerte die iy heeft , van u te befitten. Bli)ft by
my , neemt uwe ruft in my 3 ontdeckt my de ichoon-
heyt van u aenficht > gy die een ioet Lam zijt , verfacht

door deíè íbetigheyt , de ftrafheyt van mijn herte , en-

de overvorm'et geheel en ganfch in uwe liefde. Geeft

*ny



iix Aenfpraeke enverhandelinge met Jefus ,

my doch , dat ick my van u noyt en fcheyde , dat mi jd

herte met u opwafTche , dat'et iich verbreyde , dat'el

fterckte verkryge van u ftandtvaitelijck te beminnen 1

vanugetrouwelijckte dienen , ende uwen heyligetj]

wille in alies te volbrengen.

IV. Aenbiddelijcken Jefus , goddelijck Woort
ceuwige Wysheyt ! is't dat gy komt de menfchen foec-j

ken , waerom en wort gy niet gelijck fy , ende ondetl

hun geboren l Waerom wort gy geboren in eenenti

ftal } waerom en neemt gy ten minften niet eene men-i
ichelijcke wooninge? waerom uw lichaem ioo on-t
meníchelijck gehandelt? Ten is niet by geval , noch
door fwackheyt , dat gy op die maniere te werck gaet ,!

gemerckt dat gy de ongefchape Wysheyt zijt , endej

oat gy de weirelt onderfteunt door uwe mogentheyt.
I

Gy wort aldus geboren ; om dat gy't alioo gewilt hebt,
j

jae 't is uwen wenich foo ftraifelijck te worden gehan-
j

delt. Maer waerom hebt gy , ô Heere , fulckx verko-
!

ren ? waerom fulck eene ftrengigheyt voor een foo
onnoofel Lichaem ? Het is , om dat gy mijne qualen

kent , voor de welcke gy de eenige , ende de waer-

achtige remedie zijt. Gy weet , dat mija lichaem , en-

de mijn vleefch mijne vreedtfte vyanden zijn ; gy weet

dat den wet der litmaten in my den wet des geeils

fonder ophouden wederftaet , ende my de vrucht van

uwe bermhertigheden doet verliefen. Gyhandeltuw
lichaem gelijck ick het mijn foude moeten handelen

,

al-hoe-wel dat'et de iliyverheyt felve is , ende het

inftrument van oneyndelijcke goederen , die ghy
my verleent. Hoe blindt ben ick is't dat ick niet

en iien , het gene gy my leen door defe maniere

vandoen. Hoe ellendigh ben ick, is't dat ick fien-

de , niet befchaemt en worde > dat ick mijn lic-

haem foo ftreele , ende defen geilagen vyandt van

mijne
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nijne fali^heyt foo vermeyde , foo vcrrc , dat icklijii

ryge liefde ftelle voor de uwc , ende u alfoo kome
verlieien , om haer te voldoen.

O Licht van mijn herte ! Meefter , ende voor-
oeeldt te iamen van de eeuwige waerheden : hoe klaer-

lijck doet gy my fien , het gene dat ick doen moet aen
mijn lichaem , maeckt oock dat de ielve liefde , de
welcke u ghebrocht heeft tot deíèn uytganck des ly-

dens ,om my te onderrichten, ende om my te genefen,

in my voorts-brenge eenen geheelen nieuwen geeft

,

die my mijn vleeich foo veel doet haten, als ick'et

bemint hebbe.
V. Maer myn lichaem , Heere , is een deel van

piy felven , het gaet met my , het vergefelfchapt my
over al , het gaet felve in dingen , die uwen dienft aen-

cjaen ; maer het wilt daer de eerfte plaetfe hebben,ende
ick ben flap genoegh om my naer fijne begeirte te voe-

gen. Wat ial ick doen , mi jnen Godt ! hoe fal ick het

ghewicht van foo vele ellenden , ende defe wet van

het vleefch , die altijdt ftrydigh is aen de weth van

uwe Geboden konnen dragen ? ick en kan de help-

tniddelen , die ick van noode hebbe , niet vinden , als

in u alleen , hemelfchen Medecyn-meefter , en hei

is om my die te geven , dat gjy geboren zijt , ende dat

gy u felven alreets foo ftraffelijck handelt. Geneeft dan
de bedorventheyt van mijn herte met de iuyverheyt

yan het uwe , en onderfteunt de fwackhey t van het mi j*

tie y door de kracht van uwengeeft. De plaetfe daer gy
geboren zyt , en is niet bequaem om uwe tegenwoor-
digheyt te gevoelen , iy ial altijt blijven die fy is , ende

gy en iult hare nature niet veranderen , maer gy kont

,

Heere , de verfteentheyt mijns herte , door uwe
tegenwoordigheyt verfachten , de ongeregeltheyc

van hare genegentheden verbeterçn , ende de ihoot**

heyc
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heyt van mijne begeirte verheffen. Verlaet dan den ftai
ende komt uwe wooninge in my makemwant oy kor!my verhchten ,my bewegen, ende my veranderer
Komt, o mijnenGodt, op dat ick u kenne , u aen,
bidde

,
u omhelfe ende dat ickmy felven hate > om U

te beminnen. Komt in mijnezicle , ick faldoor mv
tegenwoordigheyt vernedert ende befchaemt zij'n

S

ende gy {«It door mijne verootmoedinge vereerlijcky
Z1,I

y g7 r
my UWe waerncvt leeren

' l™re krachj
mede-deelen

, om mijne vyanden te verwinnen , enJ
de gy ink in my defen aerdtichen geeft doen ftervenom daer in uwen god<ielijcken geeft te doen leJ
ven i ende. tegneren. Zvt altydt tegenwoordigh aent
mijne oogen , Ô goddelijcken Jefits ! veftight uwd
wooninge in mijn herte,ende datickfoodanighlijckl
van uwe Ichoonheyt, ende van uwe foethevt ma^h
mgenomen zyn , dat ick den fmaeck van alle werek-
icne laken ganfch magh verliefen.

Alle mijn ongeluck komt daer van , dat ick de
begeuten van het vleefch tegen uwen wille volbren-
ge- Gy kentmiine kranckheyt, ende de weyni«he
rtexckte die ick hebbe , om te wederftaen aen de ge-
vaiien van u te vergrammen • daer en is niet dat be-
quaem is

, om my te verftercken ende te befchermen
tegen my felven , als uwe Almogende handt. Ick
werpe my voor uwe voeten : ick ftelle my voor u,
niet alle mijne wonden , ende met alle mijne ellen-
den. Ick wille al het gene dat gy van my vraegt , ende
ick en begeire niet in alledihgen, als het volbren-
gen van uwen heylighen wille , ende is het iaken
dat mijn wederfpannigh vleefch daer aen wederftaet y
yerootmoedight dat , verfterft dat , ende doet'et de
k.ra<~ht van uwen geeft gevoelen.

VI. O Alderheylighfte Moeder Godts ! aenfiet

doch
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illloch mijne ellenden , helpt de verfteentheyt van mijn
Merte breken , en de tegenftrydingen van dit ellendig

i lichaem te niet doen ,op dat alles in my aen defen god-
delijcken Heere onderworpen zy , ende dat ick alioo

de vrucht van iijnen aerbeydt niet en veriiefe ; ver-

kryght my de gratie , op dat ick my felven magh ver-

\vinnen,ende hem dienen,my felven haten , ende hem
beminnen. O Engelen des Hemels ! fuyvere Zie-

hen ! die dit opperfte gelucktegenwoordigh zyt ghe-

nietende , gebenedydt eeuwighlijck den Salighma-

ker mijnder ziele, ende geett hem oneyndelijcke

danckieggingen voor alle het goet dat hy my ghe-

daen heeft : gelieft doch mijne voorfprakers by hem
te zijn , op dat ick van het ghewicht van mijn vleefch

niet overvallen en worde , maer dat het altijdt onder-

worpen zy aen den geeit Godts.

H E T V. L Y D E N
VAN

JESUS-
I. Redens en kracht van Jefus Tranen. 2. Hoe' Chriflus

àickwils geweent heeft , het getal en grouwelijckheyt van de

fonde alleen gekent , en V gewlcht daer van gevoelt heeft. 3. Waer
*t dat wy de leelyckheyt van de fonde klaer faegen , fouden van

fchrocmflerven. 4 Jefus aenfagh onfe fonden alsfijn eygen fchult

,

en't onghelijck V gene door de fonde aen de gróote Maiefleyt

Godts gefcmet \ en alle , en clche fonde in't particulier. 5. Uyt-.

leggmghe van een Vlfioen van den Propheet Ezechiel. &. En
van defe woorden der H. Schrlftuer ,

y

t is buer te gam in

een huys van traenen als m eenhuys van blijdtfchap, jiWiâ
deel hebben in de tranen van Jefus , en wie niet. 8 . Die kun-

ns
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TAT? mTl

f
n me

'
die Van a',»* , itnauken daer d

gteftehjcke wellujien -van in d., e V ander Len.

De Traenen
, die hy ghefiort heeft over onfi

fonden.

1 O" Et eerfte dat onfen Saligmaker gekomen ziin-l

f
in dele weirelt , gedaen heeft , is , dathy

geweent heeft gelnck andere kinderen: dit is vooi
ons eene grootereden van verwonderinge , fiendedat
den Sone van den levenden Godt , fi,ne eeuwighe
Wysheyt op deie maniere verborght ; dat het Woordt
des Vaders Wijftin de ftilfwijgentheyt , de vreught der
Geluck-íalige,traenen ftort, ende dat de Opperite
Mogentheytin doecxkens ghewonden , ruft tuffchen
de armen van eene Vrouw-perfoone. Gelijck alle de
waeiichynehickheden van fwackheyt niet en komen ,
als van de hefde , geven fy aen de gene die Jefm be-minnen

,
eene groote materie om te befehouwen , en-de ly ftaen grootelijckx verftelt over alle defe wonder-

heden
; want al is*t dat hy weent , ghelijck alle andere

Kinderen
, ioo is't nochtans dat de oorfake van defe

traenen .oneyndelijck verfchilt. David hadde van
nemvoorfeyt, dathy door den iever, die hy hadde
voor het Huys ende voor de glorie Godts , foude ver-
flonden worden,jae foo verre , dat hy de uytwiiTchinoe
van alle de iondendes weirelts op hem foude nemen.
In der daet

, komende in de weirelt, hy gevoelde ioo
levendigh dir oneyndelijck gecal der ibnden , de welc-

Te Tfrdç^cke ^T5 '1^ heni al te ftinen voor
ooghen ftelde , dat hy van doen af besonfte te wee-
nen

, dat hy vervolgens fijn Leven alioo heeft over-
ghebrocht

, ende dat hy ten leften in droefheyt -e-
itorven is. Defe traenen gheftort voor de fonda-
ien

, gevoeght by de weirdigheyt van iijnen god-
delijcken



Syn Traenen over onfe fonden. tiy
delijcken Perfoon , waren foo krachcigh by Godt ,

fijnen Vader , volgens de getuygenis van den Apoftel

,

Heb. 5 . dat iy ons aen hem aengenaem maeckten , en-

de de vergiffeniife van onfe fonden verdienden. Want
ioo langh ais oníèn Salighmaker met onie ellenden

jinwendig bekommert wis , ènde datíijne gebenedydc
Ziele , metallehaere krachtenvereenightbleve met
Godt , den welcken iy kiaerlijck aenichouwde , was
fijn Lichaem over^oten met traenen , ende fijn hertc

met een ieer levende droefiieyt doorfteken , over alle

de fonden die bedreven ziin geweeft van het begin-

fel , ende die bedreven iullen worden tot het eyndc
des werelts toe.

II. Gelijck hy noyt iet heefc achtergelaten , als'er

reden was , om ons ÍÍjne liefde te toonen , ende dat dc
aerde befproeyt was met fijn Bloedt het welck hy
fweette itit Hofkfin van OUveten , Luc. 1 1. ioo macli

men gelooven , dat hy alie de plaetien , daer hy was
biddende, metfijne tranen befproeyde , dat fijn bedde
daer van alle nachten nat was , volghens het iegghen
van David , ende dat hy door dit badt van tranen fich

bereyde tot het badt des Bloedts , naer het welck hy
ioo verlanghde ; maer men kan nietieggen , hoe bit-

ter dat deie tranen waren : want iy wierden veroor-

faecktdoor eene ioo veelte grootere droefiieyt, als iy

dieper, ende inwendiger was.

De gene , die de pynen des geeft gheproefc heb-
ben , die alleen wecen hoe verre dat die , de lie-

haemlijcke pynen te boven gaen. De indruckinge ,

die het quaet in dezieledoet, volght gemeynlijck
de kenniife , die fy daer van heefc. Gelijck onfen
Salighmaker het çetal , ende de grouwelijckheyt
van de fonden , die hy beweende , alleen volko-
mentlijck kende , ioo was hy oock alleen bequaem

,

hec
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het gewicht daer van te gevoelen. Dit is
3

t dat he
doet feggen tot fijnen Vader door den mondt 1
David : Hebt medelyden met my , 8 mijnen Godt ! iva*
de wateren z.ijn gekpmen tot aen mijne ztele : ic\ b\

gekpmen tn de dupe der zee , ende het tempeefl heefi n
verdroncken

: ick hebbegearbeydt alroepende , ende mi
ne oogenfijnverflouwt door de overvloedigheyt der tn
nen\ want den yver van uwhuys heefi my vcrflonde.

HL Ais de Heylige Vaders de leelijckheyt der Ton
den willen uyt-drucken , iy verfekeren ons , dat wae
het taken de menfchen die klaerliick fagen , dc
fchroom

, den welcken fy daer van louden* hebben
foude ioo groot zijn , dat hy bequaem ioude zijn ort
feun daer van te doen fterven. Defe waerheyt heefi
Godt aen eenige van fijne Dienaren laeten gevoelen :

maer gelijck Godt de fwackheyt van de mcnfchelijc
ke nature wel kent , foo en geeft hy aen hun deíè cla-
re kenniffe niet

, als voor weynigen tydt, ende naer
dat hy hun van fijnen geeft overvloedelijck heefi: me-
de-gedeelt: ende al-hoe-wel dat dit lichtallcenlijck is
gegeven 5 om hun te iuyveren , foo fterckt hy hun , op
dat iy het iouden konnen onderftaen ; Hy verborght
voor hun een deel , als'et hun te íterck aeiikomt , en-
de hy geeft hun een geheel nieuw betrouwen op iyne
goetheyt, hetwelck hun noch meer aen-wackert,
om hem meerder te dienen

? ende te beminnen.
Is't datiemant miffchien meynt , dat dit met

vergrootinge gefproken is vanden fchroom der
fonden , dat hy fijne oogen ecns flaet op Jefus
Chnflm , ende dat hy eens aenmereke , dat dcien
rechtveerdighen Rechter, over de groodtheyt van
onie fonden, niet teveel en hecft geoordeelt ge-
daen te hebben, om die te niet te doen , dat liy

fíjri



Syne traenen over onfefinden. ^
1x9

ijn Bloedt , fijn leven > ende fijne oneyndelijcke ver-

ienften heeft gegeven. Dit iníicht ielvc van de lee-

tickheyt der íonden > is eene van de reden , die hem
>loedt heett doen fweeten , en hem iii't Hofken van

lliveten^ den doodts-ftrydt heeft doen onderftaen.

IV. Den Sone Godts , zynde dan belaft te voldoen

lor alle de fonden des weirelts , welckers grootheyt

;nde menighvuldigheyt hy volkomentlijck kende ,

bo kan men lichtelijck oórdeelen , met wat een ge-

/oelen , ende met wat eene bitterheyt des herten hy

lie beweende. Want al-hoe-wel dat'et een anders

fchultwas, foo en was fijne pyne daerom niet ver-

facht , door dien dat fijne liefde hem die dede aenfien %

al oft dat'et fijne eyge fchulden hadden geweeft ,

waer door hy oock inwendigh foo geraeckt was ,

al oft hy die ielve hadde bedreven. Boven-dien hy

en gevoelde in de fonde niet alleenlijck de confnfie

die de fonde onder de menfchen veroorfaeckt hadde ;

maer noch veel meer het onghelijckdat fijne Godde-

lijcke Majefteyt daer door ontfangen hadde ; ende dit

is't , dat hem fijn leven dede overbrengen in eene

gèduerige pyne.

Ai-hoe-wel dat andere kinderen , ais íy ter wei-

relt komen , vele reden hebben om te weenen ,

aengefien dat fy gheboren worden kinderen van

gramfchap ? dat fy komen in een ballinckfchap ,

verre van den Hemel , ende in gevaer van dien te

verliefen , onderworpen van duyfent qualen , de

welcke niet en eyndighen , ten zy door de groot-

fte van alle , te weten , door de doodt ; daer by

gevoeght de onfekerheyt van een beter leven ;

des niet tegenftaende , gelijck fy gheboren wor-

den , berooft van't gebruyck des redens , foo is^t

dat fy hun ongeluck niet en gevoelen , ende ver-

/. Ded I volgens
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Volgensen kennen fy de reden niet , dieiy hebbei
omdeehende van hunnen ftaet te beweenen tei
zy in hetgeyolgh van jaeren. Maer Ckriftus 7'efadH
met en hadde van de kindtsheyt , als de kleynheyl
lijns Lichaems

, ende de uytwendige gefteltheyt ert
:

de die met alleenlijck een kindt van Adam en was I

maeroock deWysheyt van Godt , kende alleoniiJ
qualen die hy beweende. Hy fagh klaerlijckde tv-l
rannie van het vleeich , ende van de weirelt , het aJJ
welt

,
ende het ovetloopen van de menfchelijcke pailhen, de vergetentheyt van de eeuwige goederenJ

de afgekeerthejtvan heylige dingen , de kleynheyil
van noodefoofe forghvuldigheden, de oneyndelitó
ke menighvuldigheyt van quade gepeyfen , de plich-
«ghe begeerten van onnuttighe woorden te fpreken jde verbode wercken van alle demenfchen , die tot
dientijdttoe gheleeft hebben , ende die nochfoude
komenteleventothet eynde des weirelts-Hy wiftei
wel,dat fimebermheitigheyt de eenighfte remediei
Was voor alle dele qualen.
Maer daer en was niet dat hem foo ter herten ?onck

.

als dat hy voorfaghde groote ondanckbaerheyt der
menfchen

,
ende dat hy foo weynigh profijt foude ge-i

daen hebben door a le iijn Lyden , het welck fiin her-
te foo doorfnede

, dat fijne oogen ghelijck twee fon-
teynen van tranen waren geworden , de welcke fonderi
op-houden hepen , ende fprongen tot in den Hemel

,

omde gramfchap Godts te mtlen, die rechtveirdels
Hjck tegen ons yergramt was: want hy en gevoelde
nietalleenhjckde fonden vande geheele weirelt in't!gemeyn, maeroock die van elcken menfch in't be- 1

fonder, foo dat eeniegelijck die goddelijcke trae-i
nen magh aeni.en , gelijck oft die voor hem alleen

i

geftort waren
, ende die genieten als een goet , het I.

wekk

!
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1

welck hem ey gen toekomt , weten dat hy daervan
d' oorfake is , ende figh alfoo bcreyden , om deie gra-

tie van de vergiffeniile fijnder íonden te ontfanghen ,

de welcke Jefus Chrifius voor hem verdient heeft.

V. Godt thoonde in een Viiioen aen den Pro-
pheet Ez^echicl eenen ichoonen Tempel , ende daer

.in eene fonteyne van levende wateren , de welcke
fpronck aen den rechten kanc > ende de kracht hadde
van die al-te-mael te geneíèn , de welcke in defen

Tempel quamen. Door den rechten kant moet men
verftaen , volgens de gemeyne uytlegginge van dc
.Schrifture , de kracht Godts , ende door defe fontey-

ne , de overvloedigheyt dergoederen die gevonden
worden in den levenden Tempel van de Godtheydt
te weten in Jefus Chrifius onien Heere : want in iijn

Lichaem , het welck hy ielve eenen Tempel noem-
de , woonde alle de volheyt van de Godtheyt ,

ende dat in fijne Geboorte, uyt fi;ne twee oogen ,

eelijck uyt twee fonteynen vloeyden eene beke van

levende wateren , wiens kracht alle onfe kranckhe-
den konde genefen. Men moet niet meer vraghen,

waerom dat die , de welcke weenen geluckigh en-

de ialigh genaemt worden in't Evangelic , gemerckt
dat fy de traenen van Jefus Chrifius voor hunnen
trooft hebben : want deien goddelijcken Salighma-

ker , nemende de fchulden van fijne kinderen op
hem , doet

s

t hunder opficht , het ampt van ccn^n

ivaerachtigen Vader ; hy weent alleen voor hun , hy
fendt fijne Enghelen om aen de menfchen peys

ende vreught te boodtichappen > het welck hy him
beforght door fijne fmerten. De Ouders arbey-

den , ende fy onderftaen duyient pynlijckheden

voor hunne kinderen 3 terwylen dat fv ípelen 3 en-

de fonder forge leven ; alfoo handelt onfen Sa-

I z Ugh-



aja V. Lyden van fefus,
lighmaker Jefiu Chnftus, onfen waerachtigen Va
der oock t'onfer oplicht : hy wilt dat wy blyde , «
vreden, ende gerúftzvn, terwylendat hy arbeydt,,'
lydt , ende voor ons alleen weent.

VI. De H. Schriftiire leert ons eene groote waer-
heyt, alsfy feght: Dafet beter is tegaen in een httyi
van traenen , ah in een httys van vrolijckheyt. Eccl. 7
j.Niet alleenlijck ,om diefwille datde vreughden
van deie weirelt ghevolght zijn van de droefheyt
oftvaa de doodt; maer oock om diefwille dat men
onder de groote vreugden gemeynelijck eene groote
vergetentheyt van Godt ende van de eeuwige faligheyt
vint

, ende dat de menfchen daer doorkomen tot iulck
eene groote verblintheyt , dat die dingen daerfy omi
weenen,metminbeichaemelijck en zijn als die de'
welcke hun verheugen. Sy achten het goet , den voor-i
ipoct van defe weirelt, de welluften des vlees ende
volgens de H. Schrifture : Sy brengen hunne dagen over
in yreught , ende op eenen oogenbhek. tydts valUn fy in
de helle , Job 21.8. Alwaer fy liggen fonder eenige
hope, ende weenen fonder eenige vertrooftinoe. Sy
houden hun voor ongeluckig in dit leven , als de mid-
delen hun ontbreken , waer door fy hun komen te ver-
heíen j als fy hun vinden in tegenfpoet , al-hoe-wel dat
ditvoorhunden fekerften weg is om te komen tot!
hunne faligheyt ; maer fy en beweenen het quaet niet
van hunne zielen , de fonden die fy tegen Godt bedry-
ven

, het verlies vande eeuwige glorie , ende het ge-
vaer ,daer fy in zyn , van hunne eeuwige verdoemeniife.
Men iiet delgelijckx niet in het Stalleken van

Methleem
; daer en is niet in dit Huys als traenen ,

daer Jejus weent ; niet als Engelíche verheu<nn.
gen, als geeftelijcke welluftcn , als hemelfche °ea-
ven, meulseen heyligh gefelfchap, het welck be-

ftaec
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bet in Maria ende Jofefh ; ende in eenige arme

rlerderkens : men bcwcent daer de fonden , men

/erfmaet daer de welluften , men verdant daer den

rlemel , ende men fmaeckt daer eene volkome ver-

rooftinge. Het is dan beter te gaen in dit huys van

traenen , als in een huys van vreught.

VII. De tranen zijn gemeynlijck teeckenen one uyt-

werckingen van droefheyt , door dien dat fy veroor-

faeckt worden , oft door de beroovinge van een goet>

het welck wy beminnen , oft wel door de tegenwoor-

digheyt van een goet het welck ons op eenen oogen-

blfck tijts brengt van de droefheyt tot de vreugt. De

traenen van onfen Saligmaker ípruyten uyt de ielye re-

den : want al is't dat hy in fy felven geen gebreck van

eeni^h goet en kan gevoelen , door dien dat hy alle

goederen in alle volheyt befit, hy is evenwel oevoe-

lijck over de beroovinge van alle de goederen die wy

verloren hebben , alfoo is hy den mede-gefelle van on-

fe traenen , foo wel van die , de welcke de droefheyt

ons doet ftorten , als van die , de welcke de vreugt

in ons veroorfaeckt , dragende een vaderhjeke lorge

voor alle ons goet, ende van ons af-weiiende alle quaet.

Elckeendanmoetin't befonder den grondt fijns

herten onderfoecken ende fien waer toe hy genegen is,

ende waer van hy eene afgekeertheyt heeft , op dat

hy daer door foude konnen oordeelen , oft hy eenig

deel heeft in de traenen van onfen Saligmaker : want

eenen Chriftenen menfeh en moetniet foo vreefen als

deie lichtigheyt , van de welcke wy ons laten verleyden

tot de aerdtiche ghenegentheden die onweirdigh zijn

aen een herte , het welck jiiet ghefchapen en is

als voor Godtende voor de eeuwige goederen. Daer

uyt komt defe weynige droefheyt , ende deien vallehen

vrede, waer door wy ons levçnfoo geruftelijck over-

I }
brengen



'54 . V. Ljden van Jefus,
brengcn in de fonde , ende dat wy de iuyverheyt dcr
confcientie geheel veronachtiamen , al oft dat wy
noyt let gedaen en hadden , het welck verdient be-
weent te zyn , ofte wel gecne reden en ibuden gehadt
nebbenvande doodt, ende het oordeel Godts te
vreeien. Het ghebeutt dickwils dat wy dien da«h
voor gelnckigh houden , op den welcken wy onfe
ongeregelde begeerten aldermeeft in-gevolght heb-
ben

;
maer waert dat wy eens oogmerck namen op de

ongeregelde begeerten van onfe herten , ende op den
tydtdie wy geven aen de weirelt , aen de ydelhevt

,

ende aen de vermakelijckheden , wy fouden groote
reden vinden van te vreefen , dztjefm Chriftus vruch-
teloos voor onsgeweentheeft, ende dat den da<di
cens foude komen dat wy ons felven fouden vlr-
oordeelen, omin alle eeuwen te weenen fonder
cenighe vrucht.

VIII. O ! veel wyfer is eenen oprechten Dienaer des
Heeren,den welcken in de weirelt onbekent leven-
de

, ende oordeelende alle de ydele vreuohden hem
onweirdigh

, fijne traenen mengelt met die van Jefits
Chnftus

, imaeckt de geeftelijcke welluften , de welc-
Ke iy voorts-brengen in dit leven, ende verwacht
die

,
de welcke iy in het ander leven verdienen ! Veel

geluckiger is eenen boetveirdigen tnenfch , den welc-
Jçen door een leet-wefen sheraeckt zijnde over fijne
ionden

, figh voeght metjefas Cbriftm , om die methem te beweenen , ende om daer over van hem ver-
gifrenilTe te bekomen ! Veel wyfer is den aenen ,den welcken fich in-keerende , van fy felven rekenin-
ghe vraeght over fijn vporgaende leven , fijne ma-
niere van leven verandert , geduerigh bekommert
is met de iahgheyt van fijne ziele , met een op.
recht herte weder-keert tot Godt , figh aen hem

geheel
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D
eheei over-levert, die totde mede-deelinge van iij-

le liefde ontfangen is , ende die deien goddelijcken

vrede imaeckt , den welcken gegeven is aen die , de

welcke met Jefus minnelijck geweent hebbende , in

fijne bermhertigheyt eene feer ioete vertrooftinghe

vinden.

AENSPRAKE EN VERHANDELINGE

Met Jesus op de Traenen die by voor ons

ghejiort beeft.

I. Ben Heme! is verheught 9 en Jefus zveent : waerom >

a. Verfchil tuflchen bet weenen van Jefus , en t* weénén van

ander Nieuw'-geboren kinderen. 3- J4US tytt* dat wy over fijn

kcmfte in vreught fijn , terwylent by voor ons zveent. 4. Maer

fallen wy hem de fonden , die wy bedreven hebben , alltm laten

beweenen ? 5. Groote verblintheyt dermenfchen in hun droefre-

den, meer beweenende bet verlies varft tijdelijck als van'teeu-

zvigh goedt. 6. Jefus weent , met voor hem , maer vocr ons. 7.

Laet ons liever gaen in denfa I daer Jefus weent 9 als in deplaet-

fen daer de weirelt haer verblydt.

*. ITT Aer van komen defe tranen , die gy íôo over*W vloedeiijck ftort , Goddelijck Kint ! die

den trooft zyt van de gene die weenen \ Waerom
vloeyt gy in traenen , foo haeft als ghy komt op d'aerde

der íondaren , aengefien gy gekomen zijt om hun ge*

luckigh te maken \ De Enghelen vervullen de locht

methunne vreugdelijckeLoffangenjfy boodtfchappen

aen de Herders eene groote bli jdtfchap , om dieiwille

dat gy geboren zyt r
, fy ieggen dat de menfchen hun

fonden verheugen , om dieiwille dat fy eenen Saligh-

maker hebben, Gy zijt'et , minnelijckenjfc/#J ! die

defen Salighmaker zijt , ende daer en is niemant al$

gy alleen , die weende in't midden van defe hemel-

fche , ende aertfche vreughden, Inder eeuwigheyt

I 4 moet



t } 6 Aenfpraeke en verhandelinge met Jefus ,moetgy gebenedyt zyn , Ô mijnen Godt ! gy komft
totons met eene ioo groote begeerte , om ons te ver- 1

louen.loo-dat gy met eenen oogenblick tydts hcit
werck van onie vcrloflinghc en wilt ophouden. G\
Weent

,
verwachtende den tydt datgyvoorons foudi

mogen fterven , ghy en vergeet niet dat kan dienenom ons tehelpen
: ende om diefwille dat gy weet dat'ei

vele zijn die uwe voeten met hunne trancn fouden be-
iproeyen

,
door de droeflieyt die fy hebben over hun-

ne ionden, gehjefc Magdalena ghedaen heeft , wilt
den eerften zijn dic-fe ftort in de tegenwoordHieyt
vanuwenVader,op dat gy hem aen ons ibudt°ion,
itign maken

, ende onie traenen door d'uwe heyli°h
maken. Komende in deie weirelt, begint gy te doen
door uwe traenen, hetwelck gy daer naer moet doen
door uw Bloedt.

•
i

11
'?! Lie

f
devan myneziele! feght my eens , wat

lclcu ial weder-geven voor alle de goederen die oy my
gedaenhebt? Gy weent , gelijck alle andere kinderen ,maer gy hebtander reden om te weenen , als fy Sy
hebben reden om hun ballinckfchap te beweenen , het
welck iy beginnen ; hunne fondc , de welcke fy mede-brenghen, depeiyckelen aen de welcke fy onder-
worpen zyn , hunne ellenden die fy komen te lyden :

enalis'tdatfydiealfdan niet en kennen , de nature
doet m hun

, het welck fy felve fouden doen , waert
dat ly dufdanighe perijckelen wel ondcrkenden

;maer gy , Ô eeuwige Wysheyt ! weent, om dief-
wille dat gy de fonden fiet van alle de menfehen ,het onghelijck het welck ghefchiet aen uwen Va-
der, het verhes der zielen , hunne onbekende noot-
wendigheden

, de dolinghen die hun verblinden ,de vermasehjekheden die hun bederven , de quade
gewoonten die hun verdoemen. Gy weent , om

diefwille
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ijliefwille dat ghy íiet de mifachtinghe van uwe Wet

,

ie vergetentheyt van de eeuwige goederen , de on-

tchtfaemheyt der falighcyt , de liefde tot de aertfchc

.aken , de overhandt van de fonden ende van den duy-

frel , de gramichap van Godt , het peryckel van de

seuwige verdoemeniife , den valfchen vrede , waer in

de weirelt leeft tuílchen íòo vele reden van te vreefen ,

ende de onmogelijckheyt daer wy in zi jn , van eenige

help-middelen te vinden buyten u > tegen alle qualen

die ons omringhen.
III. Maer om diefwille dat wy deie eenige ende

Waerachtighe help-middelen in u alleen vinden ? wilt

dat de aerde haer verheught in uwe Geboorte , dat

den Hemel die haeft met menichen , die gy komt fa-

ligh maken , vervult fal worden, figh infgelijckx

verblijde. Ghy wilt alleen zyn , die \Veent , terwylen

dat wy de verdienften genieten van uwe traenen : iy ko-
men in overvloedigheyt uyt dit herte , blakende van

van liefde om de wonden te genefcn , ende het ys van

van mijn herte te fmilten. Maecktdoch , fonteync

van de hemelfche goederen I dat defe goddelijcke trae-

nen tot in mijn herte vloeyen , op dat het door die

magh veriacht , gefuyvert ende genefen worden. Ick

aenbidde u , goddelijeke liefde ! o ongemete goet-

heyt , oneyndelijcke bermhertigheyt ! ick aen-

bidde u > Lam Godts die wegh neemt de fonden
des weirelts. Ick aenbidde de groote forghvuldig-

heyt die ghy hebt om voor my foo krachtige re*-

medien te beibrghen.

Hoe wel heeft den Propheet Ifaias gefeyt , dat
ihyvierigh zjjt , ende baeftigh om te rooven , Ifa. 7.
aengefien dat gy den tijdt niet konnende afwach-
ten , tot dat ghy foudt konnen fpreken , alreedts

de hemelfche ichatten , de bermhertigheden Godts

,

ende
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ende duyfent geeitelijcke graitcn , door uwe traenen 1

weah-ncemt,om die te geven aen de fondaren. O
eoddelijckcn Bmydegom mijnder ziele ! Ô minnelijcJ
ken Vader der ongeluckige fondaren ! gy hebt wel
reden gehadt van te feggen : dat de kinderen van den
Bmydegom met en vermogen te kreyten , fio langh als
als hy met hun is ; maer dat fy fiuden kryten als hy
ahvefendc is. Matt 9. Om dieiwille dat fy van fijn foet
gelaet berooft zijn : want als hy tegenwoordigh is ,

Í00 heeft hy forge van te vooríien aen de noocítwen-
digheden van de familie , ende die te vertrooften
door fijne tegenwoordigheyt , terwylen dat de kin-
deren hun vermaken , ende ruften op de for^e van
hunnen Vader. Alfoo is't oock , ô goddeííjcken
Jejus

, dat ghy , komende in defe weirelt , ghc
wilt hebt /dat wy in de vreught fouden zyn , ter-
wylen dat ghy voor ons weent , ende dat wy de foiv
ge van ons felven op u fouden laten , terwylen dat
gy alleenarbeydcom voor ons de eeuwige goederen
te bekomen,

IV. Maer gy en begint niet alleenlijckuw leven met
traenen te ftorten , ô Godt van mijne ziele ! maer gy
volhert daer in geduerende uw leven , de welcke niet
en fullen op-houden , ten zy door de doodt des Cmy-
ce. Gy fult de dagen ende de nachten over-brengen
in het gebedt overgoten met traenen , jae d'aerdc fel-
ve daer gy fult bidden , fal daer mede befproeyt zvn

;

gy voelt mijne quaeden gelyck oft'et d'uwe waren ,

ende gy vraeght voor my de goederen des Hemels ,
al oft dat íy voor u nootfakelijck waren. Alwaer 't

dat gy noyt andere pynen en gevoelde , en fou-
den defe traenen die gy geftort hebt , om mijne
fonden te beweenen, de welcke gy niet bedreven
en hebt, defe verfuchtingen die gy gelaten hebt ?
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:>m voor ons de hulp-middelen te verdienen , die gy
jiet van noode en hadde , niet genoeghíàem zyn ,

Dm my te verwinnen door uwe liefde , ende om de

mijne tot u te trecken } O onuytputtelijcke Fonteyne

der bermhertigheyt ! oneyndelijcke liefde ! hoe is
3

t

inogelijckdat ick in traenen niet enimilte ende niet

brande van liefde tot u ? fil ick u dan de fonden die

ick bedreven hebbe , aileen laeten beweenen , ende

voor
5

t minften de mijne niet mengelen met d'uwe ?

O íbete ende brandende traenen , veriacht doch mijn

herte 1 maeckt datde mijne in overvloedigheyt vloey-

en , op dat ick u helpe in mijne fonden uyt te wii-

fchen , ende dat ick ontfteken magh worden in de
liefde van mijnen Salighmaker.

1st dat gy , eeuwige Wysheyt , in my niet gefien

•en hebt , het welck u konde bewegen > om my be-

hulpfaem te zyn in den noot > daer ick in was , van ge-

heel mijn leven te fuchten ; hoe kan ick noch ibo

verblint zijn , dat ick naer de welluften des weirelts

loope , fonder eenigh gevoelen van mijne ellende 1

verlicht , hemels Licht ! de duyfterheden van mij-

ne ziele , op dat ick my kenne ende my hate : treckt

mijn herte af van de liefde der aerdtfche goederen ,

die my van u fcheyden. Neemt van my wegh den
imaeck van alle de dingen , de welcke my beletten van
u te fmaeken , ende die 11 verbinden te weenen.

V. O oneyndelijcke goetheyt , alcydt lydtfamigh 3

om my te verdragen , ende altydt milt om my
met goederen te vervullen ! waer ibude ick zijn ,

waer
5

t dat gy met my geen medelyden en had-
de ; Als ick mijne oogen ilaen op mijn voorgaen-

de leven , ick vinde daer in groote reden van
vreefe ende van droefheyt , niet alleenlijck om
de ipnden , de welcke ick noyt beweent en heb-

be ,
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be , maer oock om die , over de welcke ick tot mi
toe met fulcke flappigheyt verfncht hebbe : want heb
ick oyt het verlies van uwe liefde , ô mijnen Godt

,

foo grootelijckxgevoelt,als wel het verlies van ee-
nigh goet , oft van eenigh tydelijck vermaeck } ick
beweene de aflyvigheyt van eenen Vader , van ee-
nen Broeder , van eenen vriendt , die my van
mijne quaden niet en konnen verloflen , ende de
welcke ick nootfakelijck moet verliefen vroegh

,

oft laet ; ende fiet , ick verliefe u alle dagen door my-
ne fonden , ô myn opperftc goet ! ick verdiene beroofi
te zijn van het eeuwigh geluck , om het welck te ge-
nieten

, ick gefchapenben 3 ende eylaes ! dit verlies
en gaet my niet ter herten. Is't dat iemant my ver-
gramt

5 is't dat hy my niet wederom en geeft , het
y^elck ick meyne dat hy my ichuldigh is : is't dat my
ietover-komt tegen mijnen wille, ick worde daer
dooríòo inwendigh als uytwendigh beroert. Ick ge-
voele het verlies van mijne eere , ende van mijne adit-
baerheyt. Ick ghevoePet uytterlijck als ick mercke dat
iemant anders meer geacht wordt als ick ; daer en bo-
ven brenge ick mijn leven over met my felven te ver-
maken , ende met mijnen doot vyandt te ftreelen , dat
istefeggen, dit fterffelijck lichaem het welck den"
ooripronck is van alle mijne quaelen ; is't dat daer aen
eenigh gemaeck oft eenigh vermaeck komt t'ontbre-
ken , ick ben daer over' foo bedroeft , dat ick daer
door mijne rafte kome te verliefen : ende dat noch
meer te bewecnen is , ick beftede den tydt , den welc-
ken gy , ô mijnen Godt , my gegeven hebt om de eeu-
wige goederen te verdienen I in al het gene , het
welck my van dat geluck voor altijdt kan beroo-
ven; ick ben loo ellendigh , dat ick niet en kan
gclyden, dat men my de ghelegentheyt beneemt

van
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van my felven te verlieien , ende oock om u te ver-

liefen op den felven tijdt •> u , fegg' ick j die mijne

eenige ialigheyt zijt.

Ick ben flap tegen de bekoringe , in den minften

ftryt ben ick overwonnen , lauw > fonder iever , ende

flauw om het goet te doen , ftout in het quaet te be-

dryven, fonder licht, fonder liefde , fonder eenige

begeirte van u te behaegen > fonder eenige moeyte te

doen om u te dienen , fonder begeirte van iet voor u

m lyden , fonder inwendigen vrede , ende ten leften

fonder eenighgoet, ten zy dat'et van u komt. Maer

het is te weynigh geieyt , ick ben fonder u , o waer-

achtig leven van mijne ziele I ick fien my in het land*

fchap van de fchaduwe des doodts , ende ick en ben

daer door inwendigh niet geraeckt , ende ick en ftor-

te geene traenen in uwe tegenwoordigheyt. En zyt gy

niet , ô goddelijckenJefits , mijnen waerachtigen Va*

der , mijnen Broeder , mijnen vriendt , den medege-

felle in mijne pelgrimagie , mijne glorie , mijnen fchat,

mijnen trooft ende mijn opperfte geluck X hoe komt

dan , dat ick niet befchaemt en ben , dat ick het tyde-

lijck verlies foo lichteliick kome te beweenen , ende

dat ick foo ongevoelijck ben in het ongeluck vanu te

verliefen \ O traenen van eenen oneyndelijcken prys ,

voldoet doch aen de flapheyt van de mijne , ende ver-

kryght my de goederen die gy verdient.

Doet dan mijne ellenden ophouden , ô Heere ,

ende en gedoogt niet dat ick langher in de ver-

blindtheyt blyve , in de welcke ickfben. Ick hebbc

nu alreedts een groot deel van mijn leven befteedt

indetydelijckeíòrghvuldigheden , het gene dat my
noch refteert , en is niet te veel om den Hemel te

verdienen. Dat ick ten minften nu beginne van

u te dienen , ô mynen Godt 1 ick ben gheraeckt

door
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door een leedtwefen over mijne ionden > ick foeke
die waerachtelijck met u te beweenen ? maer ick bid-

de u , dat uwe Kraghtige rranen die den Hemel open
I

doen , mijne oogen oock willen openen , op dat biii-

1

ne traenen daer uyt in overvloedidieyt mogen vloey-

en. Wilt dog , ô foete traenen , alle de vlecken van
mijne ziele af-waflchen ; ontfteekt in mijn herte , ô
brandende traenen , de liefde Godts ende den haet

van my felven. O traenen die door-gaen het herte

van den eeuwigen Vader , door-gaet oock mijn her-

te , ende aengeiien dat gy alle foorten van goederen
uyt den Hemel doet neder-daelen op d' aerde , ver-

heft mijn aerfch herte tot den Hemel. Wanneer fal

dien geluckigen tydt eens komen , dat ick de uyt-

werckinge van deie koftelijcke traenen in mijne zie-

le fal gevoelen > Dat iy dog voor my vraegen , ô
goddelijcken Jejhs ! het gene ick nieten wete te vra-

gen: verhoort-ie dog , want ick en verdiene niet

verhoort te zijn , ende geeft my de .goederen die iy

voor my vraegen.

VI. Het is waer, datde traenen gemeynelijck zyn

het uytwerckfel ofte het eynde van droetheyt : want
de droetheyt , en zijnde niet anders als eene pynelijck-

heyt die men heeft over een verloren goet , het welck
ons aengenaem was , foo is't dat men niet en weent ,

als over de beroovinghe van het gene dat men be-

mint : ende als men dat goet wederom bekomt , ioo

is't datde droetheyt oock eyndight door de traenen.

Hierom is't dat uwe dienaren , die u met eene vieri-

ghe begeerte ioecken , weenen nu van pynelijckheyt

,

om het quaet het welck hun van u vervremt \ ende

nu van blydtfchap om het goet , welck gy hun me-

dedeelt , niet konnende de foete indruclcinghe van

uwe teghenwoordigheyt verdraegen , fonder trae-

nen
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nen te ftorten , noch oock het leetwefên het welck

iy hebben om dat íy u Í00 mifacht hebben. Maer ghy

,

goddelijcken Jefus , wat reden hebt ghy om te

weenen 1 Is'er wel eenig goet , het welck gy niet

en hebt ? Gy zyt felve het opperfte goet ; ghy befit

alle de fchatten van de wysheyt , ende van de Weten-

ichap Godts , ende gelyck'er u niet en ontbreeckt > foò

en kan men daer oock niet by doen ; overiulckx en

ftort gy defe traenen niet ais voou de menfchen ,

ende ryck zynde van u felven , foo en wenfcht gy gee-

fte goederen , als voor hun. Gyen fait noyt voldaen

fcyn , ô verílindende vier , ten zy dat gy alle de zielett

die gy voor u gheichapen hebt , overvormt hebt in u.

Maer en zyt gy niet oneyndelijck } en zyt gy niet almo-

eendeí wat kan u dan oeletten van in my te verflin-

aen , het gene u mishaegt , ende van my in u geheel

te veranderen ,- op dat ick u behaege ?

VII* Ick wenfche dan , dat mi jne traenen nacht ende

dag mijn voetfel mogen weien , tot dat ick u befit-

te , oneyndelijcke goetheyt ! Gheeft my dog > dat

ick het ongeluck van u verloren te hebben , ende het

perijckel van u te verliefen magh beweenen. Verfterckt

my dooruwe tegenwoordigheyt , op dat myne vyan-

den mogen verftroeyt zyn. Ick gevoele my inwen-

dig geraeckt door eene begeerte van te bidden , van

u te beminnen , van de traenen af te droogen , die

gy voor my ejeftort hebt ; maer daer is iet in~my , het

welck u die doet ftorten , het welck mijne verblint-

heydtmy beiet te kennen ; maer gy , Heere ! die

my volkomentlijck kent, ende die den grondt van
mijne ziele dooriiet, geneeft in haer het'quaet, het

welck u bedroeft , ende geeft my alle de goede-
ren die gy my wenfcht. O hoe wel begrype ick

nu , dat'et betei; is te gaen in een huys van trae-

nen >
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nen , als in eeti huys van vreugt 3 aengefien de traenen

van dit leven de vreught voorts-brengen in het an-

dcr ! Gy wort hier beneden gheboren , ô mijncn
Godt! ende gy fteift in de traenen , ende gy zyt het die

alle de traenen der Rechtveerdige afdroogt in den He-
mel , terwylen dat die , de welcke hunne dagen in

de vermakelijckheden van defe weirelt overbrengen >

op eenen oog-ilagh in de helle vallen. Ick hebbe dan
duyfent-maetliever te gaenin het Stalleken daer gy
Weent als in de Hoven , alwaer de machtige van deie

weirelt hun vermaeken : want daer en is geen ver-

maeck op d' aerde , het welck niet en is gemenghelt
met droetheyt i ende de fuyverfte vreugt die men hier

fmaeckt , is te weenen met u : want cle Rechtveirdi-*

ge die hun leven overbrengen in traenen , ende de
welcke fonder op-houden naer u verfuchten , zyn ver-

vult met trooft ; geeft my dan , ô Heere , dat ick

van dit kleyn ghetal magh wefen. O geluckighen

ftont ! op den welcken de ziele u teerelijck omhelft a

terwylen dat het lichaem overgoten is met traenen.

Omhelft my dan , ô Goddelijck Kindt ! op dat

wy te famen mogen weenen , gy om mijne lief,

de v ende ick om d'uwe. Gy iiilt my bekeeren >

ende ick fal u beiitten ; ghy íiilt u met my ver-

trooften , ende ick fal my vertrooften met u. O wat

foetigheden doet gy die imaecken , de welcke wee-

nen met u ! Wat goederen deelt gy hun mede ! O
hoe waerachtigh is het gene gy feght , dat fy faeligh

Zyn die alfoo met u weenen i keen van my af, ô
goddelijcken Jefus , alle ydele vreughden van defe

weirelt , dat ick hier magh veriiichten ende wee-

nen , op dat ick die vertrooftinge magh hebben van

u te befuten inder eeuwigheyt.

HET
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VAN
JESUS-

T. Veel menfchen zyn vol van forgvuldlgheyt en llefde tot kef
lichaern en de geraackclyckheden des Jelfs. 2. Chriftus handelt heel

contrarie met Jyn lichaern. 3. Die uyt llefde lydt armoed en on*
.g.ierna'ck , of van den noodt een deught maeckt , vim in V exem-
pel van Chriftus troofi en flenkte. 4. Chriftus ontreckt hier aen
fyn lichaern allegemack , om ons de eeuwige mfte en goederen it

*verdlenen> 5. Hy leefiin ongemacken arbeytvcLgens defirajfe di$
Adam was op~zelcyt.

Di' ftrafheyt van den tyt , in den welckfn hy

geboren is*

1. T E S U S en hceft nlet alleenlyck ondernomett
I de ionden te beftryden , om voor ons de grade ,

•^ ende de glorie te verdienen , die wy verloren

hadden ; maer oock > om ons een exempel vaa
deught achter te laten , waer in wy het qtiaet , het

welck de fonde ons veroorfaeckt , ende van ge-

lycken de middelen om die t^ vlieden , klaerlijclc

fouden konnen iien. Hierom is 't , dat hy fy felven

befonderlijck heeft geftelt tegen de ionden, die

d'aldermeeft heerfchen in deie weirelt , ende ieer

^evaerlyck zyn , door dien dat deie gelegenthe-

den ieer dickwils voor-vallen > overiulckx hy
heeft die deughden , die daer tegen ftrydigh zyn

,

oock d'aldermeeft geoefFent > gelyckerwys zyn
de ootm'oedigheyt > de lydtfaemheydt 9 de vlucht

der welluften , en al het gene de weirelt d'alder-

meeft acht. Maer ghemerckt de forghvuldigheyt

ende de liefde , die men voor het lichaern

heeft ,. eene van de meefte iaken is > waer mede
L Dcel. K de
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de meníchen bekommert zyn , ende waer uyt

de meefte ongeregeltheyt volght , foo is 't dat den
Sone Godts van fyne ghcboorte af , ende in het ee-

volgh van gheheel fynleven,fijnLichaem in fulcfcer

voegen gehandelt heeft , dat de gene > die de begeirtc

cnde de ftcrckte hebben , van aen hun felven te fter-j

ven , in hem gheduerige exempelen van verftervinge

vinden , ende dat de gene die de moedigheyt niet

en hebben van hun ielven te verfterven , ten minften

fouden herkennen , hoe grootelyckx dat fy hunnen in*

gheboren vvant, den welcken hun de eeuwige goe-

deren kan aoen verlieien , moeten vreefen.

Een van de gemackelijckheden des lichaems > waer
mede de meníchen het meefte-deel van hun leven

over-brenghen , is de forghvuldigheyt van de kleede-

ren , dagelyckx duyient middelen uytvindende , om
hun lichaem te befchermen tegen de ftrafheyt van de
locht , ofte tegen de veranderinge van den tyt van het

jaer , ofte wel ora de ftrafheyt des tydts min te ghe-

voelen , de welcke fy niet gheheel en konnen ont-

vluchten. Men moet daer by vòegen de hoogh-ftadige

huyien , de ghematkelijcke kamers , de hovingen y

de ichoone dreven van boomen , de klaer-blinckende

Fonteynen , den prachtigen huys-raet , fchoone tafc-

len , het aengenaem mufieck , ende duyfent andere

vermaeckelyckheden , die fy met eene ioo groote

forghvuldigheyt foecken , om alle ongemack te

beletten , het welck eenen finnelycken menich
foude konnen overkomen. Maer gelijck men van
eenen vyant , den welcken men toeft , niet en moet
veiwachten als wederfpannigheyt , ende verra-

derye, foo is 't dat de hevlige Vaders, van den
H. Geeft onderricht om alle die ongeregeltheden

te voor-komen 9 gevonden hebben het gemeyn en-

de
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tte eenvoíidigh Cloofterlijck Leven , alwaer men alie

overvloedigheyt in de wooningen , in de manieren
van leven , ende in de kleederen af-fnydt , hun te

vreden houdende met 't gene dat nootfaeckelijck is ,

ende alwaer de gelegentheyt oock dickwils voor-valt,

vau het lichaem , ende van de finnen te verfterven.

Vele van die hebben hun oock vertrocken in de
Wocftynen > alwaer íy leefden fonder huyfen , fonder

kleederen , ende fonder meníchelijek voedtfel. Ande-
re brochten hun leven over met geduerigh te vaften ,

cenige bleven ílaen op eene Colomme , uytgeftelt aen

de koude ,ende aen de hitte,ende aen alie de ftrafheyt

van de locht , ende fy waren al-te-mael van íulck een
Voornemen , van aen het lichaem alie nootwendighe-
den te weygeren , ghelyck de weireltlycke menfchen
beforght zyn om alie overvloedigheden te beforgen.

II. Jefns Chriftus en heeft niet alleenlyck naeckt

willen geboren zijn , gelijek de andere kinderen

van Adam , maer oock in eene íeer ongemackc-
lijcke plaetfe , ende in den ftrafften tydt van het

I'aer, in 't midden van den nacht , bevende van

coude , ende berooft van alle help-middclen. In

het gevolgh van den tydt en heeft hy den Rock
fonder naet , den welcken iyne Moeder met hare

cyge handen voor hem geweven hadde , niet ver-

andert , maer hy heeft hem gedragen tot het Cruys
toe. Geduerende iyn verborgen leven , en hadde
hy niet in dat arm huysken , daer hy in woonde
om figh te befchermen tegen xle koude , noch te-

gen de hitte , ende als hy begonfte te verkeeren

met de menichen , foo diende hem dc aerde ge-

meyniijek voor fijn bedde : hy was dickwils uyt-

geftelt aen den regen , aen de winden 9 aen den
ihecuw j aen de Sonne 3 aen den dauw des Hemels ,

K X end©
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ende den dagh alfoo over-gebrocht hebbende , vcr-

trock hy fy-felven 's avonts op eenen bergh , ofte wel

in eenen hofom aldaer den nacht over tebrengen in

het gebedt : ende al-hoe-wel dat hy was den Meeítef J
ende den Schepper van den tydt, foo heeft hy dien

evenwel willen deelen in vier Tyden van het jaer , tot

het profytvan de menichen, niet-tegen-ftaende dat

hyvan doen af voorfien hadde hetongemack, het.

welck hy daer van moefte ontfangen : aldus voor ons

duyíènt foetigheden beforgende , ibo uyt de vrucht-

baerheytder aerde , alsnyt den overvloedt der vruch-

ten , áie d'aerde op elcken tydt voorts-brenght

,

bereyde hy voor iy felven niet als lyden : want

by heeft ieer weyni^h geproeft van alle het gene

dat de aerde voorts-brocht , ende aengenaem was
aen den fmaeck, daer hy in tegendeel allede ftraf-

heyt van den tydt gevoelt heeft.

III. Hieruytkonnende arme menfchen eene grootc

onderrichtinge , ende eenen grooten trooft trecken

,

want fchoon dat fy berooft zyn van duyíènt dingen ,

die de rycke menichen in overvloedigheyt beiitten

,

loo verre , dat den ghemeynen noodt-raft hun oock
dickwils komt te ontbreken : foo is 't evenwel , dat iy

door het exempel van onfen Salighmaecker leeren ,

dat'et eene Chrjftelycke wysheyt is , van den noot eene

deught te maken. Den H. Chryfoftomus feght : dat

Goat de gefteltenilTc des herten 7 en den goeden wille

der menichen boven alle dingen komt te achten

,

ende dat hy niet min en aenmerckt > het gene dat

wy door nootfakelijckheyt lyden , als het gene
het welck wy lyden door verkieiinge , foo noch-
tans , is't dat wy de liefde , ende de gelatentheyt

voegen by de nootfakelijckheyt van het lyden.

Het gevoelen van deíen H. Vader is geveiticht op
eene
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eene ieer bondighe reden ; want al is't dat ick hct

lyden niet en kan vlieden , het en laet daeiom
niet te komen van de handt Godts , die my het

over-íèndt, en die wilt dat ick'et ontfange, ende
lyde. ; aldus aenfiet hy mijnen goeden wille , dat

ick'et aenveirde als eenen dienit , den welcken
ick hem bewyfe , als eene onderwerpinge aen fyne

fchickinge , ende als eene volbrenginge van den
goeden wille , den welcken hy my in-geeft.

Waer't dat de arme meníchen den geeft Godts had-
den , iy iouden hun voor geluckigh houden , van hun
felven te fien in den felven ftaet * in den welcken Jejus

is geweeft , den welcken geboren zynde in't midden
derJoden,onder de welcke vele rechtveerdighe.» ende
te famen rycke Joden waren , heeft nochtans het geiel-

fchap van Maria , van Joieph ende van eenige Herder*
kens 5 die arm waren , verkoren. Wat.een voordeel is't

voor alle de gene die arm zijn , dat iy hunne armoede
met die van onfen Saligmaecker konnen vervoegen ,

ende die alfoo verdienitigh maken door de fyne, Maer
is't dat de deught 3 die uyt den noot komt , Í00 kofte-

•lijck is voor Godt , van wat prys íal de nootwendighey t

zyn , die uyt de deught komt? voorwaerde vrywil-

lige armen 9 die de Woeftynen ende de Cloofters

vervullen , de welcke al het gene dat overvloedigh

is ? weygeren , ende die hun lichaem met iulcKe

ftrafheyt handelen , vinden in Jejus , niet alleeiv

lijck het exempel > maer oock de fterckte om te vol«-

brengen het welck aen de nature onmogelyck fchynt

te wefen : want de liefde , gelijck den H. Chryfologus
feght , en beklaeght haer niet over de fwarigheyt

van de faken , want hoe dat-fe fwaerder zyn •> hoe
datfy die met meerdere moedigheyt onderneemft

Hici uyt volght* dat eenighç heylighe Vrouw-
K j
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per'oonen , daer PalUdws van fpreeckt , naer dat fy

langcn tydt tuíTchen vier mueren fonder dack befloten
hadden geweeft , gevraegt zijnde hoe dat fy eenen foo
harden kercker hadden konnen onderftaen , hebben
geantwoordt , dat fy van de fchoonheyt van haren
Bruydegom foodaniglyck ingenomen waren,dat de
liefde , ende den drift om hem te behagen , luttel de-
den voelen , het gene iy voor hem lecfen. Waer't dat
de weireltfche menfehen de geeftelycke welluften
kenden , die Godt te imaken geeft aen de ghene , die
de weirelt om fijne liefde verlaeten,íy íòuden de licha-
melycke vermakelijckhedenuyt'erhertenverachten

;

maei gelyck deie waerheytbeter begrepen wort door
het exempel , als door de woorden , foo is't genoe^h
met hier te ieggen , om eene kleyne verbeeldinge^te
geven van het gheluck , het welcke de Heylige in dit
leven genieten , dat iy meer genoegen hebben, van in
d'armoede ende in't lyden te leven , ais de weireltiche
menfehen in't midden van hunne overvloedigheyt,
ende van hunne vermaekelyckheden , ende datTy niet
eençn oogenblick van de pynlyckheden die fy voor
Jefus lyden , en fouden willen af-gaen , voor alle de
vreughden van defe weirelt.

IV. Daer zijn menichen , de welcke op deic
wejrelt in fulcker voegen leven , dat fy niet t'ee-
nemael^ ongeregelt en zyn om hun gemack noch
oock ieverigh genoedi, om voor Godt alles te
laten , ende al-hoe-wel dat'et gene , daer men van
komt te fpreken, hun íoo rechtelijek niet én
raeckt, als wel de gene, die de Chriftelycke voL
maecktheyt trachten te bekomen , foo is 't even-
wel - feker , dat iy in de ftrafheyt van het Leven
Chrifti , eene groote reden van trooft voor hun
vinden 3 ende oock krachtige reden om hem te be-

minnen

:
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minnen : want hy heeft foo veel goetheyt voor ons ,

dat als wanneer hy ons voorgaet , met loo wonder-
lijcke exempelen van een alderftraffte verftervinghe

,

nochtans hy en verbindt ons niet van de íèlve in

íbo verheven graet te oeffenen : ende terwylen dat

hy íigh alles ontreckt , om voor ons de eeuwige
goederen te verdienen 9 laet hy ons toe het tyde-

Fijck gemack , mits dat het ons de liefde ende de
gehooriaemheyt , die wy hem fchuldigh zijn , niet

en doet verlieíèn. Overfulckx al is't dat die 9 daer

wy van fpreken , noch veel aen hunne finnen toe-

geven , is't dat fy de heylighe Sacramentei! dickwils

gebruycken , is't dat iy de deughden , die voor hun-
nen ftaet eygen zijn , oeffenen , is 't dat de forge

,

die fy hebben voor het lichaem , hun de forge , die iy

voor hunne ziele moeten hebben , niet en doet verla-

ten , foo is't evenwel dat Godt uyt defe fteenen , kinde-

jren van Abraham^ookn uyt defe dorens,ende vruchr

ten uyt defe onvruchtbarige aerde kan verwecken,

Sy hebben noch eenen middel , om de bermher-
tighcyt Godts over hun te trecken , den welcken is ,

dat iy met eene befchaemtheyt voor hem veríchynen 9

infiendc hun leven , ende het ftraf leven van hunnçn
Salighmaker > vragende van hem vergifFeniife over
hunne flapheyt , ende de gratie om alles te vlieden ,

het welck fijne liefde in hun kan te niet doen : want

Jefus bemint ons foo teerlijck 9 ende hy acht de oot-

moedigheyt des herten foo grootelijckx , dat onfe goe-
de begeirten , hem onfe gebreken dickwils aoctt

ontfchuldigen.

V. Onfen eerften Vader Adam , is naer fijnen

val veroordeelt gheweeft om fijn broodt te eten

in't fweet iijns aenichyns : dat is te fegghen ? om
niet te konnen leven , ten zy met; groote pyne*

K 4 lijckheyt'
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lijckheyt, metveeltearbeyden , ende. met weynigh
te vergaedercn van eene aerde , die niet anders als
diftelen , en dorens voortsbrocht. Jefus heeft deie
felve Wet onderftaen in alle ftraflieyt. Syn leven is

cencn geduerigen arbeydt geweeft , door de goet-
hcyt die hy voor ons gehadt heeft ; ende hy heeft wey-
nigh profijt gedaen met iijnen arbeydt , door onfe

|

boosheyt: hy heeft vruchten des levens gefaeytin ee-
ne ondanckbarige aerde , de welcke vruchten des
doots ende der eeuwighe verdoemenifle voorts-
gebrocht heeft.

AENSPRAKE EN VERHANDELINGE
Met Jesus over de ftrafheyt des tjdts daer hy in

Gheboren is.

i. Vcrwonderinge over de gcetheyt van Jesus willende foo
veel ongemackx lyden in fijn teer Lichaem. 2. Jesus heeft de
ftrenpgheyt, die wy foo feer haeten , heel fijn leven lanck
bemint. 3. Hoe meer wy ons lichaem toe-geven en ftreelen ,
hoe meer het van ons vraeght. 4. De wereltjche menjehen doen
tneer voor hun lichaem als wy voor Jesus. 5. Geluchgh'is hy
die fijn rufie foeckt , niet in àe voldoeningen van V lichaem ,
tnaer in Jesus. 6. Be geeftelijcke koude van ons hert , pynight
Jesus meer als de Uchaemelijcke koude van den tydt. 7. Ver-
fuchtinghe tot Jesus om ontfleken te warden in fijn Liefde. 8,
By doet ons twee groote gratien , hy bemint ons , en hy wilt
*uan ons bemint %tjn. Gebedt tot jssus , Maria en d'Engekn
om die Liefde te bekomen,

!• T T Oe komt dat ghy de verfteentheyt van mijn
JTlherte niet en vermormt , goddelijcke teer-

heyt
! op dat ick die uytvindingen van uwe berm-

hertigheyt ioude mogen beminnen > ende aenbid-
den \ Hoe kont gy verdragen ; dat mijne ziele kout
ende bevroien blijft in't midden van foo vele
ylammen, die my van alle kanren pmringelen 2
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En wilt niet gedoogen, Hcere , dat dit vier, het

welck u verilint , geheel befigh zy met u te vernieti-

gen , maer maeckt dafer eenige genfterkens tot my
komen , want fy fallen genoegh vinden , waer op dat

fy hunne kracht fallen konnen uytwercken , te weten,

op eene groote verfteentheyt , om die te veríachten y

op vele fonden , om die te vernietigen : ende op
vele onvolmaecktheden , om die te verteiren. Ick

aenbidde u , goddelijck Kint ! Ick kenne u uyt ge-

heel mijn herte , mijn opperfte goet i gy zijt groot

in alles , altijdt gelijck aen u ielven , ende dit kleyn

Lichaem en kan de overvloedigheyt van uwe rijck-

dommen niet verborgen , daer en is niet in u , dat

fwack is , als het gene dat nytwendigh ichynt aen

de oogen der meftíchcn. Maer wat fait gy doen ,

Heere , als dit Lichaem itercker fal zyn , ende
bequamer om te lijden , -aen^efien dat gy'et met
fulcke ftrafheyt handelt in falck eenen tydt , als het

noodig hadde van foeter gehandelt te wefen ? Ick iien

het beven van koude , gcleyt op de harde aerde , hoe
teer , ende delikaet dat'et oock is ; ende fiet , uwe
voorfienigheyt en heeft niet ghedaen om dien tijdt

te verfoeten om te verminderen het gene hy lijdt.

De Heylige Magetisfoo arm, dat iy by-naer niet

en heeft om uwe naecktheyt te bedecken : den ftal

is open , ende uytgeftelt aen alle winden. Daer
en is geen vier om u te verwermen , ende men fiet

daer niet als eene uytterfte armoede , ende een ge-

breck van alle gemack.
II. Ghy. en laet nw werck niet onvolmaeckt ,

goddelijcken Salighmaker ! naer dat ghyuw le-

ven begonft hebt door het lyden , hebt gy daer in

volhert , ende ten leften hebt gy'et door het lijden

geeyndight. Ghy hebt de ftrengigheyt altijdt be-

mint *
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mint, die wy foo grootclijckx haten : want hoe dick-
mis en de heeft Sonne , als fy op-geftaen is , u met
veenendc ooghen ende met een aenficht bleeck door
de koude van den nacht niet gevonden ? Hoe dick-
mis en hebben uwe kleederen , ende uw hair niet
doornat °eweeft door den regcn ende door de kouwe?
Hoe dtckwils en is uw alderfuyverfte Lichaem,als
gy arbeyde

, ende reyfde , met fweet niet overgoten
gheweeft? gy wifte wel,als gy deweirelt fchepte,

j
tt

a c
C Vlel ^m van het

J
acr ĉhiclcte

> dat gy
deftrafneyt van den winter , de hittc van den Somer

,

ende het ongemack dei; winden eens íòudt gevoe-
Jen. Gy hebt uw werck , om alfoo te feggen* haeft
willen genieten , lydende van het beçiníel uwcr Ge-
boorte

, de ftratheyt van eenen ieer kouden nacht ;
ende gy hebt den felven iever ende drift gethoont
tot het lyden , die de minnaers defer weirelt bethoo
nen tot het gebruyck hunner hovcn , ende huyicn
die iy felve gebouwt hebben.

III. O minnelijcken Vader van onfe zielen ! Ò
Meefter van de oprechte ende van de eeuwige Waer-
heyt

! Ô ghetrouwen Mede-gefelle van de arme fon- •

daren
! hoe vervremtzijt gy van die , de welcke niet

en doen het* gene fy aen andere gebieden ! Gy en
ipreeckt noch niet , ende uwe wercken fpreken al-
reedts vooru. Gy iiet , dat ick myn leven over-bren-
ge met dit ellendigh lichaem te ftreelen , ende dat
ick my foo bekommere met uytwendige forghvul-
digheden

, dat ick de inwendige dingenkomele ver-
geten, dat ick ghehoorfame aen de begeirten des
vleeich

, oock met het peryckel van u te' verliefen ;
ende dat ick leve tufíchen de armen van eenen ioo
yreefehjeken vyandt , fonder hem iet te weygeren van
het gene hy verfoeckt. Ick wete door mijnecyge on,

deiv



ever de kpudc in welck? hy çéboren is. \ y f
dervindentheyt , hoe vruchteloos dat den arbeyt is ,

den welcken ick doen om hem te vreden te ftellen ;

hoe meer dat ick hem geve , hoe mecr dat hy van my
vraeght j hoe meer dat ick hem trachte te wederhou-
den , hoe meer hy onhandelijck is , ende voor de ver«

geldinge, om de ghedienftigheyt, die ick hem be.

wyfe , en hebbe ick niet , als dat ick my van u fchey-

de , ô mijn opperfte geluck ! hy buyght mijnc ziele

tot al'et gene dat aertfch ende haer ganich onweirdigh
is , ende hy en kan niet verdragen , dat ick u diene tot

achtcxdeel van iyne vermakelyckheden,
Wat reden en hebbe ick niet van rnijne ellende te

beweenen } Gy fiet den grondt daer van , Heere , hebt
medelyden met my , ende en ftraft my niet in uwc
gramichap : gy kent alleen mijnen inwendigen ftaet,

ende het quaet , het welck de ilavernye van dit lichaem
aen myne ziele doet lyden. Alwaer 't dat ick geheel

myn levcn beweende daer iouden noch duyfent andere

dingen overblyvente beweenen, ende wat vergiffe-

nifle dat uwe goetheyt my gegeven heeft over het

voorgaende > foo hebbe ick evenwel altyt reden van
voor het toekomende te vreeien.

IV. Komt my toch te hulpe, Heere, tegen my
ielven : want gy weet wat dat ick te vreefen hebbe ,

om diefwille dat ick den tydt gegeven hebbe aen de
iorge van myn lichaem , den welcken ick in uwen
dienft moefte befteden ; ende hoe dat ick befchaemt
moet wefen over de flapheyt met de welcke ick a
gefocht hebbe , als gy my voorkomen hebt met uwc
gratie : want wat heb ick oyt voor u gedaen , ô god^.

delijcken Jefus ! het welck de werekfche menichen
gewoon zijn te doen voor hnn lichaem } Sy en hou*
den geene maete in de pracht der kleederen , in de
hooghftaedige bouwen , in het foecken van htm ^e-*

macK 5
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mack • fy en fpaeren geenen koft , om van hun te wci.
ren

, al het gene , dat hun lean doen lyden ; fy en wey-
geren met aen hun lichaem , terwylen dat de armen

,

weduwen, weefen ende uwe Autaren, Ô mynen
t^odt

, veronachtfaemt zijn , ende aen hun d'alder.
nootiakdijekftedingen ontbreken : endealsick door
den treck van uwe grade tot u wederkeere , ende dat
gy in myne ziele komt , wat onthalinge doen ick u >

Wat voor eene wooninge bereyde iclc u ? Met wat
iuyverhevt ontfange ick u , Ô oneyndelijcke goetheyt

!

me ioo lydtfaemig in my te verdragen, ende íòo licht
enele goet zyt in my te vergeven >

Al-hoe-weldat eenen oogenb'lick alleen van defe
goddehjeke foetigheden , (hecydoet gevoelen aen
ctegene die ubeminnen , oneyndelyck kofteliicker is
als de welluiten van defe weirelt; foo is't evenwel dat
de wereltiche menfehen , om die valiche wellu^en te
gemeten

,
meet doen ais ick om de waerachtiee- Myne

Ziele is van droefheyt ende van befchaemtheyt voor u

,

o mijnen Godt , foo doorgaen , dat fy niet beqnaem
en is als haer te ftellen in eene dicpe itilfwvgentheyt.
Hebt doch medelydenmetuarmfchepiei; voor het
welck gy foo veel goetheyt hebt. Ick arbeyde oedue-
rig voor myn lichaem , ende ick en doen by-naer niet
voor u : mijne ellenden zyn gelyck-matig aen myn
bedorvenherte,hetwelck icer groot is voor het
quaet

, ende in tegendeel kleyn en <>efloten voor
het goet; maer de grootheyt van het uwe is be-
reyt om voor my te lyden , om my te bemin-
nen

, om myne fonden te vergeven , ende om u
ielven te voegen naer mijne fwackheyt : want ay
en verbindt my niet te doen al het gene dat ehy
gedaen hebt;gy laet my toe eene ge^atiahde foiv
ge te heoben voor mijn iichaem , ende gy vraegt

van



aver de kpude in tvelcke hj gcboren is* x^f
Tan my alleenlijck , dat ick u foude beminnen.

V. O wanneer fal den tydt cens komen dat de vie-

righeyt van mijnc liefde fal voldoen aen de flouwig-

heyt van mijn lichaem i ô goddelijcke liefde die alles

vermooght, maeckt umeefter van myn herte ende
druckt oaer in uwe wonderheden 1 Geeft my , ô Heere
volkomentlijck d'overhandt over myn lichaem , ende
is't dat ickfoo veel in mijn lichaem niet en kan lyden

gelijck gy geleden hebt in het uwe , geeft my eenen
onverfadelijcken doril van de rechtveirdigheyt , dat

ick ten minften de begeerte hebbe van veel te doen
voor u , terwylen dat gy foo veel gedaen hebt voor my.
Neemt van my wegh alle overvloedigheyt > ende leert

my nietals het gene noodtfakelijck is aen mynen
vyandt te geven. Keert tot u alle myne gepeyfen , aen-

gefien fy niet beter en konnen oekommert zijn als

met u. Hebt forge van het gene dat my aengaet , op dat

ick voortaen geene andere forge meer en hebbe als die

van ti te beminnen , ende te behagen. Wat kan ick be-

geeren buyten u , ô mijn opperfte Goet , ende wat fal

my ontbreken , is't dat ick loo geluckigh ben van u te

befitten ? O verlore jaren ! ô leven qualijck befteet

,

gelijck dat , het welck ick over-gebrocht hebbe ,

ioo verre van u vervremt ! Gy zijt de eenige rufte

van mijne ziele > de waerachtige medecijn tegen
alle mijne qualen , ende de iekere remedie in alle

mijne pynen. Waerom en waert gy my dan niec

genoeghfaem ? doet myn herte open ende door-
Set den grondt van fijne bedorventheyt , ende ge-

neeft fijne verouderde wonden : want hoedanigh
ick oock ben , ick behoore u altijdt toe > ô Heere 1

gemerckt dat ick van nu af door rechtveerdigheyt

den uwen gewórden ben , maeckt dat ick oock
door liefde u toe-behoore.

VI.
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VI. Maer laet my toe , dat íck u eens vraghen
magh , wat u t'aldermeeft pynight , de koude van de-
fen tydt , ofte wel de koude van mijn bevroien herte !

Alies ípreeckt in u,leert my uverftaen endeu ge-
hoorfamen. Ick fien wel dat gy de ftratheyt van den
winter gevoelt om mijne teerigheyt uyt te roeyen

,

ende dat gy die met vreught lijdt , om dit lauw hertc

te doorfteken met de fchichten van uwe liefde. Eyla-

cen ! wat fal van my geworden, ô oneyndelijcke berm-
hertighey t ? Ick en ben niet indachtigh dat ick allcen-

lijck eene ure van mijn leven over-gebrocht hcbbe , in

de vierigheyt van uwe liefde. Gy lijdt koude ende hit-

te gelijck eenen reyfenden man doet , den wclcken

hopt te ruften als hy t'huys fal gekomen zijn ; ende als

gy in mijn herte als in uw eygen huys komt ruften , gy
ioudt daer in wel eene teerigheyt ,eene foetiglieyt ende
cenen vrede willen vinden. Och oft ick u altijdt konde
ontfangen met eene fuijvere liefde ! ende dat ick u
noyt en quame te verftooten door mijne lauwigheijt

!

Gy en vraeght van my niet , ô mijnen Godt !

het welck gy voor my niet gedaen en hebt : want

gy hebt my geichapen voor u , ende ghy hebt my
cen herte gegeven , het welck íijne rufte buyten ú
niet en kan vinden ; gy wilt den center weíèn van
mijne begeerten , ende het fchiint dat gy my in dit

ballinckfchap niet en hebt geftelt, als om my naer

u te doen verfuchten. Maer gemerckt dat gy ge-

fchickt hebt dat ick den laft van dit leven foude

dragen, tot dat ick kome tot het eynde daer ick

naer trachte , ghelijck eenen reyfenden man den
welcken een dor ende onvruchtbaer Landtfchap

moet doorgaen ; en gedooght niet dat ick op den

wegh blyve. Ach ! Heere , gy voor-komt mijne

begeerten i ick gevoele alreedts uwe tegenwoor-

digheydt }



ever de konde in welckf hygeboren is. i ^
digheyt 1 ick vinde u in my , vertrooft dan mijne be-

fwaerde ziele , verfterckt haer , ende feght tot haer

,

datgy hare fàligheyt > ende haer opperfte goetzyt.

Is't dat ick u iomwijlen foecke fonder u te vinden g

ende dat gy uyt-fteit van tot my te komen , dat is 9

op dat icK u met meerdere vierigheyt foude foec-

ken , ende dat ick daer naer u ghevonden heb-
bende , de íòetigheyt van uwe tegenwoordigheyt be-

ter foude imaken : want gy wilt uwe wooninge ,

uwe rufte , ende uwe welluften in py ftellen. Is't

dat gy mijn herte koudt vindt voor u , ofte wel
met eene andere liefde bevangen , ghy hebt daer

in feer groot gevoelen ; maer als ghy de plaetfe

ydel vindt , oft bereedt om u te ontfanghen , foo

meynt gy over alien uwen arbeyt wel geloont te

zijn. Hoe dickwils hebt gy geklopt aen de deuie

van mijn herte , fonder dat ick u ojpen gedaen hebbe ,

ò eeuwige fchoonheyt I Hoe diclcwils hebbe ick u
verjaegt , naer dat ick u ontfangen hebbe ! Hoe dick-

wils heb ick liever gehadt my felven te verliefen

»

als u te befitten ! Waerom is't dat ick leve , ô mij-

nen Godt , is't dat ick niet en leve voor u } Stele

doch, ô Heere , een eynde aen mijne ellenden ,

ende niet tegenftaende alien mijnen wederftant ,

maeckt dat gy in mijne ziele ontfanghen wort ,

ende noyt daer uyt en gaet.

VII. Komt mijne hope , ende mijne faligheyt ,

verjaeght de onrechtveerdighe befitters, die mijn
huys met ghewelt hebben m-genomen ; onfteeckc

daer in het vier van uwe liefde , houd'et voor u
alleen ghefloten , ende en gedooght niet , dat'er

iet om-gaet teghen uwen wille. Boven al , hebt
een miftrouwen van my : want ghy weet wel , dat

ick in uwe teghenwoordigheyt altijdt rijck ben
van
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van aoedc begeenen , ende van belofteh , endc daj
ick buyten die , flap ende flouw worde in uwe
liefde ende traeg in te volbrengen , het gene ick
u belooft hebbe. Doet uw werck , ô Heere 5 niet te-

fhenftaende niijne wederipannigheyt : want ick en
an geen goet hebben , ten zy'dat'et van u komt.

Dat de voornemingen van uwe goetheyt niet belet en
worden door mijne boosheyt , hcrftelt dat verdor!
ven is , geeft my wederom het gene dat ick verloren
hebbe: glorificeert u in uw fcliepfel, heerfcht in uw
rijck , ende en laet niet toe , dat ick my van u fchey-
de

,
die mijnen Godt , ende mi jn opperfte gcluck zi it.

VIII. Gy hebt Adam veroordcclt , ckt hy iijn
broot foude eten in't iweet iljns aenichijns , ende dat
hy dickwils met en foude vergaederen , als door-
nen, daer^hy nochtans goet foude geíàeyt hebben ;
cndegy, ô mijnen Godt ! die den nieuwen Adam
zijt, onien waerachtighen Vaderende die geen ioeter
voetíel en hebt , als de liefde van ons herten , al-
hoc-wel gy wifte , dat iy doornen fouden voorts-
brengen , daerom niet en hebt na-gelaten het fact van
de eeuwke goederen daer in te werpen. Gy hebt
daer in de pyne van onfen eerften Vader onder-
ftaen

; maer met dit verfchil , dat hy die lede voor
iijne fonde , ende dat gy die Iijdt voor de mijne.
Maer feght my eens , Ô goeden Heere ! wat

voordeel kont ghy doch trecken uyt onie liefde ;
Vergecft'et my, ô mijnen Godt ! ick wille mi£-
fchien te veel weten , ende het moet my genoeg
zijn , dat ick veriekert ben , dat ghy wilt bemint
zijn. Is't dat ghy niet anders en vraegt , waerora
is't dan dat ick u niet en beminne? Ghy doet my
eene groote gratie 5 als gy my bemint > ende daer-
en-boven gy doet my eene tweede gratie , als ghy

wilt



over de koude in welcke hy geboren is. iêi
wilt dat içk u foude beminnen ; ende voorwaer ick

en wete niet , welcke van die twee voor my de vooiv

deeligfte is. O liefde , die fop teerlijck bemint en-

de niet achter en laet , om u te doen beminnen , wie
belet u doch te volbrengen het gene gy foo wenfcht >

Maer hoe kan ick u beminnen ionder u \ Gy gebiedt

my , dat ick u foude beminnen , geeft my dan het

gene gy my gebiedt , ende gebiedt my het gene dat u
belieft. Verbrandt de diftelen , en de doornen , die

het goet iaet , het welck gy daer in geiaeyt hebt ,

verfmachten : doet dit aertich herte open , ende
plant daer in uwe goddelijcke liefde , verwermt hae-

re lauwigheyt , befit'et geheel en ganfch ; maer doet

op den ielven tydt uwe ichatten oock open , ô eeuwi-

ge liefde ! want gy vermoogt al het gene dat gy wilt.

O Moeder Godts ! alder-fuyverfte wooninge van
het bevleefcht Woordt 1 die het binnen u felven ioo
wel ontfangen hebt , verkrygt van hem voor my , het

gene dat hy van my vraegt , aengefien dat gy wel weet
dat'er voor my geene faeligheyt en is als in hem al-

leen. Geluckialige geeften , inwoonders van het he-

melfch Jerufalem , alder-iuyverfte herten waer in

Godtvoor altydt ruft , zyt indachtig, dat gy oock
als Pelgrims 3 hier op d'aerde geweeft zyt ; flaet doch
uwoogen.op deperyckelen , in de welcke wy ge-

ftelt zijn, endebidt denHeere , dat ick tot inner

eeuwigheyt fijne wooningen eens mag wefen. Amen.

I Dctl. L HET



HET VIL LYDEN
VAN

JESUS-
I. Jefus flort fijn eerfte Bloedt , en gehoorfaemt aen een Wetl

-daer hy in geender manieren aen verbonden en was. 2. Hy wort

als eenenfondaer befneden , en denfondaer foude wel willen rechu\

veirdig fchynen. 3. In alle.vernederingen van Jefus ,heeft
y

er hem\

lets verheven , uytgenomen in de Befnydeniffe. De Befnydenize h aen

Jefus,die het voile gebruykfijnder reden hadde,pynelijker geweeftl

als aen alle andere kinderen 3 en hy heeft dit eerfte Bloedt metfoo\

groote liefde geflort , als den lefien druppel aen het Cruys. yj
Refits lydt foo jonck voor die , de welcke den tydt van hunjonck-

heyt misbmycken. 6, Verfcheyde fchoone redenen , waerom Je->

fus met foo dieren Prys heeft willen koopen. 7. Jefus defen Naem
ontfangende heeft t'famen gethoont , hoe feer hy hem toekomt*

8. Defen foeten Naem Jefus bejluyt alle de andere die de Pro~

fheten hem geven. 9. Hoe glorieus , koftelijck en profytigh am
ons is defen H. Naem van Jefus.

Syne Befnydenijfe.

I. T ESUS heeft weynighe dagen naer fijne Ghe-
I boorte, fíjn Bloedt beginnen te ftorten ende^ om íoo te iegghen ons de eerfte vruchten

daer van willen gheven , het welck hy daer naer
in fulcke overvloedighevt , om onfe faligheyt fou-
de vergieten. OveriulcKx heeft hy den achtften

dag van iijn leven volgens het Gebodt > het welck
|

Godt eertydts aen Abraham hadde ghegheven > fy

ielven onderworpen aen een Wet daer hy den
oorfpronck van was , al-hoe-wel dat hy vele re-

den hadde , otn fiilck een ghebodt niet te moeten
onderftaen. Want ten eerften > deie Wet was

\~

.

gheftelt



Syne Befnydeniffe. 165
gheftelt gheweeft > ais eene openbare belijdeniife van't

Geloove, het welck de kinderen°van i/raê/hadden

in den Meffias , den welcken fy verwachten. Jefus
Chnftus zijnde dan ielve den beloofden, ende ver-

wachten Mejfias en konde hy geenen anderen ver-

wachten ; ende vervolghens en was hy niet verbon-

den het Geloove , ende de Hope door de Befnyde*

mjje te belijden*

Ten tweeden. Sy was een teecken van het ver-

bont y het welck Godt met Abraham hadde aen-

ghegaen , door het welck Godt iigh verbonden had-
de , de na-komelingen van Ifaac te herkennen voor
fijn volck , ende dat dit volck geenen anderen Godt
en ioude hebben als den Godt van Abraham , ende
van Ifaac , alle andere volckeren verworpen geweeft

Jhebbende , ter oorfaecke van hunne afgoderije.

Maer Jefus Chnftus , dien goeden Herder , gheko-
men zijnde om alle volckeren des weireks te veree-*

iligen ende te verfaemen in eenen , ende den felven

Schaep-ftal , om alle menichen faligh te maken > die in

fijn Geloove ende liefcie íouden willen leven ; konde
het merck-teeken van een verbondt, het welck hy
daer naer wilde veranderen , ende tot alle volckeren
uytftrecken, wel ontgaen.

Ten derden. De Befnydeniffe des lichaems verbont
de Kinderen van Ifrael de ftrafheyt van htm herte ende
alle affevitien , die ftrydigh waren aen de liefoe ende
aen de Wet Godts , at-te-fnyden* Jefus Chnftus zijn*

"de van eene oneyndelijcke iliyverheyt 5 ende komen-
de om de weirelt te iuyveren , en hadde in fy fel-

ven niet om af-te-ihyden ; overliilckx en was hy aert

dit gebodt geenfints onderworpen.
Ten Vierden. Gelijck dit een Sacrament was

van de oude Wet, door het welck men verloft

L x wieri
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wiert van de Erf-fonde , mits tejjelooven , ende te

hopen in den toe-komenden Afefpas ; foo moefte daer

cene fonde zijn , daer dit Sacrament de remedie van

was ; maer onien Saligmaker , die den oorípronck der
|

gratie was , de Vergíffeniífe der fonden 5 het Lam
Godts , die wegh neemt de fonden des weirclts,

cnde vervolgens die niet en konde fondigen , en was
niet min vry van dit teecken van eenen iondaer tc

dragen , als hy was van alle fonden : in tegendeel

,

het was in hem eene alderdiepfte ootmoedigheyt , dat

hy íy íèlven heeft willen onaerwerpen aen eene Wet

,

de welcke geftelt was , om een quaet te genefen , het

welck foo ftrydigh was aen fijne Heyligheyt.

II. De Godaelijcke liefde , die geen overwinne-
lijck beletfel en vindt , heeft haer vermogen willen

doen blijcken , onderwerpende Godt felve aen ee-

ne Wet , de welcke foo onweirdigh is aen fijne Ma-
jefteyt : want Godt is foo groot , dat hy niet meer en
kan toc-nemen ; ende fijne grootheyt fchynt minder
uyt in groote dingen te doen , ais wel fy íèlven te

vernederen in kleyne. Alfoo heeftJejus veel grootere

liefde gethoont,iy ielven onderwerpende aen onie

ellenden , ende aen vernederende wercken vanonfe
natuere , als wondere dingen uytwerckende door fij-

ne Almogenthey t. Dit is't , dat eene fekere foorte van

hooveirdigheyt moet befchaemt maecken , ioo ghe-

meyn onder de weireltfche menichen , die niet

en vreefen ieer groote fonden te bedryven in de

tegenwoordigheyt van Godt , die nochtans voor
fondaren vreeien ghehouden te worden van de
menichen. Daer uyt volght , gelijck den H. Ber-

nardas feght, dat íy geene ichaemte en hebben
over het quaet van hunne ziele , ende dat fy die

hebben om de help-middelen te ghebruycken , de
welc-
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welckehun fouden konnen gcnefcn. JefHtChrifitu

willende door fijn exempel in ons te met doen dele

foo on°ere°elde ende onredelijcke helhnge van oiife

boofe nature, heeft eenen wegh, geheel ftrydigh aen

deíèn , ingegaen : want al is 't dat m hem met en is als

waerheyt, fuyverheyt, ende Heyligheyd , foo is 't even-

wel , dat hy alle deie volmaektheden verborgen hout

,

onder de waerichynlijckheyt van ionde : hy wordt

befneden als eenen iondaer : hy gebraijckt de help-

middelen tegen een quaet , het welck hy met be-

dreven en heeft , om ons te leeren , dat den genen

niet befchaemt en moet wefen , die voot eenen iondaer

eehouden wort , ende nochtans geenen en is ; maer

Sat den genen die eenen fondaer is , ende foodanigen

niet en Ichynt te zijn , dat is altydt veiachtehjck

,

ende mifprysbaer voor d'oogen Godts.

III. Het fchijnt, dat wy aen Jefits eene beloru

dere herkentenifle fchuldigh zijn , om dat hy de

piine , ende merck-teeckenen van eenen Iondaer ge-

draghen heeft in fijne BeihydeniOe : want in ale

andere Myfterien van fijn leven ende doodt ,
felts

tuflchen de waerichynlyckheden van de fonde ,

wierdt in hem altijdt een ftraeltjen van de vcr-

borghe Majefteyt gefien, Als hy gheboren is wee-

nende , ende bevende van koude , gehjck de an-

dere kinderen van Adam , fijn de Engelen , de

Herders , ende de dry Koningen ghekomen om
hem te aenbidden. Als hy in den Tempel op-ge-

dragen is geweeft , als eenen fondaer , dien ouden

Simeon , ende Anna de Propheterfle , hebben fijne

Goddelyckheijt verkondight. Als hy met de fon-

daren in den Jordaen wilde gedoopt zijn , foo

vericheen den H. Geeft over hem in de gedaente

van eene Duyve , ende de fterarae van Godt den

L 5
Vadec
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Vader die gehoort wierdt , ende den H. Joannes , die

hem Doopte , verklaerden , dat hy was den Sone
Godts. Als hyfigh in de Woeftijne liet bekoren rdc
Engelen quamen hem dienen als hunnen Heere ende
Mecfter. Als hy flouw , ende overvallen was van ver-

moeytheyt, de Mirakelen die hy dede, gavenfijn

vermogen te kennen.

Als hy hem in
5

t Hofken van Oliveten liet vangen

,

hy wierp met een woordt íprekens alle fijne vyanden
ter aerden die gekomen waren om hem te vangen. Als

hy aen het Cruys gehecht was tuflTchen twee moor-
denaeren , de Sonne die verduyftert wierdt , de aerde

de welcke beefde , dat groot geroep 5 't welck hy iter-

vende gaf , den honderften Man , die hem voor den
Sone Godts herkende , ende het voorhanghfel des

Tempels , het welck in twee ftucken fcheurde , gaven

eene foo klaere çetuygeniííe van iijne Godtheydt , dat

de gene felve , die hem gekruyft hadden , wederom
keerden,ilaende voor hunneborft^ende hem herken-

nende voor den waerachtigen Sone Gots ; in alle geval-

len , daer hy eenen íondaer icheen te wefen , wierdt al- •

tytiet gevonden, het welck fijre Godthey t ontdeckte,

Daer en is maer fijne Beihydenifie , waer in hy íy íèl-

ven fchynt vergeten te hebben : want daer en vericheen

noch Engel 5 noch mirakel, waer door men hem
konde kennen , door dien hy als dan in alle nia^

nieren het vermaeck hecft willen fmaecken , van fy
felven aen ons gelijck te fien , ende ons gelijck te

maecken aen hem. Ende al-hoe-wel dat hy in her
gevolgh van fijn leven veel grootere pijnen ghele-»

den heeft , foo en moet defe van ons niet min geaclit

Worden
?
aengefienhyiy felven daer aen onderworpen

heeft om onfe liefde 5 foo verre , dat hy fijne eyge

grootheydt gheheel ichynt vergeten te hebben.

IV. AU
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IV. Alwaer 'tdatde Befiiydenifte gecne andere pyne

ohehadt en hadde , als defen weedom , Jefus ioude fy

felven om defe reden allecn daer aen onderworpen

hebben. Want hy was in de weirelt ghekomen met

eene foo groote begeirte om te lyden , dat'et hem niet

genoegh en was van fy felven te matighen , noeh te hj-

J3en j het welck de andere kinderen onderftaen ;
hier-

en-uiffchen moefte defe pyne íeer ghevoelyck zijn,

door dien de Befiiydeniffe gefchiede met een fteene

mesken , volgens dat de Vrouwe van Movies gedaen

hadde aen haere kinderen , ende datGodthet felve

geboden hadde aen»evoor allehet volck,voor

ende al eer dat fy iouden gaen in
5

t Landt van Belofte.

De kinderen voelden defe pyne gemeynelijck fonder-

kenniiFe, het welck 't ghevoelen in hun verminder-

de ; maer Jefus , die als dan fijne voile reden hadde ,

voelde de pyne van defe wonde feer levendiph ,

ende hy ftorte dit weynigh Bloedt met de felve

liefde, die hem hangende aen het Cruys tot den

leften druppel dede vergieten,

V. Godt hadde geboden in de oude Wet , dat

men hem alle de eerfte vruchten van d'aerde foil-

de op-dragen , ende gelyck den Sone Godts moe-

fte sreboren worden in eene ioo groote armoede ,

dat hy niet eyçens en hadde > jae felve geene plaet-

fe om fijn hooft te laten mften, foo verfocht den

Hemelfchen Vader de eerftelingen van het Bloedt

van fijnen wel-beminden Sone : onfen Sahghma-

ker zynde noch ioo jonck ende teer onderwierp

ligh daer aen met vreught , ende daer en was met

dat hem konde beletten voor ons te lyden : want

hy gaf ons den achtften dagh van fijn leven , de

eerfte druppelen van fijn Bloedt , het welck hy ge-

heel en ganieh moefte vergieten op het Ctuysv
L4 ende
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ende naer fijne doodt noch moefte vloeyen door de I

openheyt van fijne Zyde.
Siet watJtf/Jwgedaen heeft voor die , dc welckc

hunne eerfte jaeren overbrengen in de onwetentheyt,
hunne jonckheyt in nngeichicktheyt , en de reft van
hun Jeven in eene onbefchaemde aengekleventheyt
aen hun lichaem. O wat groote reden van befchaemt-
heydt en foude een verlicht menfch hier niet ontdeo
Ken,fiendedathy ioo qualijck gehandelt heefcmet
fejus , die met eenen dagh van fijn leven en heeft la-
ten voor-by gaen , fonder te arbeyden vooroniefa-
ligheyt

, ende ons fijne liefde te thoonen !

V I Het en is niet fonder reden , dat den Salighma.
Kerghewilt heeft, datonfe faligheyt hem foo dier
ioude ftaen : want fijn voornemen was , ons te doen
begiypen

, dat hy ons meet achte ais alle dingen die
hy ghelchapen hadde. De Scheppinge van den menich

,

èn heeft hem geenen meerderen arbeyt gekoft , als die
van een mierken: hy heeft alles gefchapen doorde
beweginge van fijnen wille alleen , fonder iorge oft
fonder arbeydt , ende hy foude weyni^h çevoelen
hebben in het verlies van andere fchepfelen , over-
iulckx is't dat hy foo veel gedaen ende foo veel gele-
den heeft, om het verlies van den menfch te b^let-
ten

, dat is gheweeft , op dat wy iouden weten

,

hoe grootelijckx dat hy ons beminde , ende is 'c

dat onfe icheppinge foo luttel om doen isgeweeft,
foo heeft onfe verloflinge hem oneyndelijck meer
gekoft. Hierom is't dat den H. Paulus feght, dat
wy verbonden zijn onfe zielen , en lichaemen toe
te eygenen aen fynen dienft , door dim hy ons feet
dier gekocht heeft. i. Cor. 6. Wei is waer , dat hy
ons met eenen minderen prys foude konnen ver-
loifen hebben , waer 't dat hy'et ghewilt hadde

,
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maer het gene dat ghenoeghiaem was voor onfe

faligheyt en was niet genoeghfaem aen iyne liefde:

overfulckx om haer te voldoen , daer was van noo-

de een laftigh leven, het welck geeyndight moefte

worden door de doodt des Cruyce.

Den H. Cyprianus voeght daer by > dat Godt ons
niet en heeft willen verloflen meteenenkleynen koft*

uyt vreeie dat de lichtigheyt van de remedie , de vry-

hey t van te fondigen in ons foude vermeerdert hebben

:

want wy zijn foo genegen tot het quaet , dat waer het

fiken Jcfus min geleden hadde om ons te verloifen ,

wy het gevaer , daer de fonde ons inwickelt , niet ge-

noegh en fouden begrypen : ende is 't dat wy noch Í00

lichtelyck komen te fondigen , niet-tegenftaende al

het gene dat hy voor ons geleden heeft , wat iou-

den wy gedaen hebben , waer't dat hy ons door dc
grootheytvan fijnepijnen, ende van fijn lyden , foo

niet gethoont en hadde , hoe grootelyckx dat hy dc
fonden haete } Dat een ieder dan eens onderfoecke ,

hoedanigh dat fijn herte geftelt is , ten opficht van foo
vele ongeregeltheden , die hy fonder fchaemte , ende
fonder wederhondentheyt bedreven heeft ; dat hy
oock overpeyfe , dat lefts iijne kindtsheyt niet çeípaert

en heeft , ende dat hy moefte eene doodt onderftaen

vervult met pynen , ende met verwytingen , om te voK
doen aen de begeirte die hy hadde tot onie faligheyt,

VII. Men gaf den naem aen de kinderen in dc
Befnydeniife , ende hierom is 't* dat Jefts wilde,
dat fijnen heyligen Naem , die Salighmaecker be-

teeckende , gefchteven foude geweeft hebben , om
alfoo te feggen , op fijn vleefch , met het felve

Bloedt, het welck hy ten leften moefte vergieten

voor onfe faligheyt. Den H. Bernardus íeçht cock,
gelyckformelyck aen 't Evangelie , dat deien Naem

aen
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aen hem als dan voor de eerfte reyie nict <*egeven is|

geweeft , maer dat hy dien uyt den Hemef met hem!
heeft gebrocht , ende dat hy in íijne Beinydenifle al-|

leenelyck maer geopenbaert is geweeft : want Jefus
Chriftus, zynde weientlijck deSaligheyt des wcirelts,;
moefte in íijn geboorte eenen Naem mede bren^en ,

]

den welcken ghelyckformigh was aen het gene c?at hy
was. De menfchen dragen gemeynelijck den naem die
bun niet toe en komt , door dien dat iy in der daet
nieten zijn, hetwelck hunnenamen beteeckenen.
Den naem van Ryckdommen, vanfchat, vanMaje-
fteyt, van grootheyt , van Excellentie, en paflèn niet
altydt aen de gene die men-ie geeft , dooi' dien iy
in der daet die hoedanighedcii niet en hebben ;

maer Jefus
^
Chrifius is de waerachtige Saligheydt

van onie zielen : hy heeft van íijne nature , al het
gene den naem van Jefus beteeckent , ende hy heeft
gewilt , dat defen Naem verklaert foude hebben
geweeft op den eerften dagh als hy fyn Bloedt ,

het welck moefte dienen om alie onfe wonden te

heelen > heeft beginnen te ftorten.

VIII. Den Propheet Ifaias hadde hem de namen ge-
geven van Haeftigh tot den roof\ van Emanuel, van
VVonderlycken , van Engel van den grooten Raedt , van
Prince des Vrede , van Fader der toekpmende Eeuw , If.

9. 6. ende noch vele andcre* de welcke in den Naem
van Jefus befloten zyn , die niet anders en zijn als de
verklaringe van deien foeten Naem. Want om waer-
fcchtelyck Salighmaker te zijn, moefte hy Haeftigh
ende vierighzijn, om de zielen te treckenuyt de
macht des duyvels , uyt de tiranie der íònde , ende uyt
de duyfterniíTen der verblintheyt : hy moefte eenen
Godt zijn , verkeerende met de menfchen , die
eenen Meefter ende itichter foude zijn , van eene

wvndcrlyck$
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ivonderlycke Leeringe , op dat hy daer door alle dolin-

gen foude te niet doen : hy moefte den vrede maecken
tuflchen den Hemel ende de Aerde , den Vader zyn
van hec eeuwigh leven , de Poorten open doen van
den Hemel , ende met fijne Uytverkoren in alle dc
tockomende eeuwen regneren.

c IX. Den Sone Godts aen-nemende defen Naem »

heeft ons veel meerder liefde gethoont , als wy foil-

den konnen peyfen. Godt wilde eertyts ghenaemt
weien j den Godt van Abraham , Ifaac ende van Jacob ,

die fijne getrouwe vrienden waeren , op dat hy-fe daer

door foude vereeren , ende in hun , alle hunne nae-

komelingen ; maer den Sone Godts fiende dat hy
by naer geene vrienden meer en hadde inde weirelt,

trock iijnen naem van fijne eygen vyanden , die hy tot

fijne vrientfchap voor-genomen hadde te brengen

;

ende gelyck Godt eenige iynder Dienaeren vereerde

met fijnen eygen naem , aldus heeft onfen Heere figh

felven noemende den al-ghemeynen VerloiTer , oock
alle menichen , hoe groote londaeren hec oock
moghten weien , vereerlyckt ende ghekent onder
den Naem van fijne Vrienden,

Afoyfes en mag niet meer glorieren > dat hy den
Vriendt van Godt alleen is , om diefwille dat hy
hem aenficht aen aenficht gefien heeft > het ielvc

en moghen alle de Patriarchen oock niet doen ,

om diefwilie dat fy met hem ghemeynfaemelyck
gehandelt hebben : want Godt heeft ons eene veel

grootere çenaede gedaen , als hy fy íêlven heeft

willen bekleeden met onie Nature >' onder ons
willen leven gelyck eenen fondaer , fterven tuC
fchen de fondaeren , ende onfen Salighmaecker
heeft willen genaemt weien in den Hemel, ende op
de Aerde, Syfien Naem is daer door vervaerlyck

geworden
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geworden aen de helle , glorieus aen de weirelt
,'

aenbiddelyck in den Hemel > ioet aen de Recht-

veerdige , heyliaem aen de fondaeren , onfe feker-

heyt in de peryckelcn, onie rufte in den arbeyt ,

onie hulpe in den noot , onie hope in dit ballinck-

fchap , ons fteunfel in de vreefe , onfen trooft in

de droetheyt , den oorfpronck van alle ons goet

,

ende de remedie tegen alle onfe quaelen.

AENSPRAEKE EN VERHANDELINGE

Met Jesus op Jyne Befnydenijfe*

I. Jefus verlangbt cm voor ons te lyden. 2. Het en isvoor

hem nut genoegh voor ons Menfcb te worden , 3. maer by

zteemt oock de gedaente van eenen fondaer aen , daer hy nocb-

tans de Heyligheyt felve is. 4. By baet de fonde en bemint

den fondaer. 5. Den menfcb bemint de fonde ende en wilt

den naem van fondaer met bebben. 6. Jefus wilt wel fckey-

nen eenen fondaer te zyn ( die by niet en kan zyn ) en wy
willen fcbynen te zyn bet gene wy niet en zyn , en vreejen te

fcbe)>nen , bet gene wy zyn, 7. Gebedt van den fondaer. 8.

Verfucbtinge tot den foeten Naem van Jefus.

i*C let hier, den tydt is aen-gékomen , ô God-
v3 delycken Jefus ! dat gy aen uwe vierige be-

geerte , door het vergieten van uw Bloedt voor de
jfondaeren gaet voldoen. Laet my gaen in deien

vier-oven der liefde , op dat ick het vier aldaer

fien magh, het welck u verflindt, ende den drift,

met den welcken gy de eerfte pynen verwacht ,

die gy voor ons moet lyden. Ick en ben u niet

min fchuldigh , Heere , voor de liefde ende voor
de vreught , de welcke gy in uw herte ghevoelt

,

als voor de pyne die- ghy lydt , ende voor het

profyt dat ick daer uyt trecke. Waer kan men
fiilcfc eene liefde vinden , ghclyck defe , mynen

Godtl
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Godt ! waert dat mijn herte tot u gonck , geliick

fy
tot my komt ! Maer eylaes ! ick ftelle mijne te-

^
eeringe van Í00 langen tijt uyt , ick ben altijt flap

in uwen dienft , ende iiet acht dagen fchijnen uw
jaren te zi|n , door de ongcduldigheyt die gy hebt
om voor my te lijden , en 0111 de herftellinge van
uw Bloedt aen my te geven. Gy en gebruijckt hier

,

noch gewelt , noch Wet , noch dreyghementen , om
my tot u te doen komen ; ende al-hoe-wel dat de
Wet der Befnydenijfe voor u niet en is , gy onderwerpt
u nochtans daer aen , om diefwille dat'et eene Wet
van lijden is /op dat gy my defe Wet der liefde

íoudt doçn kennen , die u de Slagh-offerande dcr

iondaereii maeckt
Scheurt van Liefde , mijn herte voor eenen

Godt die Í00 vol goetheyt is : opent u , verbreyt u ,

op dat ick hem magh ontfangen. Gy en vindt niet

dat fwaer is , mijnen Godt , als'er maer reden en is

van uwe liefde aen my te thoonen. De teerigheyt van
uw lichaem , de grootheyt van uwe Majefteyt , de
ftrafheyt van eene Wet , clie voor u niet en is ghe-
maeckt , en beletten 't u niet. Hoe gy grooter , on-
verbonden , ende in u ielven den Opper-meefter zy t >

hoe gy my minnelijcker ichijnt te zijn , u felven

voor my vernederende. Uwe Liefde is de Wet alleen ,

den welcken gy volght : gy doet alles > om dief-

wille dat gy bemint , gy Lijdt om dieiwille dat gy
bemint \ ende gy bemint om dieiwille dat gy bemint.

Maer feght my eens , Heere , wie dat'et is die gy
bemint ? Gy en iiet in my niet , het welck uwe lief-

de weirdigh is , ten waer miiTchien dat mijne fen-

den uwmedelijden aenfochten > endeu de oneynde-
lijcke fchatten van uwe bermhertigheyt , deden doen
uytfchynen over de grootheyt van mijne elienden.

III. Ten



Í74 Aenfpraeke en verhandetin£e met Jefus,
III. Ten was niet ghenocgh aenuwe liefde/voòi*

my menfch te worden , ende dat gy een arm , ende
Weenende kindt , onderworpen aen onfe ellende
foudt geboren worden , maer gy hebt oock als eenen
iondaer willen verfchynen > ende de remedie van de
fonde in uw aiderfuyverite Vleefch ontfanghen , niet
tegenftaende , dat de fonde foo verre van n vervremc
IS , dat waer hetfaecken gy bequaem waert om te ion-
digen , gy niet en foude zyn , die gy zyt.

Maer is't dat gy fulcken fchroom hebt van de fondç *

hoe hebt gy konnen toeftaen , voor eenen fondaer ge-
houden te worden ? Het is de leelyckheyt der fonde

,

die de helle foo fohroomelyck maeckt : dit is de vlec-
ke die fy in onfe zielen druckt , den Hemel doet ver-
licien , ende die ons het voorworpfel maeckt van u-
wen haet. Hoe komt dan , o mynen Godt ! dat gy ,

zynde de Heyligheyt/elve , gedooght , ende foeckt de
gedaente van eenen fondaer > niet alleenelyck ghebo-
renwordende als een kindt van Adam, die den eer-
ften van alle de fondaren geweeft is , maer oock
u felven onderwerpende aen eene remedie , die gy
ingeftelt hadde voor de vytwiífchinge der fonden.
Gy wilt Befneden zyn, al-hoe-wel gy dat Sacra-
ment om geene andere reden ingheftelt en hebt

,

als dat de fondaeren , dit ontfangende , de belyde-
niife fouden doen van het Geloove , het wclck fy
in uw hadden , ende door defe vergiffeniife fouden
verkrygen van de erf-fonde. Gy hebt gewilt , dat
hunne bekenteniife foude gefchieden door het ftor-
ten van bloedt , om diefwille dat gy uw Bloedt
niet geftort en hadde ; maer gy ô oneyndelycke
fuyverheyt, die den waerachtighen Meffias zyt *

door wiens Geloove ende Liefde wy faligh zyn ,

ende die de faligheyt der fondaeren felve zyt , wat

hadde
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fiadde gy die rcmedie , de welcke voor de ibndc

ingeftelt was , van noode te gebruycken ? Ick be-

minne u , ô oneyndelijcke liefde I ick aenbidde u %

ô ongemete Goetheyt , ende ick gebenedyde de on-
begrypelijcke voornemingen van uwe oneyndelijcke

Wysheydt.

IV. Gy haet de fonde , maer gy bemindt den fon-

daer , ende gy wilt fijne pyne wel lijden > al-hoe-

wel dat gy in fíjne fchult geen deel en hebt. Gy hebt

den laft van mijne fonden op u ghenomen , op dac

gy de ftraffe over u foudt trecken , die ick verdiende

,

ende hier in hebt gy meer gelet op mijne remedie >

als op uwe Glorie. Gy zijt foo verheven , ô mijnen

Godt , dat'et quaet tot u niet en kan genaken : foo

íiiyver , dat de ionde u niet en kan befmeuren : foo
Heyligh , dat'et afbeeltfel van de ionde u niet en kan
hinderen , ende al is't dat'et oneyndelijck verre van u
is , gy en hebt'et even-wel niet laten te nemen. Wat
hebt gy in my gevonden , ô oneyndelijcke Liefde >

om my in iulcker voegen te beminnen 1 ghelijck gy
alles gedaen hebt voor u ielven , foo is't oock voor
u felven , dat gy tot fulcken uytganck bemint : het

is om u felven te voldoen , dat gy nederdaelt tot hec

gene , het welck d'alder-verootmoedelijckfte is. Gy
wilt fchynen te zyn , het welck gy niet en kont we-
fen , op dat ick , íiende u gelijck geworden aen my
door de liefde , begrypen foude wat gy zy t , ende hoe
grootelijckx dat ick u moet beminnen.

V. O Godt der liefde , die door-iiet den grondc

van mijne ziele, watarbeydt en hebt gy niet moe-
ten onderftaen om foo diepe duyfterniííèn te ver-,

lichten , om eene foo dwaefe hooveirdigheyt te

verootmoedigen , ende om my te doen weder-
keeren in eenen goeden wegh ! als icku van den

eene&
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eencnkant Í00 groot fieri , ende van den ander-n
tot mijne verworpentheyt foo vernedert , als dan is'i

,

dat íckbegrype dafer geene minderc macht ,
geene mindere heyligheyt ende geene mindere lief-
de en moefte zijn , om my te verheffen ende te oe„
neien. Verhcht mijne oogen , op dat ick my felven
magh fieri in u,o Spiegel vande Goddelijcke goet-
heyt

!
ende dat ick u fiende , my verootmoedige , my

ielven verootmoedigende , u behaege , ende dat ick

,

u behaegende , een nieuw licht over my trecke door y

t
welck ick in kenniife magh komen , dat mijn geluck
beftaet geheel met u bekommert te zyn , geliick
gy geheel voor my op-geoffert zyt.

Is't dat'et in u een groot teecken van liefde is , dat
gy hebt willen fchijnen eenen fondaer te zijn , al-
hoe-wel dat gy geenen en konde weien , en is't niet
eene onverdraegelijcke hooveirdigheyt in my , dat
ick eenen fondaer zijnde , geenen en wille fchijnen
te zijn; dat ick mijne wonden beminne , ende be-
fchaemt ben over hunne ghenefinae , dat ick ontbloot
ben van alle deughden , ende dat ick wenfche voor
deughdelijck gehouden te worden ? Vernietight in
my

, Heere , alle defe tegen-ftrydingen. Ick en kan
nietloochenen,oftde fonde is eene befchaemelijc-
ke lake

, aengefien dat ick befchaemt ben voor foo-
damgen gehouden te zijn , ende hier-en-tuffchen ben
ick loo driftigh om die te bedryven , al oft dat'et een
eerhjk werck waere. Ick ben befchaemt geftraft te
zijn,uytvreefedat ick voor eenen quaden menich
loude gehouden worden , ende ick ben in my ielven
wel genoeght, als ick mijnen eyghen wille volbren-
ge

,
met tegenftaende dat ick u daer door vergramme.

Ick ioude d'eere , die men my neemt , met mijn
bloet vooi-ftaen , als men van my feght , het gene

ick
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ick in der daet ben , ende mijne aldergrootfte ibrge is

te zijn in der daet , het welck ick niet en kan liiden

,

dat men feght , dat ick fulckx ben. O groote verblindt-

heyt,obeweenlijckefake ! ick beminne het quaet,

het welck my doot , ende het gene dat my kan gene-

fen , dat haete ick , ick laete my gaen tot ae liefde van
de fonde , om het vermaeck daer uyt te genieten , ende

v

ick en ghevoele daer van den haet niet,, dan om dat

ick daer van de remedie vreeie. Daer is alfoo veel

quaet ? van die alfoo te haten , als die te beminnen :

want ick bemin-fe , om die altijdt te bedryven , ende
ick haet-ie , om die langer te beminnen.

VI. Onie ongeregeltheyt brenght noch eene anderc

voorts , die niet min onredelijck is. Ick gheloove va-

ftelijck , dat gy mijnen Opperften Heere zijt , ende dac

gy my fiet : ende ick wete door ondervindentheyt , dat

de menfchen die my iien , iwack zijn ende ellendigh.

Ick ben veriekert , dat ick door uw rechtveirdigh

oordeel kan verftooten worden tot de eeuwige pyne ?

ende dat hetvonnis dermenichen , hoe rechtveirdigh

dat'et oock is , my niet en kan hinderen , als voor
eenigen tijdt. Ick wete dat ick waerachtelijck ben ,

het gene dat ick voor u ben , ende niet dat ick fchij-

ne te ziin voor de oogen der menfchen. Ick wete
oock , aat ick my ielven niet beter en kan maken als

ick ben ; ende met alie deie kenniffen ,' en worde ick

niet root van fchaemte , mijnen Godt , te zijn voor
u , het gene dat ick ben , ende ick ioeke tc

ichynen voor de menfchen , het gene dat ick niet

en ben , ielve oock tegen de getuygenifle van mij-

ne confcientie.

Hieren tuifchen en kan ick de ongeregeltheyt

mijns herte aen my felven niet verborgen , maer
ick en late aen andere niet fien * als eene een-

M voudigc'
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voudige ende geregelde uytwendieheyt. Ick tracht
naer zeden vol eeriucht > ende ick ben vervult met
oneerlijcke begeirten : ick wille dat men my houdt
voor eenen ootmoedigen ende zeeghbarigen menfch

,

tlaer nochtans eene verborge hooveirdigheyt in my
heericht : ick verborge eene overgroote eergierigheytj
onderden fchijnvan eenen heyfigen iever* ; ten lce-
ften , ick bedecke mijne gebreken , met de waer-
ichijnlijckhevt van deughden , ende alie deie wonden
sijn Í00 veel te meer ongenefelijck , als fy genefen
ichijnen te zijn.

Ick en fpreke hier niet van dien beweenlijcken ti jt

,

als wanneer ick my begaf tot de fonden , ende mijne
ongeregelde ^enegentheden involghde , £00 verre ,

dat ick niet alleenlijck geene fchaemte meer en haddc
van de fonde , maer dat ick die belachte , die-fe ver«

lieten. Als dan was 't , dat ick in.mijne ellenden glo-

rieerde , ende mijne eere ftelde in mijn quaet levem
Ick was doofaen de waerheyt , die mijne leugen-tale
veroordeelde : wederfpannigh aen het licht , het welds
mijne verblintheyt verklaerde , ick was fonder eeni-
ghe vreefe , ende fonder eenigh gefagh , ten opficht
van alle het gene , het welck my in mijne plicht kon-
de wederhouden. Is't dat ick fomwijlen verbonden
was > als eenen Chriftenen menfch , de heylige Sacra-
menten te ontfangen , ick dede dat fonder den wortel
van het qnaet uyt mijn herte te mcken , ick liet den
oorfpronck mijnder qualen toe-nemen : jae ick was
foo ellendigh , dat ick liever het verlies , als de falig-

heyt van mijne ziele beminde.
VIL O Goddelijcke verduldigheydt ! die alle

mijne ellenden kent , de welcke ick hier voor u
bclyde , ende die-fe tegenwoordigh hebt als ghy
voor my lijdt , ende die u ielven akeets bereydt

om
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dm my te verdragen , om my te verwachtcn , ende
ora my te ontfangen ; het íchijnt dat gy geene hope
en hebt > van my oy t te íien toeftemmen aen de gene-

finge mijnder boosheden , ende op dat íy my de
doot niet en íòuden veroorfaecken , ghy neemtte vo-
£en de remedie. Wat liefde,ende wat herkentenifTe en
ben iclc u niet íchuldig \ dat mijne ziele verílonden

íy , ô Heere , in de Zee van uwe bermhertigheden ;

maer wat íal ick doen , aengefien fy nu alreets in den
afgrondt van hare ellenden verimoort light } daer en
is niet dât u Í00 mishaeght als mijne fonden , ende
Cm diergelijcke ionden hebt gy eertijdts gheheele fte-

den verwoeft , tot niet gebrocht , jae duyfende men-
fchen geworpen in den afgrondt der hellen 3 maer
na > ô mijnenGodt , verloit gv ons , gy neemt op u
de ftraffe die wy verdient hebben , gy aenfiet ons
met eene goedertiere ooge , gy vergeeft ons met
bermhertigheyt* gy komt onstehulpe met liefde ,

ende gy vereenight ons met u , Í00 verre dat gy u
felven met onfe natuere bekleedt > op dat wy door
uwe verdienften fouden faligh zyn.

Is hetmogelijck > Goddeli|cken Jefus , dat gy
geftraft wort voor my , ende dat ick noch plichtig blij-

ve > O Vaderlijcke bermhertigheyt , hebt doch mede-
lijden met deien verloren Sone 1 Goddelijcke íuy*

verheyt , geneeft deien Melaetfchen ! eeuwig leven ,

verweckt defen Dooden ! Laet doch een druppelken

van dit alderkoftelijckfte Bloet op my vallen , op dat

alle fchepfelen u glorificeren , iiende in u , door mijne .

bekeeringe , een foo groot vermogen , verborghen
onder foo groote fwackheyt , ende dat íy , niet tegen-

ftâende gy eeneil íondaer íchijnt te weien , weten dat

gyvan fondaren, Heylige kont maecken , ende dat

de armfte ende de ellendighfte > voor u de rijckfte

M z ende.
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ende de geluckighfte worden. Maeckt ons groote
Heyhgen , ô Heere , want gy lijdt veel , ende gy be-
mmtveeL Gy hebt gefevt dat men veel fal vergeven
aen den genen , die veel bemint : acngefien dat gy ee-
ne ioo ftraffe pyne lydt , om my de ioetigheyt van uwe
liefde te doen fmaccken , wilt dan defe liefde foo
overvloedehjck ftorten in mijn hcrte , dat alle mijne
ionden my vergeven mogen zijn.

VIII. Neen, Heere , gy enfoudt den Naem van
Jcfus met fulcke ioetigheyt niet aen-nemen , ende
uw Bloedt vcrgieten , waer't dat gy doof waert aende
ftemme van mijne ellenden

; jae gy hebt gewilt ,
voorendeal-eer gy geboren waert, dat den En<*el
ons foude te kennen geven , dat gy Jefits foudt ge-
naemt zijn , door dien dat gy de fonden moefte ver-
geven. Siet dan den fondaer voor uwe voeten > ô mil
nen Salighmaker

!
Is het faecken dat gy den achtften

daghvan uw leven lijdt, op dat gy langher foudc
konnen Lijden ; ende is't dat gy alreets den Naem
van Jefus aenneemt , op dat gy eer foudt arbeyden
vooroníeíaligheyt^begint van my, 6 minnelijcken
jefits , ick en wille van u niet meer vragen , gyKent de nootwendigheyt van mijne ziele , doet het
gene datu fai believen , uwen H. Naem is my ce,
noeghfaem , met dien fal ick gaen aldaer gy jfult

willen , ick fal hem fchryven op alle mijne 5 foo
uytwendige als inwendige finnen , ende oock in
mijn herte, waerdoor ick vervaerlijck ial zijn aen
de helle , fchrickelijck aen de duyvelen , bekent in
den Heme! , ende door dit teecken , felve van u
herkent wefen. Ghy en foudt mijnen Salighma.
ker met zijn , waer 't dat ick geenen fondaer en
ware , ende ick en kan gheenen fondaer zijn , oft

gy moet mijnen Salighmaker wefen : want wat is

Jefits
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Jeftis te ieggen , anders als Salighmaker ? Gy zyt dan

Jefas , om diefwille dat gy Salighmaker zyt , ende gy
zyt mx'paxJejus y om diefwille dat ick eenen ion*

daer ben.

Singht , ô fondarige ziele', de bermhertigheden van

Jcffis , en vreeft felve geene fchepfelen meer , ende en
vreeft hem oock niet , fingt met liefde , terwylen dat

hy in het Kribbeken is , gy fult weenen als hy op
het Cruys fal liggen. En fpreckt hem nu niet van mve
fonden , feght hem alleenelyck maer 9 fingende de glo-

rie van íijnen Heyligen Naem 5 ofoetenjhsus ! o mmne-
lycken Jesus / o Goâdelycken Jesus / o Jesus , den alder*

fchoonflen onder alie de Kinderen der menfchen, de begeir-

te van de eeuwige Heuvelen , ende den mede-gefelle van
myn balltnghfchap ! o Jesus , mynen Vader , mynen
vrtendt-, mynen Heere> mynen Koningh , ende mynen Al ,

neemt uwe rufie in myn herte , het ivelck naer u ver~

fucht , ende het ivelck brandt door uive liefde. Het
ts waer , da?et een herte is van eencn fondaer , maer

gy zjyt mynen Salighmaker. Ach mynen Heere , de

krachten ontbreken my , myne flemme befuycl^t m
mve tegenivoordigheyt , ende açngejien dat ick met en

kan fpreken , dat myne liefde totu, voor myjprekf 5 oft

weífpreecktgyfelve tot my , o mynen Godt , ende maeckt
dat ickuw flemme in de fiilfuygentheyt hoore.

O Moeder van Jefus , hoe ryck zyt gy met Jefus \

maeckt doch mijne armoede ryck met de íchat-

ten,diegy in hem befit. O geíuck-falige Inwoon-
ders des Paradys i ô hemelfch Hof van den Sa-

lighmaker , die de vruchten van íijnen arbeydt

geniet > ende wiens geluck beftaet in hem te aen-

íchouwen , ontfanght my in uw gefelfchap , op
dat ick hem oock magh aeníchouwen , ende hem
met U~L. befitten in alie eeuwen Amen.
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HET VIII. LYDEN
VAN

JESUS-
I. Jefus filfwygende predickt met de wercken tot fyn $0,

jaeren. 2. De menfcben gaen gemeynelijck van jonckx af in

den ivegh die fy meeft betreden vinden : ende dit is oorfaeck

van ved quaets. 3, Jefus gaet van jonckx af eenen anderen

zvegh in, by verlaet fyn Vaderlantinjyn teere jonckheyt. 4. De
dry Koningen foecken Jefus, 5. De gevevnftheyt van Herodes %

de dry Koningen vinden en aenbidden Jefus , en keeren wede-

rorn langs eenen anderen wegh. 6. Jefus wort geprefenteert in

den Tempel 1 Jofepb wordt door eenen Engel gewaerfchouwt , en

vlucht met het Kint naer Egypten. 7, Jefus lydt feer baeflver-

volginge : ons foo leerende dat wy her vremdellngen zyn. 8,

Vele maecken bier van dit ballinghfcbap bun Vaderiamv

, en dit

is oorfaeck van vele fonden. 9. Jefus verbergbt fyn Ma efieyt

cm meer te lyden , beyligbt de Woeftyne van Egypten , de

iveirelt vervolgbt Jefus , Joeckt bem te dooden in V begin van fyn
leven , laeft bem aen V Cruys met galle , en noch wort fy van
de fondaers bem'tnt. 10.

%

Tis een groot geluck van ionckxaf het

jock des Heeren te dragen, 1 1. Daer toe moetenwy ons felven

met Jefus opofferen.

Syne vlucht naer Egypten , ende de vervolginghe

van Herodes.

I»/^YNfen Heere Jesus Christus en heeft de
V_y menichen ten tyde van dertigh jaeren niet

onderricht , ten zy door fijne exempelen. Hy heeft

geduerende dien tydt, iyne Hemelfche Leeringhe
aen hun verborghen ghehonden, om diefwille dat

hy die in de lefte jaeren van fijn Leven aen de
weirek moefte verkondigen, Hy heeft dat alfoo

willen
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willen doen , op dat onfe gemoedeien door de Evan-,

gelifche waerheden krachtelyckei* verwonnen iouden

geweeft hebben ; dat die , de welcke ftrydigh zyn aen

de natuere ende aen de finnen , ons foeter iouden ge-

vallen hebben ; dat de valfcheyt der grondt-regels van

het vleefch , ende van de weirelt , ons klaerder iouden

gebleken hebben , ende dat onfe íwackheyt min on-

lchuldelyck foude geweeft hebben. Want den verloren

menich , niet konnende weder-keeren op den wegh
fynder faligheyt, als met lijnen onfienelycken Godt
ende Schepper naer te volgen , den felven Godt , vol~

gens de bemerckinge van den H. Auguftinus, is

menich geworden , op dat den menich op den felven

tydt eenen anderen menich ibude hebben , den welc-

ken hy foude konnen iien , ende eenen Godt, die hy
ioude konnen naer-volgen 5 maer om dat de wercken
veel meer vermogen , om de deught aen te raden

als de woorden * Í00 is 't dat Godt , Menfch ghe-

worden zynde , dertigh jaeren heeft befteedt in te

wercken ende maer dry om te predicken. Het en

betaemde niet aen de hoedanigheyt van Salighma-

ker , eenen oogenblick te zyn fonder te arbeyden

,

ende hierom is 't , dat hy fijn werck begoft van iijn

jonckheyt af , ende dat hy ons van doen af exem-
pelengaf, die rechtelyck ftreden tegen de valiche

grondt-regels des weirelts.

IL Den algemeynen oorfprongh van de dolin^

gen , ende van de valfche grondt regelen die in de
weirelt vail geftelt zyn, is, dat de menfchen als

fy tot hun verftant beginnen te komen , den wegh
involgen 9 den welcken fy d'aldermeeft betreden

vinden , ende fy ftemmen toe , ofte fy veroorr

deelen het gene dat toe-geftemt, ofte dat veroor-

deelt is van het roeefte getal d?X menfchen : fy

M 4 ilaen
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flaen als dan hunne oogen op geheel het gevolgh van
hun leven , ende iy maken in hun felvcn eenige voor-

werpfelen van eere , van ftaet , van mfte , van vermaeol
kelyckheden; iy nemen voor hunne finnen ende ghene-

gentheden te voldoen , ende te behaegen aen de
Machtige van defe weirelt , iy meynen voor een wetti-

ge ontichuldinge van iulck een leven voorts te bren-

£en , feggende : dat den ftaet , in den welcken fy hun
bevinden , niet eygen en is tot de deught , ende dat iy

moeten leven , gelyck d'andere. Daer uyt volght de
flouwigheyt in de goddelycke Liefde , de onfmake-
lyckheyt in de plicht van de Godts-dienftigheyt ,

de vergetentheyt van Godt ende vele andere fon-

den , waer mede hun leven vervult is. Van alie deie

ongeregeltheden kregen iy ten leften iulck eene

quaede gewoonte , dat fy-ie niet meer en gevoelen ,

ende defe verhartheyt is den oorfprongh van on-
tallycke fonden , ende het fondament van hunne
eeuwige verdoemenifle. Want al is den wegh tot

den Hemel , met duyfent peryckelen van iy felven

te verliefen omringelt , foo en zynder even-wel

«eene grootere , als iijn leven te beçtnnen met de-

le voile veriuymenifle van fijne ialigheyt : want

met alfoo te leven, men is oorfaecke dat onfevy-

anden , die niet en flapen , hunne liften en la-

gen ftellen , waer door fy ons ten uytterften hin-

deren , voor ende al eer dat wy het gevoelen.

III. Hierom is 't dat Jefus Chrifius , den Spie-

g€l van de eeuwige waerheden , ons exempelen

van deughden gegeven heeft , die foo ftrydigh

zyn aen dcCc ongeregeltheden , felve oock voor

die jaren , in de welcke de andere menfehen hun
verftant beginnen tc gebruycken. Want hy en was
noch geen twee jaeren oudt , als wanneer hy 11jn

Vadcrlandt >
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Vaderlandt , de hulpe , ende den byftant varí iijne

Vrienden verlict , al-hoe-wel dat fy hem noodigh
waren in Í00 teere jaeren : hy wilde ghedragen fijn

in eene plaetfe van ballinghlchap , om de raiernye

ende het gewelt van Herodes te vlieden , die hem
vervolghde fonder hem te kennen.

De reden van defe vervolginge , was de komfte
van de dry Koningen binnen Jerufalem, de welcke
vraeghden , waer dat den nieuw-geboren Koningh der

Joden was : want Jefus Chnftus zynde geboren bin-

nen Betlheem , vcrkore de Herderkens onder alle de
armen , op dat iy hem fouden aenbidden , ende de dry

Koningen onder de Rycke : maer , hy riep de arme
Herderkens , die min bekommert zyn met de aertiche

forghvuldigheyt , door de ftemme der Engelen ; ende

de Rycke, die gcmcynelyck meer vervremt zyn van

het Ryck der Hemelen , door fienelycke teeckenen ,

op welçke fy gewoon waren te letten : want gelyck

de Heydenen aen de Sterre-kyckerye foo toegedaen

waren , ende hun befonderlyck oefFenden in de

konfte van den om-loop des Hemels ende der Ster-

ren , foo was 't dat Godt aen hun eene Sterre fondt

,

op dat iy hare beweginge met meerdere lichtigheydt

iouden volgen. Alfoo is 't dat Godt t'onfer opficht

ghemeynelyck handelt , hy voeght hem naer onfe

genegentheden : hy dient figh van het gene , het welck
hy in ons vindt , om ons tot hem te trecken , ende ge-

lyck eenen minnclycken Vader , die de iwackheyt

kent van fijne kinderen , gebruyckt hy alle midde-
len, om ons faligh te maecken.

Daer verthoonde haer in den Hemel eene nieu-

we Sterre , die van ftoffe , van ftandt 9 ende van
beweginge grootelyckx verichilde van alle de an-

dere Sterren • want iy en was niec gemaeckt van

cenigc
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ceni^e Hemeliche ftoffe, maer van de locht , oft vai

het vier : iy en was oock in den Sterren-hemel niet

maer in de locht , ende hare beweginge en was nie
van den Ooften tot den Weften, gelyck die van dc

andere Sterren : aMioe-wel dat iy veel kleynder wa;
als d'andere , foo thoonde iy even-wel veel grooter t<

zyn , door dien dat fy veelnaeider by ons was. Sy wa<
fchoon ende glinfterende , dat iy iemant aenlockte
om te weten wat iy bediede : ende gelyck Jefus
Chriflus het inwendigh licht voeghde by dien fchoo-j
nen glans , foo was't dat die Koningen begrepen

\

dat'er in het Jodtfche Landt eenen Koningh gebo-
ren was , aen den welcken men alle Goddelycke
cere moeite bewyfen.

I V. Gelyck iy de voornemingen van Godt noch
niet al te wel en doorgronden , begaven fy hun op de
reyfe , fonder eenigh ander iniichue hebben , als de-
fen nieuw-geboren Koningh te gaen foecken in de
Hooft-ftadt van dit Ryck , alwaer iy groote vfcughde-
teeckenen meynden te Hen. Maer het is geheel anders
gebeurt : want onfen Heere heeft'et foo gefchickt , dat
fy niet alleen gevonden en hebben , van het gene dat
iy hun ingebeeldt hadden van fijne tydelycke groot-
heydt ; in tegendeel iy hadden felve groote moeyte om
hem te vinden , op dat fijne komfte op deie wei-
relt kennelyck gemaeckt zynde door hunne neeiv

ftigheyt , de menfehen die van goeden wille zyn

,

verweckt ibuden worden om foo groot goet te

ioecken > de andere ontwaeckten uyt dien diepeit

flaep , daer iy in verfmoort lagen. Overiiilckx \

Jcomende binnen Jerufalem , vonden fy alles foo
ftil ende in rufte , dat men alleenelyck niet en
iprack van defen nieuw-geboren Koningh , wiens
Sterjre fy feyden gefien tc hebben in den Ooften,

Herodes

,
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1 Herodes, die eenen Vremdelinck was ,

regneerde

'

s dan in het Jodts-landt , volgens de Propheue van

:

en Patriarch Jacob , den welcken voorfeyt hadde ,

"atdenMeifias foude komenalsden Schepter in het.

;

Iuys van Judas foude ontbreken. Hetvolckvan Iirael*

"et welck iwaerlijck verfuchte onder de dwingelandye

an defen uytheymfchen Prince , peyfende tooweymg

© het geluck , het welck hun op dien tydt moefte over-

omen , dat fy felve beroert ende onftelt waren
,
door

levreefe, daerfv mede bevangen waren, dat deien

úeuwen Koningh , wiens geboorte de dry Komngen

erkondighden , wel d'oorfaecke mochte zyn ,
dat het

odts-landt in groote Oorlogen ende ongevallen lou-

I komen. Maer daer en was niemant door deie nieu-

i tydinge too ontftelt , de welcke die Heydenen

loor de ftadt verbreyde als Herodes , vraegende ,
waer

It dien nieuwen Koningh geboren was :
want hy wiite

'*rel door de onderhandelinge , de welcke hy met

le Joden hadde, dat fy den Medias als den Au-

heur van hunnen verdtuckten vrydom verwadi-

ten. Overfulckx vreefde hy , dat dit gemcht ,
het

welck over al verbreydt weirdt , het beginfel wel

mochte wefen van fyn verlies ; maer hy bedeckte

fiine ongeruftigheyt met een geveynft gemoedt ,

hy ontfongh die Heydenen met groote teeckenen

van vretight, ende hy beraede flgh met degeleert-,

fte onder de Joden, over het gene de H. Scnnfr.

ture feyde van de komfte van Meflias ,
onder den

fchyn van te willen beletten , dat die Heydenen

niet bedrogen en fouden zyn. De Wets-geleerde

antwoorden , dat volgens de voorfegginge van

den Propheet Micheas aen 7. cap, Den Meeker-

van Ifrael moefte voorts-kpmen uyt Bethleem, maer-

íy verfwegen ; 't zy door vreefe , 't zy door yley-.

ing©
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inge de naervolgende woorden , die de Godtheyt

|

van Meffias te kennen gaven , ende vervolgens dej
vruchteloosheyt van dc voorhoedinghen van Hero-
des : endefyne Geboorte ts van het begmfel , ende van dc
dagen der eeuungheyt.

V. Van dien tydtafnam Herodes voor hem , dien
nieiw-geboren Koningh in fijn Kribbeken te ver-
moordcn , op dat hy alle onghevallen , die hy vreefdc
over iyn hooft te hangen , ionder eenigh gerucht door
deien middel foude voorkomen. Hy hadde groote
iordie van iyne quaede voornemingen te bedecken ,
onder den fchyn van iever ende van Godts-dienftigheyt.
Ende gelyck hy íígh op de Joden niet ai te ieer en bc-
trouwde , Too wilde hy met die Heydenen in 't befon-
der fpreken. Hy ondervraeehde hun op wat manieré,
ende op welcken tydt fy die Sterre gheiien hadden,
ende de reden, waeromdat fy gekomen waren , om
dien nieuw-geboren Koningh te ioecken. Hy be-
klaegde figh grootelyckx , dat hy het geluck niet
en hadde van in fijn eygen Ryck te mogen ontdeo
Jcen

, het gene fy van Too verre gekent hadden ; vervol-
gens verfocht hy van hun , dat fy , wederkomende van
Bethleem , naer Jerufalem fouden keeren , op dat iy
hem deelachtigh fouden maken van het gene iy ge-
vonden hadden, ende hy íeydetothun, clathyiu;h
tegen hunne weder-komfte foude bereydt houden

,

om aen eenen ioo grooten Koningh alie eere t<p gaen
bewyfen met geheel fyn Hof ; ende daer-en-bo-
ven , dat hy hem foude laten op-brengen in fyn
Koninghlyck Palleys binnen Jerufalem met alle
heerlyckheyt , de welcke fulck eene Majeftcyt
toe-komt.

Nacr dat iy Herodes gehoort hadden , zyn fy
yertrocken naer Bethleem , fonder eenigh achter-

dencken
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dencken te hebben van een foo boos voornemen
van Herodes : iy zijn gegaen fonder dat iemant , 'c

zy van het Hof , 't zy van de ftadt, hun vergefelíchao-

te , door dien dat alle dat volck verblint was , ende

ieer onachtfaem in faken daer hun foo veel aen be-

langhde. Soo haeft als iy buyten de ftadt gegaen wa-

ren , verthoonde haer de Sterre wederom , de welc-

Içe him voorgonck , ende hun geleyde tot de plaetie

toe > alwaer Jefus was. Op het gerucht , het welck

iy maeckten , komende binnen het Stalleken , nam
de Alderheylighftc Maget haeren Sone tuíTchen hae-

re armen , gelijck om haeren Schat te bewaren ,

maer de Koningen inwendighverlichtzijnde , wier-

pen hun ter aerde , om deie Goddelijcke Majefteytte

aenbidden , de welcke verborgen was onder de fwack-
heyt van een Kindt , ende fy offerden aen hem Gout

,

Wieroock ende Myrrhe , maer Godt , tegens wiens
voornemingen de booshey t der menfchen niet en ver-

magh , vermaende de Koningen in hunnen flaep , dat

fy naer Jerufalem niet en fouden wederom keerén ,

overiiilckx zyn iy langhx eenen anderen wegh naer

hun Landt ghegaen , vervult met eene groote vertroo-

ftinge , ende alibo is dien goddeloofen Koningh He-
rodes in fijne liftige aenflagen bedrogen geweeft.

VI. Terwylent dat defen liftigen Prince die

dry Koningen wederom verwachte, ende dat hy
belcommert was met andere faken van fijn Ryck

,

gonghen daer vele dagen voor-by , door eene be-

iondere fchickinghe van de Goddelijcke voorfie-

nigheyt , ende hier en tuíTchen wiert het Kinde-
ken Jejus geprefenteert in den Tempel , ende ghe-
draghen naer Nazareth. Defe vertoevinghc en is

niet ghebeurt , al oft Herodes van voornemen ver-

andert hadde gheweeft j maer hy liet hem voor-

ftaen ,
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itaen , dat defen den aenfla^h nieten praemde > end*

dat hy de gelcgentheyt altijdt genoegh ibude vinden
j

om figh van deíèn nieuwen Koningh te ontmaeckcn
j

die noch al te jonck was , om hem de Croone u
difputeren. Den Hemelichen Vader , die de gepey^

fen van deíèn eergierigen Prince kende , fondt eenefll

£ngel aen den H. Joieph , den wclcken hem in fijnem

ilaep waerfchouwde , dat hy figh met de Moeder ende
j

met het Kindt in Egypten foude vertrecken , ende
dat hy aldaer foude verblijven tot dat hy hem anders

Ibude feggen*

De Goddelijcke veropenbaringen , de Welcke in

den ilaep gebeuren , zijn çemeynelijck vergefelfchapt

met een licht , het welck de veropenbaerde diiv

gen foo feker maeckt , al oft dat mente met onfe eyge
ooghen fagh. Hierom is't dat den Patriarch Jacob

,

in fijnen ilaep die myfterieufe Leere , langhs de
Welcke de Engelen op en afgongen , gefien hebben-
de , met fulcke verfekertheyt ieyde , als hy wac-
ker wierdt : Defe plaetfe ts waerachtelijck, heyligh >

door dien dat Godt in defe plaetfe is. Genei. 28. 16. AU
loo oock den H. Joieph > naer defe veropehbarinsdie

ghehadt te hebben , en twyffelde niet eens van den
Goddelijcken wille; overiulckx ftondt hy datelijck

op , ende hy begaffigh op de reyfe in't midden van

den nacht.

VII. Het is lichtelijck te bemerckeil uyt al het

gene , dat men hier komt te leggen , hoe haeft

cztjefus de vervolginge des weirelts heeft begin-

nen te lyden , om ons te verftaen te geven > dat

Wy op defe weirelt als vremdelingen moeten zijn y

die geene vafte wooninghe hebbende , fonder op-

houden moeten veriuchten naer de eeuwighe woo-
ninghe van het Hemelich Vadeilandt. De gront-

regelen
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regelen van het vergankelijck leven , verdeftrueren

het fondament 1 ende alie de hope van het eeuwigh
leven : want dat is gegront-vefticht op een gematicht

gebmyck van de verganckelijcke goederen ; het is

ons toegelaten die te gebmycken , maer niet de fel-

ve te genieten , ende geduerende den loop van onfc

pelgrimagie, en mogen wy die niet gebmycken >

als m't voor by gaen , ende voor den noot alleen :

daer in tegen-deel den gront-regel van het vergano
kelijck leven is , figh te hechten aen het gene dat

voor-by gaet , al oft dat'et altijdt moefte dueren , le«-

vende alfoo in eene groote vergetentheyt van Godt

,

ende van een beter leven. Waer uyt volght , dat den
H. Apoftel Paulas het Geloove van de oude Pa*

triarchen Abraham , Iiaac ende Jacob Í00 wonder*
lijck pryft : Sy woonden , íèght hy , door het Geloove

in het Landt, het welc\ Godt felve hun belooft hadde ,

gelijck in een vremt Landt > woonende in hutten , door

dien datfy eene Stadt verwachten , de welcke fonda*
menten foude hebben , die door de handt Godts moefle

gebattwt worden : jy beleden opentlijck, > dat jy , ah
vremdelíngen ende reyfende lieden op daerde , verftich*»

ten naer hun Vaderlant Heb. 1 1 . het welck Godt foo
aengenaem was , dat hy figh niet onweirdighde gc-

naemt te zyn , den Godt van Abraham , van Ifaac en-

de van Jacob.

VIII. De reyfende Lieden houden hun te vre-

den met weynigh , ende in die plaetfen daer fy
door reyfen , en foecken geenen overvloedt , den
welcken iy in hun Vaderlandt wel fouden vinden.

Den oorfpronck van de ionden der menfehen ,

ende van hunne aengekleventheyt aen aerdtfche

faken, is, dat iy van hun ballinghfchap hun Va-
derlandt willen maken , ende dat iy hunne woo-

ninge
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ninge hier op d'aerde wel fouden willen ftellen > al

oft fy noyt van hier en moeften gaen \ Jefus heeft van

lijne Kindtsheyt af , de pynelijckheyt van het balling-

fchap , de ongemacken van eene íoo lange ryie , ae
armoede van fijne Ouders , aen de welcke op de ry-

fe alles ontbrack , ende genootfaeckt waren te leven

met het werck hunder handen in een vremt Landt ,

wel geirne willen lyden , ende al-hoe-wel dat hun-
nen grooten arbeydt , en hunne nootwendigheyt
íeer veribet ende verlicht wierden door de tegen-

woordigheyt van fulck eenen Sone , íoo was't even-

Wel dat iy niet en lieten ten uytterften pynelijck te zijn

aen de natuere.

IX. De Machtige defer weirelt vervolghen Jesus
Van fijne jonckheytaf, willende hem fijti leven be-

nemen , het welclc nochtans foo koftelijck , ende íoo

nootfakelijck was aen de weirelt : ende fiet , Jeius

en ftelt hun niet voor als foetigheyt : hy lijdt in de ftil-

iwiigentheyt ; hy laet fijne vyanden alles tegen hem
ondernemen , het gene iy willen ; jae , hy bcdcckt
felve den ichijn van fijne Majefteyt , op dat hy
hun gewelt foude mogen lijden. Hy konde fígh

ten tyde van fijn verborgen leven , lichtelijck ver-

trecken naer den Hemel , maer hy hadde lievcr

figh t' onderwerpen aen alle de ongemacken van een

foo verdrietigh ballinghichap , om ons hier door te

leeren , hoe dat wy ons moeten vervremden van de
weirelt : ende oock , om door fijne tegenwoordig-

heyt de Woeftyne van Egypten te heyligcn , de
welcke daer naer moefte dienen voor wooningen van

foo vele heylige Eremyten.

Alfoo is 't ciat Godt het goet treckt uyt het

quaet , ende dat de fonden felve des weirelts , de

inftrumenten van de grade worden , die den Sa-

lighmaker
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lighmaker aen haer doet ; ende hier-en-tulichen ea
kcnnen de weireltiche menfchen hem niet gelijden y

ende ioecken hem te dooden , daer hy nauwelijckx

begint te leven. Sy vervolghen hem tot'er doodt
toe , ende iiet , als hy voor hun aen het Cruys iters

vende , thoonde , dat hy eenighe verlichtinghe

noodig hadde , door de grootheydt der pynen die hy
lede , gaven fy hem niet als Galle ende Edick te drinc-

ken. Siet nu eens wat dat de weirelt is , de weicke
wy met eene ibo groote forghvuldigheyt dienen , en-

de aen de weicke wy oníè eygen íaligheyt facrifice-

ren : eylaes í wat groote verblintheyt is dit !

X. Jefus Chnjlus doet ons door fijn exempel klaer-

lijck lien, hec welck den Propheet jeremias met re-

den geieydt heeft , dafet een grootgheluch, is voor deft

menjch -> dat hy hetjock des Heeren draeght vanfijne.

jonckheyt of: in het midden van de onghevallen des
weirelts/^/ hy blyven in de rufte , ende in de ftilfivygent-

heyt y want hy heeftJyfclven verheven bovenfy filven ;

ende verachtende de aerde , heeft hy figh tot iija

gheluck begeven , om hemelfche íaken te beichou-

wen. In defen fin is't dat de heylige Bruydt ieyde tot

haren Bruydegom : mtjnen Bemwden , ick, helbe voor

n alle de vruchten beivaert , de nieuwe en de onde r

Cant. 7. 15* datis te ieggen: ickhebbeude eer*

fte jaeren van mijn leven gegeven , gelijck oock de
lefte. David fcyde oock , dat hy niet en wilde

wachten tot fijne oude daghen , om Godt te die-

nen: ickfal alle ?mjne jterckte , feyde hy, Hccre 9

voor u beivaren. Pf 58. 10. De waerachtige wys-
heyt beftaet hier in , dat men fijn leven , door de
oeffeninge der Chriítelijcke deughden , met ver*

dienften tracht te vervullen , ende oock door dea-

arbeydt en de pynelijckheden, die men om de

N iicfdç
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liefde Godts geleden heeft : want het gebeurt íècr

felden , dat men in den ouderdom een heyligh leven

ial leyden , als men een ongcregelt ende een onge*
bonden leven geleyt heeft in de jonckheyt.

XL Maer Jejus , voor ende ai eer hy naet Egypten
wierdt çhedragen , heeft aeiiiijnen Hemelfchen Va-

-

der in den Tempel willen op-gedragen zi in , ende al-

ioo iljnen heyligen Segen ontfangen. Alloo moeten
wyonsoockmety^/kf op-offeren aen Godt , ende
ons tot iijnen dienft geheel toe-eygenen.

AENSPRAKE EN VERHANDELINGE

Met Jesus , op den roep der Koningen

I. Opheffinge des herten uyt cnfen Niet 4ot Godt onfen M ,

door hope en begeirten. 2. Dit en konnen wy met doen ten zy
van den Vader getrocken zijnde , van Jefus gefocht en gevon»

den. 3 . Je/us voorkomt ons in alle goet met fijn gratie 5 dit

Wordt verthoont in den roep van de dry Koningen. 4. Wat
danckfegginge wy bier over fchuldigh z.ijn j hoe foetelijck en

wonderlijck Jcfus met een ziele handelt , de welcke hy tot hem
treckt. 5. Jefus is de Ziel van ons zieie , *t Leven van ens

leven , en noch verlaten wy hem : foete verfuchtingen tot Je-

fus. 6. Ongeluck van een fondarige ziel die ervait in defonde

,

ootmoedigh gebedt , vol betrouwen van een fondarige zieL 7.

De ziele doet een Offerande aen Jefus met de dry Koningen j

foete uytleggingen van dry geeflelijcke Offeranden, 8. Verfuch*

tinge tot Maria en d'Engelen.

L T Ck ial mijne hope , ende mijne begeirten tot

JL u 3 mijnen Heere > ende mijnen Godt , ver-

heffen , die de remedie zijt van mijne wonden ,

ende het licht van mijne duyfterniiTen , door dien

dat ick in u vinde , al het gene dat ick ioude konnen
wenichen. Mijne ziele en kan de ongemete goe-

deren 3 die fy van u kan verwachten , niet begry-

pen

:
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en : fy hopt veel , maer iy en begrypt dat veelmet ,

Let welck iy hopt. Sy hopt al , maer dien Al> gaet

haer gepeys te boven : fy hopt oncyndclijcke goede-»

ren , maer iy en weet niet hoe verre dat ait iigh uyt-

ftreckt. Gy zy t noch veel grooter , als dat veel , ô
Godt van mijne ziele , veel rijeker ais dien Al , ende
onbegrypelijcker als dit oneyndelijc^ Als ick mijnen
geeft tot u verheffe , ende dat ick gepeyfen wille heb-
ben , die u weirdigh zijn , ick vinde u fonder eenige

gelijckeniiTe veel grooter , als alie de grootheyt , en-

de als alle de ongemetentheyt , die ick my inbeelde*

Ick en ioeke dan niet meer te begrypen , hoe groot
dat gy zijt : want , dat is my onmogelijck ; maer ick

derve defen afgront der goederen , ende der groot-

heden wenichen ende hopen , de welcke ick niet en
begrype.

Het is my genoeg > ô Heere , te gelooven > dat gy *

hoe groot gy oock zijt , aen my toe-behoort , ende dat

ick ben den dienaer ende het ichepfel van deie Maje-
fteyt , ende van defe grootheyt fonder palen. Och oft

dat mijne kleynheyt ende mijnen niet verloren waren
in deien afgrondt van uw oneyndelijck Weíen ! ô dat

mijne verblindtheyt verilonden ware in den glans van
uw Goddelijck licht ! ô dat mijne onwetentheyt ver*

droncken ware in deie Zee van de eeuwige \Vysheyt>

ô dat mijne doodt in deien oorfpronck des levens ge-
foncken ware , mijne lauwigheyt in dit vier der liefde %

ende al het gene dat ick ben , in het gene dat gy zyt >

ô mijnen Godt , ende mi in opperfte goet ! het is in u
alleen , dat ick in mijne ellenden verhchtinge fal vin-»

den , in u íègh' ick , die het licht zijt van mijne oo-
gen , ende de vergiffenifTe van mijne ionden: het is

door u alleen , dat ick gefuvvert , gheneien , onder*
richt , ende tot u geleyHt fai worden%

N x n. Ge«
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II. Gclijck gy over al zijt , ô Heere , het was
my lichtomu te vinden, waer \ dat mijne fonden
eenioo grootbeletielnietgeftelten hadden tuflchen

U cnde my ; maer ick hebbe my van den eenen kant

,

cnde gy u van den anderen vertrocken. Gy zijt foo

groot , foo fiiyver , foo heyligh 5 ibo verheven bo-
ven my 3 dat ick noyt tot u en fal konnen ghera-

ken , is't dat ick niet ghetrocken en worde : want
niemant en kan tot u kpmen , gelijck gy felve ieght

,

ten zy dat uwen Vader hem treckt. Joan. 9. Hoe ial

ick u dan konnen fien tuíTchenfoo vele duyfternifien

,

ionderuw licht } hoe fal ick u met eene foo groote lau-

wigheyt konnen beminnen , fonder het vier van uwe
liefde ? hoe ial ick my tot u konnen heffen , uyt dien

diepen afgrondt daer ick in ligge , is't dat uwe mo-
gentheyt my niet en onderfteunt } ende wat vcrmagh
den Niet i fonder den genen , die den oorfpronck is

Van het wefen } treckt my dan tot u , Heere , ghe-

mercktdat gy daerom hierop d'aerde ghekomen zijt.

Ghy hebt my gefien in de dolinge , ende gy zijt

Íjhekonien om my op den rechten wegh te ftel-

en: gy hebt my iienvergaen, ende gy zijt gheko-
men om my faeligh te maecken : gy hebt my fien

vluchten , ende gy zijt gekomen om my wederom
te roepen : ghy hebt my gefien in de onmogent-
heyt om te komen tot u fonder u 5 ende gy , nrij-

nen Salighmaker , mijnen wegh , mijne waerheyc

ende mijn leven , zijt neder-gedaelt om my te loec-

ken. Ick ben deien ellendighen menfch > berooft van

alle goet > overlaft met flouwigheyt > gheheel met
wonden der ionden bedeckt , vail gebonden door
iijne quaede ghewooiiten , ende tot vervullinghe

van mijn ongheluck , ick en kenne den beweene-

lijcken flaet niet , daer ick in ben , ende ick en

gevoele
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gevoele myne eygen ellenden niet \ ick blyve fonder

vreefe in 't midden van de ydelheyt , ende van de leu-

gen-tale, ick wentele my fonder ophouden in den

modder , daer ick in verfmoort ligge , ende terwyleri

dat ickjny felven aldus vergete , Í00 zyt gy , mynen
Godt , geheel befigh

; gy zyt vol van liefde voor deic

ibndarighe ziele , ende gy peyft geduerigh op de mid-
delen , om dit verloren fchaepken wecierom tot u tc

brengen.

Nauwelyckx en waert gy geboren , oft gy riep de ar-

me Herderkens tot u 3 ende gy ibndt eene Sterre in den
Ooften tot de Koningen, om hun tot u te doen komen.
Gy en hebt op d'aerae niet eenen oogenblick willeii

zijn fonder ons te foQckm , ionder ons tot u te trecken

>

fonder ons ryck te maecken met uwe goederen , fon-

der ons by u te hebben , ende gy en ililt niet te vreden

zyn , ten zy dat wj voor altydt by u fullen zyn.

III. Gyenwacht niet 3 tot dat ick u beminne, tot

dat ick u wenfche , ende tot dat ick u eevft foecke. Gy
en wacht niet , tot dat ick u hebbe beginnen te dienen

,

ende tot dat ick eenige grade by u verdient hebbe. Gy
en maeckt uwe rekeninge niet op het gene , dat gy in

my foadt konnen vinden ; ende om diefwille dat gy
weft, dat gy in my geen goet en fiilt vinden, het

welck van my komt , foo geeft gy my alle uw goet,

my verweckende , dat ick'et ioude toe-ftemmen,

ende mede wcrcken in het goet , om het welck
te bekomen , gy my foo krachtige help-middelen

geeft. Gy bemindt my door uwe enckele goethey t

,

gy treckt my tot u fonder gewelt, ende gy vraeght

atleenelyck maer , dat ick u foude ontfangen , ende
dat ick my foude laten trecken. Dat ick niet

doof en ware aen uwe ftemme , ende. dat ick ten

«ninften den tweeden waere om te beminncn , ge*

N 3 merckt
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merckt dat ick den eerften niet en ben ! waer 't dat

ick genoeghfaeme leerfaemheyt hadde om u te vol-

g^n , ghemerckt dat ick de fterckte niet en hebbe
cm u te foecken , waer

5

t dat ick u liet doen , ende

dat ick my niet en ftelde teghen het gen& 5 het

welck gy van my vraeght , ick ioude haeft aengenaem
zyn aen uwc oogeri , ende ick foude foodanighen

zyn > gelyck gy my wenicht te zyn.

Gy roept de Koningen , ô Goddelyck licht , door
den glans van eene Sterre , maer gy hebt-ie door
eene inwendige beweginghe op den íèlven tydt ver-

weckt om u te foecken ; ende al-hoe-wel dat gy
verborgen waert onder de ghedaente van een Kindt,

omwonden met doeckxkens , in een arm ftalleken ,

foo is 't dat ghy hun even-wel u hebt leeren ken-

nen , ende aenbidden a!s hunnen Heere ende Godt.
Daer is 't dat fy alie aertfche gepeyíèn hebben ver-

loren > dat fy hunne begeirten hebben op-geheven,
dat íy u hunne liefde hebben toe-ge-eygent , dat

iy hunnen geeft, ende hunne vryheyt aenuweWet,
ende aen uwen dienft hebben onderworpen \ clat fy

u aenfchouwt hebben als hunnen Schat , ende dat

gy in hun , als in de eerftelingen der Heydenen ,

begonfte befit te nemen van de zielen , die gy op
d'aerde waert komen foecken. Gy hebt hun çeroe-

pen , ô Heere , gy hebt hun geleydt , gy he&t hun
uwe verholentheden geleert , gy hebt hunne be-

geirten vervult y ende hunne herten met vreught , ende
met vertrooftinge voor-komen.

IV. Wat danckfeggingen en moeten wy u niet

£even , ô mynen Godt , voor alle de goederen ,

die gy ons doet, felve oock , als wy die d'aidei>

onwcirdighfte zyn , ende daer op het minfte pey^

fen I hoe dickwiis heb ick myn hcrte door uw
licht
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lichtop-geweckt gcvoelt , ende door het vier van uwe
liefdc ontfteken ! ais dan nadere ick u , ende ick vin-

de u 5 maer eylaes ! een weynigh daer naer verliefe ick

u wederom. Somwylen houde ick u vaft , ick omhelíe
u , ende datelyck ontvlucht gy my wederom. Ick vin-

de my dickwils van u verftooten , ais ick meyne u aen-

genaem te zyn , ende in deíe gedueríge veranderinge

van myne inwendige geftelteniífe, gaen ick nu den
eenen , nu den anderen wegh in 9 op dat ick dien ten

leften foude mogen vinden , den welcken my tot u
leydt ; maer om dat ick weynigh verlichtben , gaen
ick in de duyfterniífen 9 ende bcn dickwils verdoolt ,

by gebreckdat ick den wegh niet en kemie , den
welcken ick moet itwolgen ; ick wenfche , ende ick

en v/ete niet te wenfchen ; ick beminne , ende ick en
wete niet te beminnen , noch te vinden , het welck
ick beminne. Alfoo verlieft mi jne ziele allengskens de
hope ? die fy in haer felven hadde 5 fonder op te houden
van in u te hopen , ende fy fiet door hare eyge onder-
vindentheyt , dat fy veel begeirt > ende niet en vermagh,
Gy fiet hare bekommerniiTe , Heere , ende gy

gebaert , al oft dat gy-ie niet en faeght , ende gy
wacht tot dat dien gheluckigen oogenblick aen-

komt , als wanneer iy geheel vermoeydt door Í00

vele veranderingen , ten leften valt in een geheei

miftrouwen van haer eygen felven : als dan is 't

daj: gy haer de oogen open doet , ende dat fy den
waerachtigen wegh des Vrcde , ende des levens

begint te fien, Sy kent als dan , dat gy haer veel

nader waert , als iy wel meynde , ende hoe licht

dat'et haer was van u te vinden ; fy fiet klaerlyck

,

maer ick en wete niet hoe ? dat gy haer roept tot

US gy onderricht haer al t' iefFens , fonder eeni-

ge woorden te fpreken , fy en peyft niet , als op
N 4 het
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het gene , het welck haer bekommert : fy laet de forge

van het lichaem varen , fy veracht het , ende ftraft'et; •,

iy vervoordert fonder op-houden , ende ten leften

geraeckt fy tot u , fonder dat fy haere beweginge
gewaer wordt. Sy befit u als dan , ende íy ideckt

u noch , ende hoe dat fy u meer foeckt , hoe dat

íy u min vindt. Is 't dat gy haer gebiedt binnen te

komen , iy gehoorfaemt , ende is 't dat gy gebiedt

dat fy foude uyt-gaen , iy en fcheydt haer even-wel

van u niet. Sy fiet , fonder te weten wat iy fiet : iy

verftaet, ende fy en weet niet wat fy verftaet : fy

Jcent alleenelyck maer wie dat hy is , den welcken fy

aenhoort : ende om diefwille dat den genen , die iy

íiet 5 onfienlyck is , ende dat den genen de welcken
iy hoort ? tot haer fpreeckt fonder ftemme , ioo houdt
iy haer te vreden met hem te beminnen , ende fy
bemint hem akydt mecr ende meer. De woorden
en konnen 't niet uyt-fpreken 3 noch den gceft en
kan het niet begrypen , het gene dat de liefde van u
ontfanght 3 ô mijnen Godt> lelve oock in deíè plaet-

ic van ballinghfchap.

Hoe geluckigh is defen oogcnblick , ô Godde-
lycken Jeftts ! hoe fuyver is dit licht , ende hoe on*
uytiprekelyck is defe mede-cjeelinge van uwc goe-

deren ! gy weet , ô Heere , hoe koftelyck dat defe ga-

ve is , ende uw fchepfel , het welck die ontfanght ,

weet'et oock feer wel ! waer 't dat'et u ghctrouw ware

,

ende dafet figh noyt van u en vervremclc , waer \ dat'et

de gratie , dieíè van u ontfangen heeft 5 wifte te be-

waren , hoe ghcluckigh ioud'et zyn ! ende nochtans

en is dit maer een druppelken van die oneyndelycke

Zee der goederen > de welcke gy aen uw Ichepicl

sens moet mede-dcelen.

V. O Ziele mijnder ziele I wat is dogh mijne

ziele 3
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ziele , ende wat goet kan iy hebben , als íy u niet en
heett 1 O leven van myn leven ! wat is mijn leven , is't

dat ick in u niet en leve ? Is het mogelyck dat mijn

herte bequaem is om u te befitten,u alleen te genieten

,

iy felvcn in u te verbreyden foo veel als het wilt , ende
dat'et evenwel buyten u met foo vele ellenden kan
vervult zijn ? Kan mijne ziele haer. felven alíòo ver-

herfen boven haer ielven , rnften in uwe armen , ende
daer naer haer van u vervremden , haer felven in

d'acrde werpen , ende alíoo de goederen vergeten*5
de welcke gy mede-deelt aen de gene , die u bemin-
nen?0 Goddelijcke liefde , die kont ende wilt aíle

meníchen deelachtigh maken van uwe pijnen,gy en
ftelt u in fco vele verícheyde ftaten niet $ als om u te

voegen naer hunne verícheyde genegentheden 3 kan
men dan u naderen fonder ontfteken te zijn I Wie kan
u dogh beletten van te doen 9 het gene dat u belieft,

of wederleggen, het gene gy doct?
Vervult dan alles met Sterren , Heere , is \

dat iy ons noodtfakelyck zijn om it te vinden :

iendt uwe Engelen geheel de weirelt door , is 't

dat wy hun van noode hebben , om tot u te gaen ;

maer komt liever íèlver , Goddelijcken Jefus >

in onfe aerdtiche hcrten 9 laet uw licht iien aen

onfe verbiinde geeften , ontdeckt de fchoonheyt
van uw aenficht aen onie verdoolde zielen : laet

van u uytgaen dat Goddelyck vier het welck u
verflint , op dat de genfterkens over al vliegen ,

ende dat wy daer door verilindt , mogen ontfte-

ken worden. Waer toe dient den vryen wille , den
welcken gy my gegeven hebt; is 't dat ick hem
niet en beftede in u lief te hebben ? Aeh 1 Heere j

ick en wete niet wat ick u moet fèggen ; maer
aenhoort de ftemme van uwe liefde , ende van

mijn
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ttujn ellende , leeft altijdt in my , ende dat ick altydt in

u , ende om u leve , gelyck ick niet en leve , ais door u.

,

VI. Ongeluckigh is de fondarige ziele , de welcke

uw licht gefien heeft, ende die haer felven wede-
rom werpt in hare vorige duyfterniffen : die de werm-
te van uwe liefde gevoelt heeft , en die haer wede-
rom begeeft tot hare eerfte verflappinge , die ver-

giffenifle over hare fonden verkre^cn heeft, ende
wederom nieuwe fonden bedryft ; die voorkomen is

^heweeft met den fegen van uwe foetigheyt, die

mgenomenis geweeft doorde aenlockingevanuwe
ichoonheyt ende die wederom valt in de vergetent-

heyt van haer opperfte goet ; die haer wederom in

den modder werpt, ende wederom keert tot hare

ouaede gewoonten ! O Goddelijcke ichoonheyt, die

loo ichroomelycke ondanckbaerheydt leydt , die my
verwacht , die my roept , ende die my noch voor-

komt , ick beweene in uwe tegenwoordigheyt ? in

de bitterheyt van mijne ziele , alle die deerlycke

hervallingen , daer ick my plichtigh in vinde. Het
is rechtveerdigh , dat gy my laet vallen in de han-

den van mijne vyanden , van mijne fonden , van myne
boofe ghenegentheden , ende dat gy toe laet, dat

ick gheftraft ende befchaemt worde door al het

gene , het welck my van u gefcheyden heeft , aen-

gefien dat ick, naer dat ick geleydt gheweeft ben
in den kelder van uwe leckere Wynen , mijnen

dorft heb foecken te blufTchen met de modder.
achtiçe wateren der íchepíelen.

Ick en hebbe in uw huys niet willen blyven ,

ende fiet , door een rechtveirdigh oordeel , fien

ick my verbonden te bedelen in vremde huyfen ,

alwaer ick niet en vinde , het welck mijnen hon-

ger , die ick lyde , kan verfaeden. Gemerckt dat

ick
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Ick. uwe ioete omhelungen , Bruydegom van mijne
ziele 5 gevluchr hebbe , foo is 't rechtveerdigh dat
içk onder'de voeten ligge van mijne aldcrvrcetftc

yyanden. Aengefien dat ick ongetrouw geweeft ben
in te bewaeren het gene gy my ghegeven hebt , Í00 is't

dat gy my met recht weygert , het gene dat ick van
u vrage : ick roepe , ende gy en verhoort my niet

;

ick roepe u , ende gy en antwoordt my niet. Niet
tegenitaende alle mijne boosheyt, gy zyt altytmy-
nen getrouv/en Vrindt, ende den Herder van ait

verloren fchaepken : want gy én hebt my noch in dc
helle niet geworpen , noch aen de rafernye der duy-
velen ovcr-gelevert ; gy en hebt my noch niet verooiv

deelt , om eeuwighlijck van u gefcheyden te zijn ,

ende gy en hebt my noch niet gheheel verlaten ,

ghebenedydt moet gy daer over zijn in der eeuwighey t.

Ick en vrage van u deíè beíondere gratie niet

meer , de welcke gy geeft aen uwe beíondere die-

naeren ? ick bidde u alleenelijck maer , mijnen
Godt , dat gy my uyt uw huys niet en wilt jagen

,

dat gy my onder het ghetal van uwe Huys-geno-
ten noch wilt ontfangen , dat gy my voor mijn

voedtíèl niet anders en wilt geven , als mijne tra-

nen , tot dat ick ghenoegh gheiiiyvert ben , ende
dat mijne inwenctighe oogen , vry van die dicke

wolcke , die hun verduyftcrden , de fchoonheydt

van uw aenficht moghen fien , ende dat gy met
minfaemheyt tot mijne ziele íèyde : Ick ben uwe
faligheyt , uwe fterckte ende uwe ftantvaftigheyt :

als dan verootmoedight , ende overwonnen zyn-

de van hare eygen iwackheyt , fal (y u met meer-
dere vierigheyt foecken , ende gy fult geglorifi-

ceert zijn door de wederkomfte van eenen ver*

loren Sone , door de gheneiinge van eenen vry-

willigen
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willigen blinden , ende door de veranderinge van
eenen ongetrouwen dienaer.

VII. Ick werpe my neder voor uwe voeten , hoe el-
lendigh dat ick oock ben ; ickaenbidde deie Godde-
hjckç Majefteyt , die verborgen licht onder de gedaen-
te van een Kindt ; ick eygene my toe voor altijt met de
Konmgentot uwen dienit,ende ickbidde u, dat <*y
niy met hun wilt ontfangen. kk ben arm , ende ick en
hebbe noch Gout , noch Myrrhe , noch Wieroock om
u te ofFeren

, om u daer door te herkennen als waer-
achtigen Godt , als Koning , ende als fterffelijck , maer
lcK °ffi- re u op , al het gene dat gy my gegeven hebt

,

ende ai het gene dat gy zijtJck offere u voor mijne fon-
den de groote droefheyt , die ick daer over hebbe , en-
de de oprechte begeirte vanu nietmecr tever^rarru
men. Ick offere u eene belijdeniíle des herten,en<5c des
moms van alle miine ellenden , daer ick in ghevallen
ben

„ waer door ick my van u vervremt hebbe. Ick of-
fere u mijne voornemingen , van te voldoen aen
uwe rechtveerdigheyt , oft wel , om -beter te feg-
gen

, treckt van my , Ô Heere , alle voldoeninge

,

die u belieft , op dat-fc u aengenamer foude mo-
gen wefen. Ick offere u de dry\rachten van my-
ne ziele ; mijn verftant , op dat gy'ct met uwe
eeuwige waerheyt foudt verlichten : mijne gcdach-
tenuTe , ofce memorie , op dat iy voortacn niet
meer bekommert en foude zijn , als met u , ende
dat gy daer uyt foudt wiffchen , al het gene , dat
n foude konnen mishagea : mijnen wille , op dat
hy gciuyvert ioudc mogen zijn door het vier van
uwe liefde , ende u beminnen uyt alle fijne krach-
ten. Ick offere u de dry Goddelycke Deuçhden ,
die gy my in het Doopiel ingeftort hebt : het Ge-
loove 7 wacr door ick in u geloove > ende u her-

kenne
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kenne voor mijnen Heere > voor mijnen Schepper *

voor mijnen Salighmaker > voor mijnen Godt , cnde
voor mijnen Al : door de welcke mijn herte gedre-

ven wordt tot de goederen , die ick van u kan wen-
ichen : de Liefde > die my doet veriuchtcn naer owe
eeuwige beiittinge. Ick offere n , Goddelijcken

Jeffis , al het gene dat gy om mijne liefde wilt zijn

:

ick offere u , uw Alderheylighfte Lichaem 9 uwe al-

deriayverfte Ziele , uwe Godtheyt , die den oor-

fpronck is van alle goet 5 ende van alle wysheyt. Ick

offere my ielven op aen uwen Vader door u > ende
aen u door uwen Vadcr , ende door u aen den H.
Geeft , den welcken de onderlinge liefde is van
den eenen , en van den anderen.

Maer gelijck gy , Heere , de gifte der Koningen
met hunne herten ontfangen , ende him met uwe ken-
niíTe verlicht, ende belec hebt , datfy tot Herodes
uwen vyandt niet en fouden weder-keeren ', verlicht

my oock, goddelijcklicht, ghdeyt my , ôopper-
ile Waerheyt , verweckt my > ô ongheichaepen le-

Ven ! trecktmy af van al her gene dat u mishaeght

,

maer en verjaegt my niet van u , ende gedoogt dat

ick voor uwe voeten magh blijven. Daeris't > god-
delijcken Jeftis > dat ick mijn geluck vinde , mijne

vreugt , mijne welluften , ende dat ick ímaeke deien

Vrede , die alle gevoelen te bovengaet. Philip. 4. 7.

VIII • Moeder , ende Maget te iamen , die

tiyt hunnen oorfpronck alle die oneyndelijcke goe-

oeren treckt , daer gy mede vervult zijt , maeckt
defèn ellendigen deelachtig > ick en fegge niet van

het Gout ? van het Wieroock , ende van de Myr-
rhe j de welcke die heylige Koningen aen uwen
Sone op-offeren > maer van die hemeliche (chat-

ten > daer gy de uytdeelfter van zijt : maeckt dog
dat
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dat ick door u ietverkrijge > het welck wcerdig is

om hem op te offeren , ende waer door ick iijne liefde
oock mag verkry^en. O hemels Hof , die defen Hee-
re fonder op-houden aenbidt , ende hem altijdt aen-
genaem zijt, watkont gy-lieden vragen, het welck
u-1. niet toe-geftaen en fal worden , gemerckt dat
gy-lieden in hem Get , het welck hy wilt geven aen
defe arme ballingen ? verkrijgt voor my van hem ,

het welck my nootfakelijck is om tot hem te ko-
men , op dat ick hem met u-1. eens magh beiitten.

DE PRESENTATIE
Van Jesus in den Tempel , mjfchen de armen van

Simeon.

I. Maria volbrengt twee Wetten die voor haer met gemaeckt
en waeren. 2. Sy draegt een Offerande op gelijck de arme. 3.
Simeon kent Jesus door den brant van fijn liefde.

x. T esus Christus heeft gewilt, dat fijne alder-
I heylighfte Moeder veertig daegen naer haer

+> baeren , twee Wetten foude volbrengen , die
voor haer niet gemaeckt en waeren. De eerfte was,
datde Vrouwen in den Tempel niet en mochten
komen , ten zy dat dien tyt volbrocht was , gedu-
rende welcken tijdt de Vrouwen die eenen Sone
gebacrt hadden , voor oníuyver gehouden wiei>
den : ende dien tijt voor by zijnde , moeften fy
een Lam op-offeren , is't dat fy rijck waren , ende
ten Tortel-duyve voor haere iuyveringhe ; ofte
wel twee Tortcl-duyven , is't dat iy arm waeren.
De Wet van Moyfes , de welcke uytdruc-

kelijck gemaeckt was voor den ghemeynen loop

van
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van alle andere Vrouwen , en raeckte de aldcrheylig*

fte Maget niet , de welcke door de kracht van den
H. Geert ontfangen hadde. Maer naer dat fy de god-
delijcke Majefteyt met haere oogen verootmoedight
hadde geiien tot de gelijckenifle toe van eenen ion-

daerigen menich > foo heeft iy liever de ootmoedig-
heyt van haeren Sone , ende van haeren Heere ghe-
volgt, ais de glorie van haeren Maegdom voor de
menichen te bewaeren ; want fy achte noch meer de
hoedaenigheyt van Dienft-Maget ende naer-volgh-

ftertezijn vmjefus, alsweldie van Moeder.
De andere Wet brocht mede , dat alle de eerfte

fhebore Sonen , aen Godt moeften opgheoffert , en-

e den veertichften dagh tot fijnen dienft toe-ge-ey-

ghent zijn , ende ingheval dat hy was van
5

t gheflacht

van Levi , het welck
5

t Priefterlijck geflachte was ,

ioo was hy verbonden geheel li jn leven lanck te die-

nen in den Tempel ; ende waert dat hy van een ander

geflachte was , foo waren de Onders ontlaft van deie

verbintenifle , met hem af te koopen door eenigh
Geldt; maerJesus en was aen deie Wet niet onder-
worpen , door dien dat hy van eene Maget geboren
was : want de Wet iprack klaerlijck van de gene ,

die van eene Vrouwe geboren waeren.

II. Haer Offerande was die van de arme men-
ichen: want al-hoe-wel dat de Koningen aen de
Alderheylighfte Maghet Gout , Mirrhe ende Wie-
roock gelaeten hadden , foo is't nochtans dat fy'et

,

oft aen de armen heeft uyt-gereyckt , op dat fy
de armoede ioude lijden , die haeren Sone Jejns
wilde oefFenen , ende tot dien eynde ghekomen
was , om die aen de menichen te leeren ; ofte wel
waert dat fy daer van een deel bewaert hadde ,

Waer mede iy een Lam ioude hebben konnen koo-
pen ,
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pen , om de Wet in defc Òfferhande ten voile te vol*

brengen ; ioo is
5

t dat fy'et even-wel niet gedaen ea
heeft , door dien dat iy het Lam Godts voor de ionden
des weirelts op-offerde , haeren eenigen ichat , ende
voor haer felven offerde fy twee Tortel-duyven , of
twee jonge Duyven. Vervolgens gaf fy den prys 3 den
welcken door qe Wet voor de armen geftek was , om
haer Goddelijck Lam alíoo te trecken uyt de handen
van de Priefters , ende alfoo heeft fy den Verl oiler des

weirelts verloft. .Wy en moghen bier dien Heyligen

ilrydt van deoodtmoedigheyt, ende van de armoedc
niet vergeten , den welcken was tuflchen den Scne
ende de Moeder , waer in iy hun felven gewelt aende-

den , om verborgen te houden het ghene dat iy waren,
willende wel fchijnen te zijn , het welck fy inder daet

niet en waren. Deien Goddelijcken ftrydt moet ons

dienen tot eene erkenteniile ende naervolginge , aen-

gheiien datie voorts-komt van den ielven oor-

ípronck der liefde , waer uyt dat alle de pijnen

voorts-komen , de welcke oníèn Salighmaecker

Voor ons geleden heeft.

III. Het is waerfchynelijck dat Simeon geenen

Priefter des Heeren en was > aengheiien dat het

H. Evangelie hem aileenelijck maer en nocmt ,

eenen Rcchtveirdiqhen ende Godtvreefendm Man
te zyn y veru acblende de Verloffmghe van Ifra'el ,

Luc. i. 25. die ieer oudt was P ende niet en

wenfchte als te fterven ; maer in't leven gehou-

den wiert door den H. Geeft > die hem verfeker-

de dat hy niet en foude fterven", voor ende al-eer

dat hy den Sone Godts , menich geworden > met
iijne oogen ioude gefien hebben. Hy is dan in

den i?eeft naer den Tempel gegaen , om de Moe-
der Godts met haer Kindt "aldaer te verwachten.
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Hy was dan daer met eene geduerige aendachtig*

heyt ;» lettende op alie de ghene die daer binnen

tjuamen , fonder dat denH. Geeft hem tot het herte

iprack ; maer als-wanneer Maria , ende jfofiph daer

binnen qilaemen fonder eenige pracht , ende fonder

andere bereydinghe , als die van de armoede ende

van de eenvoudigheyt , wierdt hy inwendigh ver*

maent 5 ende het gene dat onbekent was aen d'oogen
van alle d'andere > en konde niet verborgen zyn aen

de liefde , de welcke brande in het herte van dien

heyligen Man. Soo haeft a!s hy Jefus fagh , heeft hy
hem gekent , ende hy is vernieuwt çeweeft als eenen
anderen Phenix door de hitte van cíeíe goddelijckc

Sonne. Hy nam dit goddelijck Kint tníTchen íijnc

armen , den welcken hy alreedts hadde in fijn herte »

çnde als een oude Swaen gafhy door íijnen fanck heC

eynde van iijn ballinghfchap te kennen , te vreden

zijnde te fterven , gemerckt dat hy het Licht , ende
de Saligheyt des weirelts, naer het welck hy foo langea

tijt veríúcht hadde , met lijne oogen geiien hadde,

AENSPRAEKE EN VERHANDELINGE
Met Jesus over Jtjnc Prefentatie in dm TempcIJ

1. Verfuchtlnge naer bet geluck van Simeon op een gceflelijc*

ke wyfe, door de liefde. i. De xjele beklaeght datfern weder-

liefde veel te kort gebleven hecft in al de tyden van haer le-

ven. 3. Jefus VJcrt op-geoffert am den Vader. 4. Jefus wort
gedragen door al dat volck van JerufaUrn , en niemant en kent

hem als Simeon en Anna. 5. De ziele ivcnjcht naer de docdt p

cm Jefus te fen : Jefus is fchoon in wat jiaet by is aen een

ziele die-bemint $ verfucbttngen naer die liefde. 6. Vcrklaringts.

van den Loffang van Simeon.

I- Ç*\ Spiegel van de eeuwige Waerheyt , ende
V-/ van de Goddclijcke goethcyt í O §one van
/. Dccl, O

'

dea
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den levenden Godt 1 ô Jefus , mijnen Meefter , ende
mijnen Salighmaker ! opent dogh mijne oogen , op
dat ick u met den geluck-faligen Simeon foecke ; op
dat ick u magh fien , met hem vinden , ende dat icK

u magh omhelfen , ende in u ruften gelijck hy. Ge*
merckt dat gy de ootmoedigheyt ioo bemint > verne-

dert mijne hooveirdigheyt ; rucKt uyt mijn herte de
liefde van de Rijckdommen , gemerckt dat gy de ar*

moede verkoren hebt : endeaengefien dat gy u iel-

ven wel hebt willen onderwerpen aen de Wee
van Moyies , maeckt dat ick altijdt volkoment-
lijck onderworpen ben aen de uwe. Gy kent
mijne iwackheyt , ende mijne louwheyt , ende
daerom is't dat gy van my ioo weynigh vraeght;

maer uwe liefde , ô Heere > en handelt alfoo met
u niet : want iy en ontflaet u niet van het minften ,

jae ielve niet van het gene , het welck d'alder-

meeft ftrydigh fchijnt te zijn aen uwe oneyndelijc*

ke Majefteyt. Leert my , ô Goddelijcken Meefter ,

deie wet der liefde , want de liefde en wyckt niet aen

de vreefe van de fwaerigheden ; ende als wanneer iy

oprecht ende fuyVer is , vindt fy u foo groot, ô mij-

nen Godt, en fooweirdigh om gedient te zijn , dat

haere aldergrootfte begeirte is van haer felven te ver-

teiren in uwen dienft. Alle Wet is ioet aen de liefde

,

ende alle laft is licht , ende íy acht haer felvèn geku>
kigh , als fy aen uwe grootheyt magh op-offeren , al

het gene > dat de weirelt voor het grootfte acht.

Maer wanneer fal dien tijdt dogh eens komen ,

dat uwe liefde my ootmoedigh , íàcht , arm ende

onthecht fal maeken ? wanneer fal ick de verach-

tinge beginnen te beminnen , mijne eyge verwor-

pentheyt te fmaken , my ielven te haten , ende

Wanneer fal ick > gekruyft zijnde aen my felven »

geheel ,
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Í"jeheel , geíijck ick ben , aen u zijn *> Uwe alderhey-

ighfte Moeder is rijck > door uwe befittinge alleen :

den H.Joíeph te vredenzijnde metu te dienen , be-

mint fijne armpede ; dien H. ouden Man Simeon , en
verfucht niet ais naer u alleen ; ende ick , ô Heere ,

die dat al-te-mael gheloove op de ghetuygenifíe van
vlw woordt , ende deíe waerheyt in' my felven ge-

Voele , fcheyde my van u.

IL Maer hoe kan ick mijne dolinge fien ', ô God-
delijck licht : is't dat gy my niet en verlicht > Is't dat gy
wilt , dat de kinderen u foudcn op-gedragen worden ,

eer dat íy het gcbruyck van hun verftant hebben , op
dat fy , tot hun verftant ghekomen zijnde , fouden
wcten > dat fy acn u zijn ; hoe kan ickbegeiren , dat

gy íòudtverdragen , dateenen ellendigen , aen dca
welken gy het verftant ende de kenniflfe gegeven hebt

van het gene dat gy zijt > aen u niet en foude zijn , en-

de dat hy weygert aen u te gehooríamen J Wilt dogh
hier in , ô goeden Godt , door uwe bermhertighey t ee-

nen middel ftellen. Gy bemint my,qm my te genefcn,

dat ick my íoude hatsn , om geneíen te zijn. Maeckt
dat ick het verlics van de jaren mijnder jonckheyt ghe-

voele , ende beweene , in de welcke ick u noch gekent

noch bemint hebbe : want ai was'et íchoon , dat ick ais

dan in geenen ftaet en was van u te vergrammen > het

was altijt waerachtíg , dat gy my beminde , ende dat

ick niet over een en quam met u , in u wederom te be-

minnen. Maer ick beklaege noch veel meer de eerftc

vmchten van miin verftant 5 ende van mijnen wille , die

ick u niet en heobe gegeven ; mijne onachtfaemheyt
in u te dienen 5 de vegetentheyt van uwe weldaden ,

ende van u ; de fonden die ick bedreven hebbe ende
de ongeregelde genegentheden , die ick ingevolght

hebbe van dien tydt af , dat ick u konde yergram*

O 2 men 3



1 1 1 Aenffraeke en verhandelingê met Jefus i

men , tot nu toe. Voorwaer , ô Heere , ick belijdc

mijne ichaemte , ende mijne ellende in uwe tegen-

woordigheyt. Maer wat ial het zijn , ô Heere , is't

dat ick voor u de belijdenifle doen van mijn geheel le-

ven ; is 't dat içk de daghen , de maenden * ende de ja~

ten rekene , die ick in de fonde over^ghebrôcht heb-

fce , ende dat ick ionder u geleeft hebbe , ô leven ran
mijne ziele !

Hier is't , dat ick uyt alle mijne kiachten fal roepen

,

op dat gy my fondt hooren ; dat ick u fal roepen , tot

dat gy my ftdt antwoorden , ende dat ick niet en ial op-

houden van weenen , tot dat gy my mijne fonden fult

vergeven hebben. Ick fal u over aí vol gen , ô íoeten

Jefus ! ick fal my vail by u houden ; ick fal my met u >

door u 3 ende in u my ielven op-offeren aen uwen He-
melfchen Vader , op dat ick alioo , fchuylende onder

de fchaduwe van uwe vleugelen , van fijne rechtveir-

digheyt ioude mogen bevrydt zijn. De Lammeren,
de welcke in het Sacrificie wierden op~geoffert 5 en
keerden noyt wederom tot de gene, die-íè op-o£-

feren , ende waien voor altijdt af-ge-fcheyden ; maer
ick en fal het alfoo niet doen ; want ick ial u voor my
op-offeren , ô Goddelijck Lam , ende daer ick met u
fal op-geoffert worden , daer ial ick u met my wede-
rom brengen : want ick en kan noch in de doodt ,

noch in het leven van u gçfcheyden zijn.

Ill* Vader der bermbertighejt ! o Godt van aU
hntrooft! i. Cor. 1.3. Ick ofFere u uwen eeni-

ghen Sone ; ilaet dogh uwe oogen op my , op dat

gy mijne ibnden vergeeft , ende my wederom in

uwe grarie ontfangt. Aenfiet dit Goddelijck Kint

,

dit ioet ende ootmoedigh Lam , die iy ielven of*

fert om mijne liefde aen uwe Goddelijcke Maje-

fteyt. Hy en fpreeckt noch niet > maer fijn herte

ípreeckç
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ípreeckt voor my. Hy prcíènteert fy felven aen u , om
de flagh-ofFeranae te zijn voor alie de fondaren > ende
niemant en is van de verdienften van fijn Sacrificie uyt-

gefloten : hy heeft de Wet volbrocht , cnde hy onder-

werpt iy felven aen u voor alie de menfchem Gy iiet

,

ô Heere , het vier , waer door hy blaeckt > die ver-

giffeniife die hy vraeght voor de menfchen > ende de
genaden , die hy voor htin verdient. Ick ofFere aen u
met hem al het gene dat ick ben , al het gene dat ick

hebbe , mijne armoede , mijrie cllenden , mijne be*

geirten , mijn leven met al het gene dat daer in pynlijck

oft aengenaem is ; mijn lichaem met alie íi jne iinnen ,

mijne ziele met alle haere krachten , ende al het gene
dat in my fonde konnen welhn > dat goet oft quaet is*

Ten leften > het goet , op dat het in my toe-neme door
uwe gratie , ende het quaet > op dat'et door uwe berm-
hertigheyt in my íòude mogen te niet gedaen woiden,
Uwen wel-beminden Sone heeft iijii leven wil-

len beginnen door eene opentlijcke belijdeniife

van gehooríàemheyt , ende niet te willen onder-

nemen , ten zy naer uwe Vaderlijcke benediótie

ontfangen te hebben. Gedooght , ô mijnen Godt ,

dat ick die van u vrage , hoe onweirdigh dat ick

ben om die te ontfangen , ende dat ick van nu
af , ende voor de refterende dagen van mijn leven

my felven magh toe-eygenen aen uwen dienft,

Geeft my deíèn geeft, die de raden van uweWys-
heyt aen de alderheylighfte Maget heeft ontdeclct

,

die den geluck-faligen Simeon in den Tempel ge-
leyt heeft , ende die hem fijnen Salighmaker heeft

leeren kennen. Schept in my een fuyver herte , en*

de eenen rechten geeft , Pf ço. die tot u gheleyde,

Ick wete wel , hoe weynigh dat ick defe gratie

ycrdicne > maer om die te verkrygçn , ofFere ick

O 5 u da
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u de oneyndelijcke verdienftcn van dit onbevleckç

Lammeken : ontfanght my door hem onder het ge-

tal van awe dienaeren ; ftort over my de liefde die

gy voor hem hebt , ende geeft my de grade , dat

ick tot het eynde van mijn leven , magh volherden

in uwen dienft.

IV. Is het mogelijck, Heere, datgy in 't midden
van Jemfalem konde verhorgen houden , het gene dat

gy waert } Hoe is 't dat alie de fchepíelen u niet en her-

kennen , ende voor u niet en gaen met alle teeckenen

van vreught , daer fy bequaem toe zijn ? De Zee ende
den Jordaen hebben ghevlucht voor Ifrael , als gy hun
uy t Egypten dede gaen : de Bergen ende de Heuvelen

hebben van blydtichap op-gefprongen , ende de Steen-

rotfen zijn verandert geweeft in Fonteynen van leven-

de watcren , door dien dat fy u gevoelden in 't midden
van uw Volck : de ongevoelijckfte fchepfelen zijn be-

roert geweeft in 't voor-by gaen van de Arcke des Ver-

bondts , ende nochtans en waren alle die wonderheden
niet als af-beeldtfels van de waerheden , die in u beflo-

ten zijn. Van dage wort gy gedragen door alle dat

Volck , ende niemant en kent u , als den Saligen Si*

meon , ende de PropheteriTe Anna. Eeuwige danclo

feggingen moetenu gegeven zijn, ômijnen Godt,
voor die befondere gratie , die gy geeft aen de oot-

moedige , ende aen de gene dieubeminnen. Als gy
fpraeckt in den Tempel in

5

t midden van de Wets-ge-

leerde , als gy Mirakelen dede in het geiicht van ghe-
heel het Jodtfche Landt , niemant en kende u , ende
fiet , hier zijnde een kleyn Kindt , arm , fondec
{prake , fonder pracht , gedragen tuífchen de ar-

men van uwe Moeder , en kont gy u niet veiv

borgen aen de gene die n beminnen. Sy en ley-

den hun ballinghichap niet in dit leven P als door
d§
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de begeirte die fy hebben van u te fien , ende het leven

en fcheynt htm niet verdragelijck te zijn , als door de
hope, cat iy het fallen eyndigen^ in uwe omhelfinger

V. O niijnen Salighmaker, ende mijnen Schat ! O
leven door het welck ick leve , ende fonder het

welck ick fterve ! waerom laet gy een herte , het

welck u bemint foo quelen? waer zijt gy, ô mijn

opperfte goet , ende d'eeuwige mile van mijne ziele 1

gy en wilt niet dat den menich u ial fien voor fijnc

doodt. Wei aen dan , o Heere > laet my fterven , op
dat ick u ioude mogen fien. Waerom verborght gy
my de ichoonheyt van uw aenficht 3 Laet mijne zie-

le u ghevoelen , op dat alle mijne inwendige fin-

nen , ingenomen van uwe ichoonheyt , alles mogen
verfoeyen , het gene dat gy niet en zijt , ende dat

mijn herte fonder ophouden naer u , ô mijnen Godt »

magh verfiichten. Hoe geluckigh ten ick , als ick u
wenfche , als ick u beminne , als ick u ghenoega, ende
als de begeirte van u te fien , my eene walge geeft

van alle de fchepfelen I want als dan herkenne ick

u, in wat ftaet dat gy verfchynt.

Als gy een Kint zijt , ick gevoele uwe groot-

heyt , als gy arm zijt , ick ben verwondert over

uwe Ryckdommen ;
jae felve als gy gekruyft zijt y

ick ben ingenomen van uwe ichoonheyt ; maer
als mijn herte fich vervremt van uwe liefde , ick

en herkenne u niet meer , felve oock niet in de
wonderheden die gy doet, noch in den glans van
uwe Majefteyt. Vereenight my met u , ô mijnen

Godt! keert mijne oogen af van de ydelheyt, ende
maeckt dat fy alleenlijck maer bekommert en
zijn , met uwe eeuwige waerheden te befchou-

wen : geeft aen mijn ellendigh herre te kenncn ,

dat gy mijne faligheydt zijt ende den center van

O 4 mijne
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mijne rtfile ; maeckt dat ick geene vreught en vinde

als in a allecn , die mijnen waerachtigen vriendt ende
alie de glorie zijt van mijne ziele,

Neemt van my weeh den fmaeck van de aertíche
|

dingen , ofte wel geeft my de kenniile van my felven ,
|

op dat ick my niet en laete verleyden door de valiche I

{joederen van deie weirelt , ende door mijne eyge ek
enden > maer dat al het gene in my is , naer u veriiich*

te. Komt dan 5 ô Heere , en wilt uwe komfte niet uyu
ftellen : want alle goederen die ick wenfche 5 fullen

my met u komen. Komt ô íòeten Jefits , in deie foi>

darige ziele , brecfct de bandenvan hare flavernye ,

geeft haer de vryheyt van uwe kinderen , op dat iy aen

niet gehecht zy , ende dat iy geheel aen u magn we*
fen y u volgen , u omhelfen , u befitten , ende dat

iy u beíittende, met den Heyligen Oudeilinck, diea

vreughtiamigen Lof-fangh mag fingen.

VERKLARINGE
Van den Lôf-fangh van Simeon,

JV# lact uwen dimmer gaen , ntter uiv woort in vredt*

I. T Ck beminne u , ô Goddelijcken Jefts , ende ick

JL ben verbonden verre van u te leven. Ick brengc

mijn leven over in eene geduerige pijne , om diefwille

dat ick u niet en fien $ ende de begeirte , die ick hebbe
van u te fien , maeckt my alie de íoetighey t van d'aerde

ontfmakelijck , het zijn die valiche goederen , op de
welcke niet vaft te gaen en is , ende die op eenen

ooghen-biick voor-by gaen \ hier-cn-tuilchen bekla-

ge ick my dat iy ioo langh dueren , door dien dat iy

my al te langen tijdt fcheyden van u , die mijn opperile

goet zijt. Het lichaem geniet fijn gemack , de fin-

v&n imaken hun vermaeck , endp als fy meyneu
vpldaerj
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voldaen te zijn , íeggen íy my, dat fy hebben het gene

íy wenichen ; maer mi jnc ziele , aen de welcke gy al-

Jeen ghenocghiaem zijt , mijnen Godt , ende die al

dc reil als niet acht , houdt op van tot u te verfachten

met eene groote droefheyt, ende defe droefheyt en iai

niet op-houden , ten zy dat gy my felve komt vei>

jxooften , die mijne waerachtige vreught zijt*

Verloit: my , Heere , uy t deíen donçkeren Kercker

:

iiet hier is nu dien gheluckigen oogenblick , die ge-

luckige are is aenghekomen, daer ick Too langh naer

Írhewenícht hebbe. Ick aenbidde u , mijnen Vei>
oiler , ende mijne eenighe falighey t ! ick aenbidde u

,

p leven mi jsuier ziele ! ghy hebt ten leftcn de ftemmc
^enhoort van den genen die u bemint ; ende ge-

nierckt dat ick den vrede gevonden hebbe , waerom
noch langer te leven in het peryckel van dien te

yerliefen ) neen > Heere , ick en wille niet meer le*.

ven , ick verfaecke d'aerde , acngeiien dat ick den
Schat van den Hemel befitte : het is tijdt van mijne

ketenen te breken , ende my in vrede te laten gaen

ixyt den kercker van dit lichaem.

Want myne oogen hebben gefien uwen Salighma*

ker , den wçlckfn gy berejdt hebt.

II. Mijne ziele verlicht zijnde van dit godde-
lyck Licht , veriterckt door uwe tegenwoorciig-

heyt , door-gaen van de liefde van haren Saligh*

maker , en heeft niet meer te wenichen , als u
klaerlyek te mogen aeníchouwen , mijnen Godt 1

als u ftantvaftelijck te beminnen ende te befitten ,

buijten dcien Kercker , fonder vreeie van u te ver-

lieíen. Want al-hoe-wel dat mijnen geeft , verre

.van u , ende beiloten in dit aertfch lichaem , van

U aenfçhouwen beroofc i$ , hy weet nochtans dat
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gy alleen iijne faligheyt zijt ; ende ingenomen zijnde

van uwe eeuwige ichoonheyt , en heeft hy niet an-

ders , als eene walginge van alie de reft. Sijne eeni-

ge begeirte is, van dien te iien, die hem geneeft

,

verfaet ende met iijne liefde ontfteeckt : want gy en
xijt op d'aerde niet gekomen ais om het vier der
liefde in alle de hertcn t'ontfteken.

Den welckcn ghy bereydt hebt voor H aenfchyn

van alle Volckeren.

III. Den Hemelfchcn Vader heeft u aen de men*
fchen gegeven , op dat de Rechtveerdige , en de fon-

daren > de Joden , en de Heydenen , ende alle Volc-
keren u fonder onderfcheyt fouden aenfien als him
voorbeeldt , hunnen Mce'fter 9 hun licht , hunnô
glorie , hunnen Schat ende hun geluck. Ende om
diefwille dat de menfchen u niet en konde fien

,

ibo hebt gy u felven mcnfch gemaeckt, op datwy
u fouden konnen beiitten volgens onfe bequaem-
heyt , ende dat wy in alle ons gheley voor oogen
fouden hebben , die het voorworpfel zijt van onie
liefde y ende het eynde van onfe begeerten.

Een licht tot een verlichtingh der Heydenen , en

ter Glorie van uw volck van Ifrael,

IV. De aldergroofte duyfterniííen verdwyhen
voor u i ô Heere , alle onfe dolingen worden ont-

deckt , ende wy iien door uw licht deíè goddelijcke

fchoonheyt , waer door on fen geeil in-genomen
is. Het volck van Ifrael vindt in u de volbren-

ginghe van die groote beloften , de welcke daer

aen gedaen zijn geweeft , ende het ontfanght door
u de Croone der glorie. Alle de zielen worden
door den glans van uw aenficht glinfterende , ryck ,

vgrvult van u, ende van uwe goederen. Verlicht

my*
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my , ô mijn lichtl Geneeft my, ô mijne Saligheytl

Verheft my , ô mijne glorie ! Vernoeght my , o mijn

geluck 1 Ick bidde u , dat mijn gheloove u magh
fien, mijne hope u verwachten, dat mijne liefdeu

magh omhelfen ! ende dat mijne ziele u hier bene-

den magh befitten volgens hare bequaemheyt , tot

dat iy u eens klaerlijck magh aenichouwen in de

onicheydelijckevereertinge, ende in de eeuwigerufte

van het hemelfch Vaderlandt.

V. O Moeder van de faligheyt, ende van het licht

des weirelts, ickbidde u door' defe liefde, metde
welcke gy uwen Sone aen den Hemelfchen Vader hebt

op-geoffert voor alle de menfchen , ende u felven aen

fijnen dienft hebt toe*-ge-eygent, ofFert my oock op aen

iijne Goddelijcke Majefteyt , op dat ick altijt magh
blijven in fijn huys , my felven noijt vanfijnen H. Wil-
le en vervremde , ende dat ick geduerende den tijt van
mijn ballinghfchap noijt op en houde van te branden

door fijne liefde.

Geluck-falighe geeften, die nu alreets ontfangen

zijt in defe eeuwige wooningen ; die nu klaerlijck

aenfiet den genen den welcken gy-1. foo vierigh-

lijck begeert hebt , die hem befit met verfekeringe

van hem noyt te verliefen , maeckt my doch deeU
achtigh van de waerachtige goederen, de welcke

gy-1. tegenwoordigh geniet ; treckt mijn herte daer

mijnen ende u-L ichat is , op dat de duijftere wolc-
ken van dit ellendigh leven verdreven zijnde, ick

magh treden in dien grooten dagh van d'eeuwig-

heyt 5 om deíèn Godt der bermhertigheyt , in wiens
aenichouwen alle uw geluck beilaet , inder eeuwig*
heyt met u-L te gebenedijden.

AEN
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# 4
AENSPRAEKE EN VERHANDELINGE
Met Jesus, op Jljne vlucht naer Egypten.

1. Verwcnderinge over de vlucht van Jefus. 2. Al zs't dat

de weirelt am Jefus tcebehoort , by leefi daer in alseenen vretn-

delinck, 3. Ongheftadigheydt van ditleven en vm defe weirelt 5
|

daer en is geen rufie ais in Jefus. 4. De zÀele gefielt tuffchew

de bemcljche en aertfche goedercn begaet grove rmflaghen. Sy

neemt baeren toevlucht tot het hert van Jefus om gehohen te

Ivorden. 5. De liefde van Jefus tot de fondaers ; Hy vlucht

tiaer Egypten , niet foo feer om fijn leven te bewaeren , ais om
dat Landi te beyligen. 6. Den menfch fucht tot Jefus uyt het

diepfle van fijn ellenden. 7. Jefus vlucht eenen vyandt . om
daer na in de bandcn van vele te vallen , en als wy een Cruys

vluchten , vinden wy noçh mcerdere , door Godts bcftleringe.

8. Den menfch als een verloren Schasp neemt ft'men toevlucbt

tot Maria en de borgers van't Hemels Vaderlant.

I. XX 7* Ie is't , den welcken gy vlucht , Heere , gy 3W die zijt den Meefter des weirelts , ende den
$onc van 'den levenden Godt ? waer vlucht ghy
dogh , ghy die den toevlucht zijt van ons alien ,

çncle in wie , dat de piichtige eenen fekeren toe-

ylucht vinden tegen de ftraffe , daer íy mede ge-

dreyght worden. De doodt vlucht ti , om diek

wille dat gy zijt het eeuwigh leven, op het welck
jfy geen vermogen en heeft. Den tyran vlucht , om
dieiVUle dat gy den techtveerdigcn Rechtei; zijt

,

die hem moet veroordeelen, De fonde , ende de
booiheyt vluchten u , om dieiiville dat gy-fe be-

ichaemt maeckt. De verblintheyt ende de quaede

voornemingen van uwe vijanden vluchten u , om
dieiwille dat ghy het licht zijt die hun ontdeckt*

De quellingen , ende de ellenden vluchten u , om
dieiwille dat gy den eenigen trooft zijt van de ges

quelde *
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op ftjne Vlttcht naer Égypen. tif
peide > ende de fterckte van de iwacke. Maer is't

at'et noodtfakelijck is dat gy vlucht , ô Godt vail

mijtte ziele > komt by my > verborghtu in mijn her*

te , gy fult daer bevrydt zijn van de ghene , die u tet

doodt foecken : want iy en fallen hun noyt laten voor-

ftaen , fiende eenen eilendigen fondaer , gelijck ick

ben , dat iijn herte voor u tot eene vertreck-plaetfe

kan dienen ; ende als-dan fal ick u fonder vreefe be-

litten , gy fult mijne fonden vergeven , gy fult my vet*

nieuwen door uwe tegenwoordigheyt , ghy iult my
rijck maken met uweliefde , ende met uwe Geefte-

lijcke eoederen.

II. Hoe beweenlijck is mijnen ftaet , is't dat de me-
nighvuldigheyt mijnder fonden u foodanighlijck van

my vervremde , dat gy liever (but vluchten naer Egyp-
ten , als wel te blijven in mijn herte ; ick iien wei >

oHeere 3 dat gy eerft bermhertigheyt voor my wilt

verkrygen door uvv lijden, ende dat gy de pynlijckheyt

vanuw ballingichap wiltverdragen , om mijne ellen-

den te middelen ; maer , ô mijnen Godt , leyt my ten

minften met u , op dat ick u mag vergefelfchappen in

uw ballingfchap , ende dat ick de leeringe uwer waer-

heyt in den grondtmaghputten. Gy zijt denMeefter
des weirelts , ende gy leeftdaer in als eenen Vremde-
linck. Gy en wilt geene vafte wooninge hebben in

uw eygen heerfchappye , ende gy vlucht die op d'aer*

de , aHioe-wel dat-le is een werck uwer handen.

Zijt gy dan, ôHeere gebannen geliick ick , uyt

de wooninge van de Saligheyt? Is't dat uwe ziele

faligh is , ende geniet het aenichijn Godts , wat
kan fy hier beneden vreefen } waerom handelt ghy
met haer , ghelijck met eenen vremdelinck } Het
komt my alieen toe , o Heere , die uyt den Hemel
ghcbannen ben > vremdelinck te zijn op d'aerde.

Ick
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Ick en magh nergens eene vafte wooninge ftellen '%

door dien dat íck u nergens en fien , overiulckx

moet ick leven fonder aenhechtinge aen de gcedereti

van dit leven , om die niet te verliefen , die <>y my be*

-looft in't ander. Maer gy , ô Heere , die alles hey*

ligh maeckt door uwe tegenwoordigheyt , èn hebt
neit te vreefen , door dien dat'er niet en is het welck
u kan hinderen. Gy en kont u van u felven niet ver-

vremden y noch op eenige plaetfe onbekent zijn $

door dien dat'er geene en is , oft fy behoort u toe ;

ende hier-en tufichen gy en blijft felve in die niet

,

daer gy geboren zijt. Gy onderneemt van uw Kindts-

heyt afeene pynlijcke reyie , ende gy en wilt d'acrde

niet raken , ten zy in't voor-by gaen.

III. Opent doch , ô mijnen Godt , het binnenfte

vanuwebermhertigheyt, ende de fchatten van uwe
lijdtfaemheyt > om my te verdraghen , ende om my
de dolingen van mijn leven te vergeven : want al is't

ichoon dat ick hare onftantvaftigheyt ondervinde ,

foo is't dat ick my daer aen even-wel íoo hechte >

al oft dat'et altijdt moefte dueren.

Ick gevoele in my , dat ick noyt rufte en fal vin-

den, ten zy inu ; ende ghelijck ^hy my niet en
hebt ghefchaepen , ten zy voor u , Too en moet ick

de waerachtige rufte niet hopen buyten u. Ick fien

met mijne oogen de veranderinge , ende de om-
keeringe der dingen van deie weirelt , alles is daer

in eene geduerige beweginghe , nu om hoogh > nu
om leegh , al oft dat alles om-draeyde door de
fnelle beweginge van een rat , foo dat'er gheene

waerheyt my íoo klaer , ende taftelijck fchijnt te

weien , gelijck deie.

Ick fien in u , ô Godt van mijne ziele, dat ghy
geene vafte plaetie en hebt in deie weirelt , waer

door
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door ick verftaen , dat gy niet en wilt dat ick my íbu-

de veftighen op de goederen , oock die gy my geeft,

cnde hoe heyligh , ende hoe Goddelijck íy oock íchii-

nen te zijn , dat ick-fe niet en magh aeníien > ais mid-
delen om tot die eeuwige goederen , die gy my be-

revt , te komen. Met alle defe onderrichtingen , met
alle deíè ondervindingen , ende met alie deie lichten „

blijft mijn herte in de verblintheyt , ende in de ver-

getentheyt van den Hemel , verftroeyt zijnde door
duyfent verfcheyde voorworpielen , vermenighvul-
dight door ontallijcke vruchtelooie 3 ende plichtige

ibrgvuldigheden , ende oock gehecht aen d'aerde ,

al oft iy de plaetfe waere van haere rufte. Hoe blindt

,

hoe onredelijck , ende onghevoelijck ben ick ? Ick
iien klaerlijck defe waerheden , ende ick leve al oft

ick-íè niet en fagh. Maer wie is't die my belet te iien

,

het gene dat ick iien ? Ende is't dat ick'et fien , wae-
rom ben ick dan veiblindt 3 Ongeluckige affe&ie ,

die my hecht aen het ghene dat vlucht > die my be-

kommert met het gene dat voor-by gaet , ende die

my verfmoort in dingen , die ick alle dagen voor
mijne oogen iien vergaen. Ghy fiet , ô oneyndelijcke

goetheyt > de ellende van mijn herte , het welck door
ly felven neder-gevelt is , vervult met tegenftrydingen,

cnde rechtveçrdelijck vericheurt door eene menigh-
Vuldigheyt van teghengeftelde dolingen , om dies-

wille dafet fy felven vervremt heeft van de eenigheyc

van uwe eeuwige Waerheyt.

IV. Mijne ziele , gheftelt tuíTchen de beloften

van defe onveranderlijcke goederen , die fy ghe-
looft , die fy hopt , die fy wenfcht ; ende tuíTchen

de verganckelijcke goederen der aerde , die iy met
fulcken drift ioeckt , vindt dien tijdt , den wclcken
iydaer in befteedt* altelanck, ende den arbeyt >
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den welcken iy onder-neemt , oni eene rufte te vet*

dienen , die noyt en fai eyndigen , al te hardt , endc
te fvvaer: hare uytwerckingen zijn al re flap > ende ha-

re begeenen al te flouw ) maer om de aertiche > ende
de verganckelijckefoetigheden te imaken , en bc-

klaeght iy haer niet noch over de lorghvuldigheyt >

noch over dc neerftigheyt ; het leven íchijnt haer kort *

ende de eenwigheytfelveenfoude haer niettelanck
fchijnen. Eylaes ! wationden en ipmyten daer niet

uyt! watvergiftige vruchten en brenght deien be-

dorven wortel met'er tijdt niet voorts ! Hoe is't mo-,

geiijek dat'et Geloove , ende de Chriftelijckc Hope
konnen beftaen met defe íòo ílechte genegent-

heden , ende met foo vremde dolingen ! Gy , ô
Heere , die-fc kent , ende die-fe weeght in eene

rechtveerdige fchaele , iict de reden die ick heb-
be om te twyffelen van mijn Geloove , van mijne

liefde > van mijn Chriften leven , gemerckt dat mijne

wercken foo ftrydigh fijn aen mijn Geloove.

Maer in-iiende dit ellendigh herte , flaet u\v oogen
cens op het uwe 3 op dat gy aldaer de help-middeleti

foudt vinden , om het mijn te geneien. Peyft eens , o
Goddelijcken Salighmaker 3 voor wie gy defe pelgri-

magie hebt ondernomen ; zijt indathtigh voor u rie gy
arbeyt. Is't dat de ftemme van mijne ioi\den haer ver-

heft > om van u recht te vragen , de wonden van deie

ziele die gy verloft hebt , zijn foo ve!e monden , die

noch veel hooger roepen , om van u bermhertigheyt

te vragen. Waerom foudt gy met my in mijn ballingh-

fchap*komen woonen , waert dat ick in uw Vader-

lijck herte de hclp-middelen niet en foude konnen
vinden teghen mijne qnalen r Ick en kan ioo quact

ende boos niet zijn , oft ghy zijt noch veel berm-

hertiger , ende ghy hebt altijt mcer goetheyt om my
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te Vergeven , ais ick quaetheyt liebbe om it te ver-

grammen , ende ghy hebt meerder genegentheyt om
íny bermhertigheyt te doen, ais ick kan hebben om
die re vragen. Opent dan > ô mijnen Godt > dit herre vol

licfde aen uw arm fchepfel , geeftaen deíen ármen bal-

linck eene vierighe begeerte om u te fien , ende te ge-

nieten > ende gemerckt dat gy almogende zijt , gaet ia

mijn herte , jaeght uwe vyanden daer uyt , veftight de-»
,

íe liefde daer in , plant daer in defen Boom àes Tevens >

ende ruckt alie de genegentheden tot aerdtfche fakeu

daer uyt tot den wortel toe.

Alie niijne ellenden roepen tot u , ô Goddelijcke

bermhertigheyt , op dat ghy die foudt verlichten : alie

mijne begeerten ftrecken tot n , ô oneyndelijcke goet-*

heyt , op dat gy die foudt vervullen : alie de vlecken'

van mijne ziele vertoonen haer aen u , ô oneyn-
delijcke fuyverheyt , op dat gy die foudt uy twiíTchen ;

ende aengeíien dat gy my houdt in dit Ballinghíchap

iiVt midden van de aertfche íaken , wilt my toch de
gratie doen > ô Heere , dat ick de verworpentheyt daer

van mag kennen , dat ick my daer van ontledigh

magh gevoelen , dat ick niijn herte daer van magh.
trecken , ende dat daer in geene liefde noch aenghe-

kleventheyt meer en magh zijn , ais voor u áHòení
V. Hoeenfoude ick in u niet hopen , o mijnen

Godt , aenghefien dat ick u de londaren foo teer-'

lijck fien beminnen , ende dat ick u lien komen
met hun woonen in dit dal ter uanen 3 Ais ick

u foo begeerigh iien om hun wel te doen 3 dat gy
u íelven , oock ais íy u op d'aerde vervolgen, niet-

en hebt vertrocken in den Hemel , alwaer gy eene
vredtfamige woon-plaetíc hebt , ende alwaer ecu

oneyndelijck getal van íalige geeften u aenbidden ,

beminnen > ende kennen voor het gene ghy zijt ;

/, Vt%U R dat
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dat gy vlucht in Egypten , om dat bedorven Laiit 9

door de íònden , ende door de Afgodderye , met den
blaes van uwen geeft te fuyveren > op dat íoo vele hey-

lighe Eremyten > die naer u daer moeten komen , en*

de leven in de iuyverheyt van uwe liefde , deíe foete

locht ende defen geur van deugt , die gy daer over ge-

ftort hebt , iouden ghenieten : op dat gy foudt gekent,

bemint , ende ge-eert zijn in die plaetie felve , alwaer

uwen naem gelaftert was , den duyvel aenbeden ende
alwaer de ionde Too langen tijdt geregneert hadde.

Ghy en hebt , Heere foo feer niet gevlucht om uw
leven te bewaren , als wel om dat Landt van Egypten
door uwe te^enwoordigheyt te Heyligen , ende den
weg te bereyden voor uwe uytverkorene : want gy hebt

van uwen hemelfchen Vader voor hun den geeft , de
gratie , de liefde , ende de noodigc ftantvaftigheyt ver-

kreghen , op dat fy in die Woeftynen heylighlijck

fouden leven ; elck een van die , was u als-dan teghen-

woordigh , al-hoe-wel dat fy noch niet geboren en
waren , ende fy hebben daer naer de deught gevon-
den , de welcke gy door uwe liefde 5 ende door uw
gebeden voor hun verdient hadde.

Gy zijt , mijnen Godt geheel bekommert met ons y

ende met onfe noodtwendigheden , felve oock , als gy
d'aldermeeft in de rufte fchijnt te wefen. Gy zyt nau-

welijckx geboren , ende gy vlucht alreedts naer Egyp-
ten : gy lijdt daer duyfent ongemacken , gy zijt daer

gelijck eenen aertworm , die een holleken foeckt om
lich te verborgen , van vreefè dat hy onder de voeten

foude getreden wrorden , ende terwylen dat gy daer

geruft , ende onbekent leeft , gy plandt daer de ar-

moede des ^eefts , de vlucht der meníchen , de
verachtinge des weirelts , de ftilíwygentheyt , het

gebedt ^ de ghehoorfaemheyt , de fuyverheyt des

herten >
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frertcn > de begeerten des hemelícJi , den ímaeclc van
het lijden , de heylige eenvoudigheyt , het leven van
eene fuyvere liefde , ende eene engelfche reynigheyt

in een aerts ende fterffelijck lichaem.

Ais gy dit Goddelijck íàet íult geíaeyt hebben 3 het

welck een groot getal van ghetrouwe dienaren moet
voorts-brengen , de welcke gy voor alie tijden verko-

ren hadde door uwe eeuwige Wysheyt , gy íiilt we-
derom keeren naer het Jodts-landt , om aldaer de My-
fterien van onfe verloííinge te volbrengen , ende van
daer íult gy weder-keeren naer den Hemel , ordon*
nerende , dat die hemelíche goederen fouden mede*
gedeelt worden aen geheel de weirelt.

VI. Maer terwylen dat gy peyft om die uytverkore

zielen Heyligh te maken, ende die metuwe liefde te

ontfteken ; waer ben ick , ô Heere \ waer hebt gy
mygelaten? en vergelijckt gyuw liefde niet aen een

nettegheworpen in de Zee , de welckem haer bejluyt alie

foortenvanFiJfchen? Matt. 15.47. Sultgy ghedoo-
gen , ô mijnen Godt , dat ick daer buyten fal fwem*
men > die wel weet , dat ick verloren ben , is't dat ick in

uwe netten niet en ben ? O oorípronck van alie hey-

ligheyt > maeckt my heyligh ! O oorípronck van alie

licht , verlicht my ! O oorípronck van alie goçtheyt

ende van alie volmaecktheyt > verandert my ! O
oorípronck van het wcíhn ende van het leven i

geeft toch het weíèn , ende het leven aen de-

fen ISTiet ! O oorípronck van de heylíge vlammen ,

ontfteeckt toch dit lauw herte , ende verílint daer

in ai het gene dat u mishaeght ! Ach ! Goddeli/c-

ken Jefits , hoe flap ende ftrydigh ben ick aen my
felven! Ick wenfche het goet , het welck ick niet

en hebbe, ende ick hebbe het quaet het welck ick

verfoeye 3 maer de begeirte die ick hebbe tot het

P z goet *
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goet , en doet my het quaet niet genoegh veríãekert i

ende de verfoeyinge van het quaet , en doet my het

goet niet wenfchen > ten zy ieer flaplijck* Daer en is in

my niet ah ellende * valfcheyt ende waerfchynlijck-»

heyt« Gy fiet het aíleert , ô mijnen Godt , het welck
ick in der daet ben< Geneeft my , ô hemelíchen Me-
decyn-mcefter * gemerckt dat gy mijne kranckheyt
kent , ende maeckt , dat ick mijne geneiinge wille ,

gelijck gy die wilt.

VII. Doet my gaen , ô hemelfcheii Meefter , in de
diepte van uwe verdieniten. Gy vlucht nu cenen
vyant alleen , om daer naer in de handen van vele

vyanden te vallen , die u het leven fallen benemen. Gy
leert my vluchten van de gene die my vervolgen , en-

de hier-en-míTchen , ais gy my uwe liefde thoont , gy
fchickt de faken in fuleker voegen , dat ick , vluchten-i

de een Cmys , een ander vinde , het Welck fwaerder
en moeyelijcker valt als't eerfte* Wat wilt dat feggen ,

ô mijnen Godt ! en is't dan niet beter het tegcnwoor-
digh quaet te lijden , als dat te vluchten ,om een veel

grooter V ohtmoeten 5 het welck men niet en kan
vluchten 2 hoe weynigh kenne ick uwe voornemin-
gen ,o eeuwige Wysheyt , ende hoe blindt ben ick in

uwe wegen 5 als ick het Cruys vluchte om de rufte te

vinden ! Want waer fal ick aie vinden in dit leven ?

Maer waerom wilt gy dan dat ick vluchte > is't dat ick

vluchtende ,den vrede niet en moet vinden }

Waer 't dat ick u beminde , ô Heere , ick fou-

de het geheym van u geley begrypen. Gy wilt dat

den reyíenden menfch fonder op-houden vlucht ,

dàt hy nérgens en foude rnften , ende dat hy fijn

ballinçhíchap door iijne lydtfaemheyt , ende door
ifwe liefde foude heyligh maken. Ghy wenfcht

imflchien oock, dat ick my niet en foude bekom-
meren

3
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meren , noch met het gene dat íck lijde, noch met
het gene dat gy van my gefchickt hebt 5 ende dat ick ,

my gelatende aen uwe forge , geene andere en foude

hebben , als fonder aengekleven they t aen de aerde te

leven , 11 te dienen met getrouwigheyt , ende my in

alles te laren leyden door uwe voorfichtigheyt.

O Heere , die den Meefter van mijn hertewilt

wefen , waerom en is het niet geheel en ganfeh vol-

gens het awe? waerom en gevoeit'et niet, dat gy het

door dien middel wilt verloflen van de ilavernye ,

diehetvanufcheydt ? Wanneer ial ick eens foo ge*

luckigh zijn ,"datickmaer de flave van u alieen ial

zijn ? waer't dat gy mijnen (chat ende alle mijne rijek-

dommen alieen waert , ick foude in dit bailing!}-

ichap leven met de begeirte alieen van het hemeiich
Vaderiandt. In't midden van mijne vrienden zijnde 9

fond' ick naer uwe vrientfehap alieen verianghen ;

onder mijne vyanden geftelt zijnde > foude gy mij~

ne befcherminge alieen zijn , in uw ghefelichap foud*

ick vry zijn van den aldernauwften Kercker , ende
den gevangenen zijn van uwe liefde , in cie alder*

volmaeckfte vryheyt : het Cruys foude my over al foet

fchijnen , door dien dat ick daer aen met u gehecht

foude zijn , ende hoe dat ick min íbetigheyt op d'aerde

foude hebben , hoe dat ick die meer in u foude
vinden,

Waer van komt'et , mijnen Godt, dat ick
hier een Vaderiandt en de welluften foecke } Ach

!

ick en behoorde op deie weirelt niet te leven , als

om aldaer gekaiyft te zijn , om u te <*ebenedijden

uyt gheheel mijn herte , om u te wenichen uyt alle

mijne krachten , ende om 11 te beminnen met alle

mijne liefde. Leeft in my , Heere , raft in my ,

ende ftclt in my uwe ruft-plaçtfe. Mijne begeirte

P 3 is >



1 3 o /X Lyden van Jefus.

is , altijdt met u te zijti , geheel in ute zijn , ende
niet te beminnen ais u alleen.

VIII. O alderheylighfte Koninginne der Enge-
len , acn wie geene pynlijckheyt , noch arbeydt

íwaer en heeft gevallen , geene Pelgrimagie moeye-
lijck , geen Landtíchap yremt > zijnde int geíelfchap

van Jefus : alie Landen met defen Schat waren uw Va-

derlandt , alien dienft was u íoet , ende alie gehoor-

faemheyt licht. Gy weet , ô eenigen toevlucht der

íbndaren , dat ick geen goet en kan hebben íonder

hem. Zyt indachtigh , dat de vrucht .van íijnen ar-

beydt is , vele kinderen te verkrygen , wederom te

roepen die , de welcke hun vervremden , ende die

wederom te vcreenigen , de welcke dolen. Staet dit

verlore Schaepken toch by > ô Moeder der bermher-
tigheyt , het welck vervolght is van duyfent vyanden
in dit dal der tranen. Brenght het dogh wederom in

de koeye , op dafet voortaen de ftemme van íijnen

Goddeíijcken Herder hoore , ende hem volge.

Gy Borgers van het Hemelfch Vaderlandt , en wilt

toch uwe hulpe niet weygeren aen deíen armen baU
lingh , die omringelt is met duyfent peryckelen , ende

maeckt toch dat hy , onthecht zynde van d'aerde , eeu~

wighlijck verdiene te leven met U-Lieden in den

Hemel. Amen.

"HEX IX. LYDEN"
VAN

JESUS-
i . Herodes doet dooden aide Kinderen van Bethléèm. 2. Grootè

drcefheyt over die Moon . 3 . Dit was aen Jefus in Egypten ken-

basr : hy voelde door medely den depynen van de Kinder s > en van

de Moeders. 4. Hy is ons doorfijnefmerten komen genefen. 5. En
onfi
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onfe Juii.rU/i d'jjr de (yne verfoetende , maecki van deje een z*aet

van glorie. 6. De H. Kercke heeft van dm begin geleden voor de

glorie van baeren Bruydegom. 7. Cbriflus door de [oetighejt van

fyn grade maecht van bet lyden [elfeen Paradjs. Den H. juftinus

Martelaer wordt Cbriften door het aenfien van de vlytigbejt

der Martelaren in bun lyden en tormenten.

Het ghevoelen dat hy gehadt heeft over de doot

der onnoojele Kinderen.

I. "Y Esus hadde figh vertrockcn in Egypten; daer

I waren alreedts twee jaeren voor t>y ledert lijne

*J geboorte, alle dien tijdt en hadde de onrufte

van Herodes niet konnen ftillen. Gelijck hy vail:

geftelt hadde den nieuw-geboren Koningh der Joden
te doen fterven , van dien tyt afdat de dry Koningen
aen hem dien verklaert hadden , fiende datiylanckx

Jerufalem niet wederom en keerden , ende vervol-

gens dat fy hem bedrogen hadden , Too liet hy figh

voorftaen , dat iy fijn voornemen door-grondt had-

den , waer door hy beveftight wierdt in fijn vorigh

achterdencken , ende fijne geveynftheyt keerende in

een raiernije , nam hy voor hem alle de Kinderen
vreedelijck te doen vermoorden , op dat Jefus hem
niet en foude ontgaen. Hy en wilde figh niet die-

nen van de joden , op dat iy hem fouden leveren ,

door dien dat hy figh op hun niet en betrouwde t

want hy liet fy felven voorftaen , dat iy alle mid-
delen fouden vcorwenden , om hunnen Meilias te

bevryden ; dat fy miifchien een ander kindt in fijne

plaetie fouden ftellen 5 çnde dat hy fijne Croone
niet genoeghiaem en foude veriekeren , met een
Kindt alleen te doen fterven.

Overfuickx , naer dat hy alle fijne faken ghc-»

eyndiglit hadde > die hem de uytwerckinghe van

P 4 een
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een ioo vreedt , ende onaerdigh voornemen belct

hadden , oordeclcnde dat hct gemcht , het welck de

dry Koningen binnen jeruíalem verooríàeckt hadden,
nu gchcel en ganich geftilt was , nam hy ooghmerck
op clen tydt wanneer iy de Sterre gefien hadden,
ende vindende dat'et nu ontrent de twee jaeren was ,

veriierde hy eene reden , ordonnerende dat men alle

<le Kinderen , die ontrent de twee jaeren oudt waren

,

binnen Bethleem foude by een brengen , het welck
•gedaen zijnde, dede hy ciie al-te-mael vermoordeil

door de Soldaten , de welcke hy tot dien eynde
aldaer gefonden hadde , latende fy felven vaft voor-

itaen , dat den Salighmaker des weirclts onder
tdat getal begrep<*n ioude geweeft hebben.

Gehecl dat geweft was in kortcn tijdt met bloet

ende met traenen vervult. Men hoorde over al niet

als veriuchtingen , ende miftrooftingen van die arm©
Moeders , beweenende dedoodtvan haere Kinderen ,

welckers teere jaeren , hnnne onnooíelhey t ende het

groot ghetal maeckten deie moorclerye noch veel

ichroomelijcker.

II. Deíèn alghemeijnen neerflagh en was niet veiv

foet, gelyck'et gemeijneliickgebeurtinanderconghe-

vallen , door de menighvuldigheijt van de gene die

daer in deel hadden i want deie bedruckte Moeders
vermeerderden malkanders droefheyt, latendc over

al teeckenen van medelijden , ende van ichroom over

een foo boos feyt. Eene ioo onghehoorde vreetheijdt

dede noch vreeíèn voor't toeíomende > ende den
fchrick was over al ioo veel te grooter , hoe dat men
min in ftaet was van fieh te ftellen teçen het çewelt

van cenen ioo onmenichehjeken Prince.

Men kan wel begrypen , hoedanigh dat de be-*

roerçe endç de qntítekçniífe is ? als'er çen dieiv

gelijck
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gelijck gcval onder het volck ftaet te gefchieden. Den
Propheet liatas hadde voorieyt , datmenfigh nieten

ioude vertrooften : ende den H. Auguftinus , ende vele

andere Vaders vertoogen dit jammerlijck gefchrey van

defe miftrooftige Moeders op eene ioo levende manie-

re , ende de vmchteloofe iorgvuldigheyt , die iy had-

den om hunne Kinderen te verbergen , te beicher-

mcn ende te bewaren , dafet ommogelijck is, dat

men daer door met en foude beweeeht worden. Ten
is niet fonder reden,dat fy in fulcker voegen fpre-

ken : want ten konde niet wcfen , dat men Too vele

Kinderen ioude doen te famen komen hebben op
eene ende de felve plaetie , fonder hunne Moeders

,

onder de wclcke weynige waren , of fy fogen noch
de borften , ioo dat men met geene penne en kan uyt>

drucken , wat fy gevoelden , wat fy feyden ende war

fy deden , iiende dat haere Kinderen, die fy teerder

beminden als al het gene dat'er in de weirelt is , voot
hunne oogen ioo vreedelijck vermoort wicrden.

III. Het gene dat in het Jodts-landt gebeurde »

en was in Egypten niet onbekent aen de eeuwi-

ge Wysheyt van dat Goddelijck Kindt : de item-

me van het bloet van deie onnoofele Kinderen y

het welck foo overvloedelijck vergoten wierdt "i

vloeyde tot hem toe , en fijne heylige Menfcheyt

,

die alles in Godt iagh , ghevoelde op den íèlven

íijdt de pijnen van alie die Kinderen, ende die van
alle de Moeders : want Jefus hadde een teerder

herte > vol medelijden voor de gene die leden ,

het welck men feer lichtelijck kan bemercken in

fijn leven : als het volck hem tot in de Woeftijne

toe volghde , feijde hy tot fijne Apoftelen : Ici^

hebbe medebden met alle dat volck •> want het is

mi den derden dagh dafet my volght , finder itt
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te hebben om te eten. Marc 3. 7^^ komende Indo
ftadt van Nairn , ontmoette eenc Weduwe , de welcke
haren eenigen Sone die ter aerden gedragen wiert,

bitterlijck beweende : Jefns fulckx iiende , wirdt door
haere traenen foo beweeght , dat hy haren Sone van
de doodt verweckte. Hy en konde Martha ende Ma-
ria Magdalenaniet ficn weenen , ionder met haer-lie-

dente weenen. Als hy binnen jerufalem quam tuiTchen

de toeroepinghe van het volck , het welck voor hem
gonck met Palm ende Olyf-tacken in hunne hant

,

ftorte hy overvloedige traenen , voorfiende de onge-
vallen van deie ftadt , ende voorieggende met een ieer

teer gevoelen de ichrickelijcke verwoeftinge , met de
welcke Godt de fonden van de Inwoonders moefte
itraffen.

Het íelven iouden wy noch konnen bethoonen -op

vericheyde andere plaetfen van het Evangelic , hoe ge-

voeli jck dat Jefus is geweeft over oníe qualen. Dat Í00

zijnde , hoe groot moet het medelyden dan gheweeft

hebben , het welck hy Hadde over íoo vele onnoofele

Slagh-offeranden , die om fijnen t' wille gedoot wier-

den I hy wenfchte in hunne plaetfe te fterven , ende
waer 't dat' et gevoeghlyck hadde geweeft , hy ioude

in hunne plaetfe wel willen fterven hebben , ende Too

vele levens ghegeven hebben , als Herodes Kindereii

gedoot hadde, op dat hy alioo voor elck Kindt

in 't befonder fyn leven foude konnen geven heb-

ben; maer om dat hy noch moefte blyven leven ,

dat bewaerende om eene vreedere doodt voor de

faligheyt van alle menfchen te fterven , foo was 't

dat de kenniflc, die hy hadde van de Moorderye
van íoo vele Kinderen , ende van de droefheyt

van foo vele Moeders , terwylen dat hy felve

vluchtigh was , in hem eene feer bittere pyne ver-

oorfaeckte.



Syn gevoelen over de dooAt der Kinderen. 15 c
• -òorífieckte. Het is wel waer, dat hy eenige jaren

daer naer hun overvloedelijck moefte vergelden over
de doodt • die fy voor hem geleden Hadden , met dc
Croone der Glorie , de welcke hy voor hun yerdien-

de door fijn bitter Lyden ; des niet tegenftaende al het

gene hy voorgenomen hadde te doen ende te lijden ,

en verminderde in hem het ghevoelen van medelij-

den niet, waer mede fijn herte doorineden wierdt.

Sijn medelijden fterckte figh voorder uyt : want
eene van fijne aldergrootfte pynen , de welcke hy
ten tijde van iijn Pelgrimagie hadde , was het ghe-

voelen van het quaet , het welck de Kinderen van
Adam, die uyt het Hemelfch Vaderlandt gebannen
waren , leden , ende rechtveirdelijck moeflen lyden

:

want alle deie quaeden waren aen fijne eeuwige Wys-
heyt tegenwoordigh.
IV. Om defe waerheyt te begrypen , foo meet men

maer ooghmerck nemen , dat het voornemen Godts

,

icheppende de Menfchelijcke natuere in iulcke vol-

maecktheyt , niet en was , dat fy onderworpen foudé

zijn aen ellenden die iy lydt ; maer dat fy daer van vry

foude geweeft hebben , ende dat iy door de aertfche ,

rot de Hemelfche welluften foude ghekomen heb-
ben. Hy heeft alle andere lichamelijcke ichepfe ] en
onderworpen aen de doodt ende aen de bederffenifle

,

den menfeh alleen , den welcken door de nature

van fijn lichaem daer aen oock onderworpen was*
heeft hy door een beionder voor-recht in't aerfch Pa-

radys bevrydt van de pynen, van honger , dorft ,

kauw , hitte , arbeydt , van de doodt ende van alle

het gene , het welck hem eenige quellinge konde
by-brenghen. Want Godt hadde ghewilt , dat'er

tuflchen de geeftelijcke ende de lichaemelijcke na-

tuere , eene derde foude geweeft hebben , die gé-
lijck
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lijck de middcl-maet htele , de welcke Engels ende
aerts te famen was , ende fonder onderworpen te zijn

aendequalen des lichaems, deelachtigh was van de
goedcren desgeefts , ende bequaem cm de eeuwigc
Glorie te ghenieten. Hy verkofe die ichepfel , in het

welck hy •> om Too te feggen 5 den Hemel ende de
aerde vereenight hadde , op dat hy daer in iijne won-*

derheden foude wercken , fijne Goddelijcke vol-

maecktheden daer aen mededeelcn , ende daer van

het Paradys van iijne welluften ioude maken ; maer
den menich door de fcnde gevallen zijnde uyt defen

geluckigen ftaet , Godt, die hem nict en wilde laten

verloren gaen , heef: beilotcn door iijn Lyden hem
te verloiTen , ende faligh te maken , die fy felven in

de welluften niet en heeft konnen bewaren.

V. Dit beletfel , gheftelt door de ibnde tegen het

voornemen Godts op â^n menich , ibnde aen Godt
eene uytterlijcke pijne veroorfaeckt hebben , waer't

dat fijne Goddelijcke natnere bequaem hadde gcwee ft

te lyden. De Schriftuere feght , datfijn herte tmven-.

digh geraeckt was van droefheyt , Genef. 6. als hy de
weirelt moefte gaen ftraften door den overvloedt der

Va feren , niet dat hydefe pyneinder daet gevoelde ,

oit dat hem in den tijdt iet kondc berouwen van het

gene , het welck hy van der eeuwigheyt hadde vooi>

genomen ; maer om dat hy voleens onfe manicrç

van peyien , eene rechtveirdige reden hadde van mid
noegen, liende fy felven genootiaeckt , ibo ftraP-

felijcktekailyden een ichepfel , het welck hy ge-

fchapen hadde om eeuwigh gheluckigh te zijn.

Maer het gene dat Godt niet en heeft konnen ly-

den in iijne Gcddelijcke natuere , dat heeft hy le-

vendighlijck gevoelt in de menichelijcke , met de

Welcke hy figh vereenight hadde, Hy beweende
in
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in haer alle onfc ionden , al oftdat'et de íijne geweeft

hadden , ende hy ge^oelde daer van alle de ftratfen

,

al oft hy die verdient hadde.

Aldus heeft Jejus volkomentliick volbrochr defè

twee dingen bonier opficht : te weten , dat Godt > die

onien opperftenHeere is , onfeellenden doet ftreken

tot fijne glorie, ende tot ons geeftelijck profijt : dat

hy als menfch > zijnde onfen medebroeder > alle dc
bitterheyt gevoelt , ende dathy ons daer aen niet en

ioude onderserpen , waer't dat hy daer toe niet ver*

bonden en waere door de wetten van íijne rechtveir-

digheyt ende van íijne voorfíenisheyt. Hy is foo goe-
dcrtieren , dat hy , felve als wy ujdefl , de iaecken in

fulcker voegen ichickt , dat de pijnen ons profijtelijo
ker zijn , als de welluften fouden geweeft hebben ,

die wy verloren hebben door de fonde van onfen eer-

Hen Vader. Hy heeft noch de goetheyt van ons die te

verfoeten , hy draegt daer van het grootfte deel , op dat

fy , in hem geheylight zijnde , voor ons een zaet van
glorie fouden zijn. Hy herftelde daer door fijn eerfte

voorncmen , het welck was , dat wy eeuwighlijck

met hem geluckigh fouden zijn 3 ende vry van alle

foorten van ellenden.

VI. Is 't dat wy waerachtige Vrienden , ende Dienae-
ren des Heere zijn , foo moeten wy fonder ophouden
twee aenmerckingen voor oogen hebben , dieíèerey-

gen zijn , om ons in de quaelen van dit leven te troo-

ften. De eerfte van den H. Auguftinus , die bemerckt
. dat de H. Kercke , begonft in Adam ende in íijne Kin-
deren , altijdt befproeyt is geweeft met haer bloedc ,

voor de glorie van haeren hemelfchen Bruydegom :

dat den onnoofelen Abel van het beginfel âcs wei-
reltsaf,in fijn bloedt gewaifchen is geweeft door
de jaloarsheyt , ende door de Vreetheyt van iijnea.

broeder
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brooder Cain : dat in de komfte van den Salighmaker
deonnoofele Kinderen de ftadtvan Bethleem , ende
daer ontrent liggende plaetfen met hun hloet belproeyt

hebben : dat Jefm (elve , ftervende op het Cruys , de
Kercke geheylight heeft door fijn eygenBIoedt : dat

een onevndelijck getal der Martelaren hun bioedt

vergoten hebben om fyne liefde : ende dat de gene , die

getíorven zvn fonder dat te vergieten , fonder lyden

niet geftorven en zyn ,want men Jean niet ftryden onder 1

1

den ftandaert van eenen Gekmyften Godt , noch deel II

hebben in íyne glorie , ais door het Lyden.

Daer zyn twee dingen in den menich , de welcke
alle andere fchepfelen onweerdig zyn te hebben , ende
die niet en konnen gegeven zyn als van Godt alleen , te

weten
5

t herte > ende 't bloet beminnen , ende lyden :

want Jefm heeft de weerde van het lyden foodanigh-

lyck verheven , dat'et veel koftelycker geworden is

,

niet alleenlvck als alle de goederen van a aerde , maer
oock als alle de feldtfaemfte jonften des Hemels.
Het is dan eene groote verblindtheyt te lyden voor
de weirelt , ende eene foo heylige fake te befteden

tot het ghebruyck van ydele dingen , waer door wy
alle de vmchten komen te verlielen , ende die ons
dickwils dienen tot ons meerder verlies.

David was feer begeirigh om te drincken van

het water uyt de Cifterne van Bethleem , daer fijne

vyanden hun meefter van gemaeckt hadden , het

welck dry van fijne kloeckfte Capiteynen bemerc-
kende , hebben den Legher van hunne vyanden
door-broken met groot peryckel van hun leven te

verliefen , ende hebben hem het water ^ebrocht uyt

die Cifterne ; maer als David overpeyfâe , hoe dier

dit water gekoft hadde, oordeelde dat'et niet en

behoorde toe-ge-eygent te zijn, als aen Godt , ende
aífoo
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àlfoo in de plaetfe van dat te drinckcn , om fijnen dorft

te verilaen , ofFerde hy dat Godt op , aen-wie wy alle

onfe forge > ende alle onien arbeyt ichuldigh zi^n.

Waert dat de menfchen het alfoo deden , hunne py-

nen fouden veel foeter zijn , ende fy en fouden het

befte deel van hun leven niet verliefen. Dit verlies

komt hun daer van , dat iy hun herte geven aen dc
verganckelijcke goederen , het welck niet en meet
gegeven zijn als aen Godt alleen , waer van Godt
oock foo jalours is , dat hy niet en kan geleyden dat ee-

nen puren niet het ielve met hem deelt. Godt vraeght

boven al onie liefde , door dien dat de liefde alle

de refte naer haer treckt , te weten , de vermaeckelijck-

heyt , de gepeyien , de aenlegginge , den arbeyt

,

ende met een woordt , iy befit geheel den menich
van buyten , ende van binnen ; overfulckx als wy
Godt onie liefde geven, die-fe alleen weerdighis,

foo doen wy hem het aldervolmaeckfte , ende het al-
.,

der-aengenaemfte van alle de Sacrificien.

VII. De andere aenmerckinghe is, dat Godt die

fijne welluften in ons fochte te nemen , fiende dat fijn

eerfte voornemen omgekeert was , ende fich niet tc

vreden houdende met voor ons de woon-plaetíe der

glorie , ende de foeti^heyt van fijne mede-deelingen
te bewaeren , den micldel gevonden heeft van ons die

te doen imaken , felve oock in ons Ballinghichap.

Daer uyt volght , dat hy , om de kinderen van Adam
tetrooften over het verlies van het aertich Paradijs ,

over hun uytgeftort heeft meer gratien in t midden van
hunne ellenden , als iy wel fouden ontfangen hebben >

tuflchen de welluften van deien geluckigen ftaet :

want openbarende aen hun de wondere wercken
van fijne liefde , hy onfteecktie in fulcker voegen ,

met de begeerte van hem te behagen 3 van hem
te
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te dienen , ende van niet te beminnen ais hem alíeeíi »

dat íy , ais droncken zijnde van deíe Goddeli jcke foe*

tigheden , gelijck de íelve niet meer eii zijn 3 door
dien dat alie de pynen van dit leven hun nu íchynen

íoet te zijn , ende alie de vermakelijckheden , bittec ;

ende fy en zijn niet min genoeght in de fwaerfte pyn-

lijckheden , ai oft íy d'alder-iiiyverfte vreughden
genoten.

Den H. Juftinus fchryvende tot de Romcynen over

het Geloove der Martelaeren 3 feght , dat de voornaem*
fte reden , die hem beweeght heeft om Chriftenen te

worden , zijnde te voren een Heydens Philofoph * ghe*

weeft is de vlytigheyt , de welcke hy merckte in dc
Maitelaren j zijnde in het midden van het vier , endc
van de tormenten > figh niet konnende laten voorftaen ,

dat foo iware tormenten van de welcke de meniche-
lijcke Nature fulck eenen fchroom heeft , met fulcke

vreught konden gheleden worden , ten waer dat eene

verborge ende onbekende vertrooftinge , die niet en
veranderde in welluften. Defen H. Martelaer voeght

daer by , dat hy het Chriftendom omhelft hebbende *

verwonnen is geweefl: door fijneeyge ondervirident-

heyt > dat'er geene lichaemelijcke pijne en is , hoe
ichroomelijck dat fy oock is 3 die het inwendigh
gevoelen, het welck Jefits geeft aen de gene die

om fijne liefde lijden , kan verdooven.

Den H. Paulus verhaelt alle iijnen arbeydt

ende alle fijne quellingen ende lijden > ais íoo vele

Seghe-pralen ofte Tiiumphen. Ende David roept

met verwonderinghe : Hoe groot is , o Heere de

nvervloedighcyt der foettgheden die gy bewaert hebt

voor de gene die u -vreefen ! Gy verborqht die tcgen

de geiveldige aenvdunghen der menfehen , in het

geheym van mv aenficht : Pi! 30. 10* endfe gy ftelt

hull
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hun in iekerheyt door de heymelijcke kenniiTe van
uvve volmaecktheden : ende door de inwendige me-*

de-deelinge van uwe goederen. Ten is niet al oft fy
de pynen niet en ghevoelden , maer fy zyn , om foo
te fcggen , gheweckt in eene Zee van iiiyvere wellu-.

ften , die de weirelt niet en kent > de ooghe niet en
heeft ghefien , de oore niet en heeft gehoort , ende
die de liefde maer alleen ondervonden ende beproeft

heeft. Godt is als-dan veel meer çegloriíiceert door
de vreught de welcke fijne dienaeren thoonen in het

lyden , als datfy in het aertfch Paradys ibuden geble-«

ven hebben , ende iy en zyn niet min geluckigh , ge*

merckt dat de iuyvere liefae hun een welluftigh Para-

dys maeckt van hunne eyge ellenden. T is wel
waer dat defe overvloedigheyt der foetigheden niet ge-

geven is aen alie de Martelaren \ maer voor 't minften

Eebben iy al-te-mael defe vertrooftinghe in hunne py-
nen , dat'et ghene > het welck fy voor Godt lyden 5 huu

v

Voordeeligh is 3 ende oock van groote verdienften ,

als het met lydtfaemheyt verdragén is. Is't dat de quel-

lingen van ait leven voor hun in den tyt geenen oor-
fpronck en zyn van geeftelijcke welluften , fy zyn
Cven-wel altyt een faet van glorie voor de eeuwigheyu

AENSPRAEKE EN VERHANDELINGE

Afet Jesus, over de doodt der OnnoofeU
Kinderen.

I" Wat goedts Godt ons al gedaen heeft : en met Wat
ellenden wy omringelt zyn. 2. Wy bebbenfe verdknt al*

hen te lyden , en Chriftus lydtfe met ens. 3. Hoe foete»

lijck en profijtelijck dat Godt de fijne kajlydt in dit leven,

4. Jefus Lydt veel meer in de doodt van de Onnoofele Kin-

deren als de Kinderen en de Moedcrs favun. 5. Wat ver-

lies voor my als ick het Cruys vlttchh om Wijn Uchaem

/. Deel. CL U
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te jíreden. 6. tierodes joeckt Jejus te dooden ; dm fondigen

menfcb Joeckt het [eive. Soete wenfchen om met de kinderen

liever te fterven ais met Herodes te leven.

t T Ck bedancke u , ô mynen Gôddelijcken Sa-

1 lighmaker > over alie de gratien > die gy my ee-
daen hebt , niet foo yeel ais gy wel verdient , maer foo
veel ais mijne flouwigheyt my toe laet te doen. Gy
zyt mijne fterckte ende mijne hope , voldoet door
uwe goetheyt , het gene aen mijne fwackheyt ont-

breeckt* Gy zijt mijne faligheyt , het eynde van alie

myne voornemingen ende van alie mijne begeirten ;

is't dat ick u niet en kan beminnen , íoo veel ais gy
minnelijck zyt , foo fal icku nochtans trachten te be-
minnen , íoo veel ais ick vermagh. Gy doorfiet den
grondt van mijn herte , ende alie de bewegingen die

gy daer in ftelt ; maer ghemerckt dat gy my de be-r

geirte ingeeft van u te beminnen , ende dat'er my niet

íoo voordeeligh enis,maeckt dat ick u beminne ,

gelijck gy van my wilt bemint zijn. Leert my de jon-

ften van uwe liefde achten , op dat ick die niet en ont-

fange fonder vrucht. Uwe mogentheydt heeft my ge-

trocken uyt den Niet : uwe gratie heeft my geheylight
in het Doopíel : uwe goetheyt verdraeght my , ver-

wacht my ende vergeeft my. Uwe liefde heeft u doen
nederdaelen op d'aerde , om aldaer den mede-gefeU
lor te weíen van de ellenden , de welcke ick met
rechtveirdigheyt lyde. Ick en hebbe niet , ick en
hope niet , ofick ben daer van fchuldigh aen uwe
bermhertigheyt , íondér de welcke ick niet en ben.
Ick arbeyde ende ick vermoede my ; ick gaen , ende
ick kome , ick beroere , ende ick ontrufte my , om
dingen die buyten u zijn , die my befmeuren , die my
vernederen , die my verachten , ende die my uwe
goederen, ende uwe grade doen verliefeiv

Wan.
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Wanneer iult gy uw arm fchepfel , mijne fali<*~

heyt > ende rriyne eenighe hope te hulpe komen ! Ick

lien my van alle kanten omringelt met ellenden : daer

hangen duyftere wolcken boven mijn hooft , die my
denHemel beletten t'aenfchouwen : onder my fieri

ick de bedorventheyt van de aertfche dingen : ront-

om my bemercke ick het'gcracht der quade gcnegent-

heden : voor my fien ick de ydelheyt des weirelts :

achter my , de vergetentheyt van de waerachtige goe*

deren : van binnen my fien ick , dat ick berooft ben

van uw£ kennifle ende van uwe lietde : ende bevin-

dende'my tuflfchen foo veele beletfelen , die hun te*

;en. myn geluck ftellen , ben ick even-wel noch foo

Jlindt Mx ick my late voorftaen , al oft dat ick fon-

der u ítònde leven , ende niet en begrype , hoe groo-

telijckx dat ick uwen byftandt van noode hebbe. O
mijn opperfte goet , buyten het welck ick niet en vin-

de ais quaetheden 1 O leven mijnder ziele , fonder

het welck ick leve in eene gheduerighe doodt ! O
licht mijnder oogen, fonder het welck ick altijdt gaen

in eenen duyfteren nacht , komt dogh mijne ar-

tn'oede te hulpe , onderfteunt mijne fwackheyt , ende

Verlicht mijne Verblindthe^t»

II. Ghy weet wel , dat ick ionder u met en kan >

endedaeromis'tdatgygekomenzytommy te iocc-

ken , op dat ick in u ioude vinden , het ghene

ick in my niet en vinde* Ghy zijt bekleedt met

myn vleefch , op dat ick in u eenett mede-geielle

Van mijne pvne foude hebben • gy hebt die wil-

len lyden , de welcke my toequaemen , op dat ick

die , de welcke my overkomen , min ioude ghe-

voelen , ende op dat ick in u ioude fien , dat ick

veel °rootere verdient hadde. Ick aenbidde u ,

toemijnen waerachtigen Trooftcr i Eylaes i waer
1

(X 2. ben
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ben ick u goet , ende wat voordeel vindt gy in my
te trooften 2 en ben ick niet gehandelt , ghelijck

ick verdiene , als ick metfieckten > met droefheyt ,

met miihoegen , met onruft ende met alle pynelijck-

heden van dit leven overvallen ben } en is't niet naer

recht en reden , dat ick de pijne lyde , gemerckt dat

ick de fonde bedreven hebbe \ dat ick alleen geftraftl

zv , aengefien dat ick alleen plichtigh ben Í Waerom
wilt gv dan , oGoddelijckenyf/^j , met my deelach-

tigh zijn van mijne ellenden. Het fchijnt dat gy op
defe weirelt niet ghekomen en zyt ais om te weenen ?

te arbeyden , ende te fweeten > om gequelt , gelaftert

,

verraeden ende verlaten ten zijn ; om de armoede ,

het ballinghichap , depynen, ende de doodt te on-

derftaen ; met ecn woordt , alle de pynelijckheden ,

jae noch vele andere > ende veel grootere , die ick niet

en lyde , om diefwille dat gy wilt , niet alleenlijck my
felven in de mijne te dragen , maer oock om my te

doen gevoelen , hoe rechtveirdelijck dat ick die lyde.

Hoe waerachtelijck heeft uwen Apoftel geipro-

ken , als hy feght : dat uy in u met en "hebben

eenen Herder > die met onje h;ranckheden niet en

zveet medelyden te hebben , aengefien dat ghy , be*

halven de fonde , alle foorten van ellenden geproeft

hebt^ Heb. 4. i
f

• ende dat de ondervindentheyt ,

die gy daer van hebt , u gevoelijck maeckt in al-

le d'onie. AIj gy op d'aerde waert , de pynlijck-

heden die my te lyden ftonden , geduerende den
loop van mijn leven , waren acn uwe eeuwighá
Wyshryt tegenwoordigh ; ghy waert als dan daer

van geraeckt > ende als eenen minnelijcken Va-
der j gevoelde gy alle de flagen , die ick van uwc
handt moefte ontfangen , ende iiet , op den (el-

Yen tydt verkreeght gy my de grade , om daer me-
de
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de mijn profijt te doen , volgens uwe voornemingen.
Hoe Kan ick dan , goddelijcken Herder van mijne

ziele , my foo bitterlyck beklagen over uwe flagen

,

cnde de droefheyt kennen , die iy in uw vadeiiyck

herte verooriaken } hoe is 't dan , dat ick niet en
herkenne , hoe profijtelijck dat iy my zijn, door
de pyne die gy hebt van my te ilaen.

III. Ach ! Heere , hoe beweenlijck is mijne dolin-

ge ! Gy doet my íien, Hemeliche fchoonheyt, de
teerigheyt van uw herte , ende de wysheyt, met de
welcke uwe voorfichtigheyt my beftiert ; gy ontdeckt

my uw vaderlyck herte* oock in uwe kaftydinge»

ende uwe goetheyt keen mijne tydelijckc qualen >

die ick Coo rechtveirdighlijck lijde > in eeuwige
goederen. Wie is aen u gelijck , bermhertigen

Vader } de weirelt doet iijne miidadige fterven ion-

der medeli jden; maer gy , Heere, kruyflendc den fon-

daer, gevoelt iijne pyne, gy geefthem de lijdtíàemhey t *

ende de lydtfaemheydt die gy hem geeft , vergelt

gy daer-en-boven met het eeuwigh leven. Als den
weireltlycken Rechter eenen mifdadigen ftraft,dien

ongeluckighen menfch treckt daer niet adders uyt

als pijne ende fchande ; maer als gy ons hier ftraft a

foo zijn wy op ftaende voet ontflaghen van het quae:

,

het welck wy lijden : want gevende het leetwefen

over oníè íonden , vervult gy onfe herten met eene

feer foete vertrooftinge. De weirelt werpt ons ne-

der , om ons te verlieien , ende gy en verootmoe-
dight ons niet , als om ons ialigh te maken. De
weirelt befwaert ons , om ons te verdrucken > maet

gy befwaert ons, om ons te verlichten.

O mijnen Godt , mijne fterckte , mijne mile ,

ende mijnen trooft I hoe is ?
t dat ick niet ontfte-

ken en bea met eene begeirte om u te dienen \

0^5 ende
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ende te behagen } Gy en houdt u niet te vreden met
my te trooften in mijne pijnen , ende daer uyt te

trecken het eeuwigh ghewicht der glorie , het welck

gy voor my bereydt maeckt ; maer om te thoonen ,

hoe mildt dat gy zijt tot de gene , die gy pynight, gy
doet hun oock het Hiden beniinnen , ende ghy brenght

htm iomwylen tot iulck eenen ftaet , dat iy niet meer
en konnen leven fonder lijden, Ontdeckt my , ô
Heere , defe goddelijcke verholentheden : leert my ,

mijne glorie te ilellen in het Cruys , ende daer in

te vinden , het gene gy daer in verborgen hebt voor
de gene die u beminnen, Waerom ioude ick lijden,

ô mijne Liefde , ten zy dat
5

et voor u is } als gy my
tot u treckt , als ick u omhelfe , ende als ick door*

droncken ben van uwe liefde , foo en ghevoele ick

,

noch lafteringen , noch wangunften , noch armoede

,

noch mifachtingen , noch ontrouw , noch eenige an-,

deie pijne ; alle mijne quaden zijn in u gelijek ver-

ímoort , ende nwe tegenwoordigheyt verkeert die

oock fomwylen in een alderfoetfte voedtlel van mijne

ziele. Wat wilt dat feggen , ô mijnen Godt ! wilt

gy dan , dat alles my een Paradys worde }

Maer ghy zyt'et , ô Heere , die ick begeire »

I

overiulckx opent mijn herte , ende gaet daer bin-
|

nen ; ofte wel , opent gy my uw herte , op dat ick

alfoo magh gaen in uwe vreught , in uwe liefde

,

ende in uwe kenniiTe. Gy hebt eene foo groote
i

begeirte , om my deelachtigh te maken van uwe
glorie , dat gy niet en kont wachten , tot dat ick

in uw huys ioude komen ; ghy begint my die te

doen ihiaecken , van in dit ballinghichap , door
het gevoelen van uwe tegenwoordigheyt, O god-
delycke Liefde ! O getrouwen Vriendt , aenhoort
irsijn herte , het welck fijn ballinghfchap yergeten^

de,
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de , finght in een foete opgetogenthey t , de Segeprale

van uwe bermhertigheden. Wilt'et dogh aenhooren

,

Heere , want ten ipreeckt niet als aen u , ende voor u.

O hoe ioet is mijne liefde ! hoe minnelyck is mij-

nen Beminden ! mijne ziele ftort haer geheel uyt in u >

mijnen Godt , iy en verfucht niet , als voor u , ô mij*

nen fchat , mijne foetigheyt , mijne hope , ende mijne
glorie ! Ach y mijnen Godt, ende mijnen Al 1 Och oft

ick hier inn alles verlore , het gene gy niet en zijt ! dat

uwe liefde in my leve , ende dat ick niet en leve , als

in u, ô mijnen Godt, ende mijne liefde.

IV. Geeft my den uytganck van uwe liefde ,

ende de bittere droefheyt , waer mede iy uw her-

te verfcheurt , te kennen , Goddelycken Jefas.

Seght my toch eens , wie dat'er meer lydt in de
doodt der onnoofele Kinderen , de Moeders die

hare Kinderen verliefen, oft de Kinderen die hun
leven verliefen , oft wel gy , Heere , die uw
eygen leven bçwaert door de doodt der Kinde-
ren ? De droefheyt van de Moeders en gaet de
paelen van de natuerlijcke liefde niet te buyten ;

die van de Kinderen is fonder kenniife ; maer
uwe droefheyt , foeten Jefus , komt van eene

oneyndelijcke ende verlichte liefde ? brandende

door eene begeirte van te fterven voor elck een

van hun in't befonder. Hoe kont gy verdragen 9

minnelijcken Vader , dat íoo vele Kinderen
hun leven komen te verlieien , om het uwe te

bewaren , aengefien gy op d'aerde niet en komt ,

als om uw leven te geven voor de faligheyt van
alle menfchen 1 Maer dit ziin de vindingen van

uwe liefde 5 het is om meerder te lyden , dat gy
nu dit lijden aen de Kinderen laet overkomen;
fy en ontfangen niet eene wonde 9 oft fy door-

Q^4 ínyden
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fnyden uw herte , ende elcke doodt van hun , is eene

doodt voor u> om dieiwille datgy voorhun niet en
iierft.

Maer om te voldoen aen. uwe liefde , ende aen de

H. jaloursheijtj die gy hebt op defe onnoofele Slagh-

offers , foo nam *t gy van doen afvoor u ichroomelijke

tormenten te onderftaen. Voor een leven van weyni-
ghe jaeren , het welck ãcfc Kinderen verloren om het

uwe 5 gy bereyde voor hun een eeuwig leven , door
die vreede doot, die gy voor-genomen hadde fonder-

itaen ; ende ghy ftierft alreedts in hun, verwachtende
den tijdt, om voor hun te mogen fterven. Alfoo is 't,

o Heere , dat gy niet en hebt gewilt , dat de Martela-

ren,lijdende om uwe liefde, meer fouden geleden

hebben als gy , aengefien dat'er niet eenen en is , oft

gy hebt hun lyden met het uwe gevoelt. Ghy heb'et

daer-en-boven noch alfoo gefchickt , dat íy voor u
ftervende , den trooft fouden hebben van in u te leven

,

ende dat iy in hunne tijdelijcke pijnen, de verfeker-

heyt van een eeuwigh gheluck fouden vinden. Ghe-
benedyt moet voor altyt zijn uwe oneyndelycke milt-

heyt. Kan men met u arm zijn , mijnen Godt , in wie
men alle de ryckdommen van de Goddelycke Liefde

befit?

V. Eylaes ! Wat een verlies is 't voor my 5<ellendigen

die ick ben , ais ick het Crúys vluchte , om mijn lie*

haem te ftreelen ! Het vaften bedroeft my , het Gebedt
vermoeijt my , de eenigheyt verdriet mv , de ftilfwij-

gentheijt beiwaert my , ick ben onverduldig in het li j-

den , flap in de bekoringen , gekleeft aen het vermaeck
der finnen. Ick en kan niet laetenom u , ende ick honde
dat als verloren , het welck ick u geve. Ick en derve mif-

ne quade genegentheden niet beftrijden , ick vreeíè

dat 7 het v/elcke my de minfte pijne veroorfaeckt , ende

aJ
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al het gene dat mijne vryheyt beneemt, do^t my den
meet verliefen. O bevrcíen herte 1 ô ílappe , ende on-

áanckbarige ziele ! hoe verre ben ick van daer , mi j-

nenGodt,van mijn leven voor u te willen geven,
ende van het geluck te benijden van die , de welcke

,
hun leven met iulck eenen moet voor u geven ! Is \
alíòo danckbaer zijn aen uwe liefde } ick en fien niet

dat men den Degen uyt-treckt om my te doorfteken »

noch dat men my eenigh groot lijden wilt aendoen >

om door de Martelie voor u te fterven , ende ick ichud-

de , en beve. Ick vluchte het minfte ongheluck >

hoe fond
5

ick dan mijn bloet voor u vergieten \ Siet

dan , Heere , hoedanig dat hy is , den welcken

gy^ Í00 bemint, voor wien dat gy lijdt,endc voor
wien dat gy mv leven wilt geven.

Hebt medelijden met my , mijnen Godt, ont*

iireckt mijne flapheyt , onderfteunt mijne iwackheyt ,

heft op mijnen neder-^evelden moet, geeft my de
fterckte , van de pynelyckheyt te verdraegen , die in de
oeffeninge der deugden ; in de verftervinge des lic-

haems , ende in de oefFeninge van uwe liefde te vinden
is. Zijt indachtig , Heere 9 dat gy gefeijt hebt : Gy en

vermoogt niet fonder my , Joan. 1
f . eylaes ! gy fiet de

waerheytvan uwwoort in den gront van mijn herce.

Hoe dickwils hebt gy my inv/endighlijck gewaer-

íchouwt , ontdee'eende my de peryckelen , daer ick In

geftelt was , dat ick op mijne hoede foude zijn , dat ick

van my felve foude miftrouwen , ende dat ick my van

de weliuiten foude vervremden } Maer ick ben fulck

een ilave van mijne quaede genegentheden i ende foo

ghehecht aen mijne ongeregeltheden , dat ick uy t vree-

íè van die te moeten laetcn , gelijck doof ben aen

uwe ftemme. Is 't dat ick iomtijts de begeirte heb-
be , van uyt die beichaemelijcke flavemije te gaen ,

ick
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icfc íoude wel willen , dat'et íoo haeíl niet en foude we-
íên , ende ais ick

5

et vaft geftelt hebbe , foo kome ick

de pijne, die ick in die af-fcheydinghe gevoele , meer
te vreefen , ais wel het ongheval van deíe aengeklevent-

heyt. Een vremt bedrogh voorwaer ! eene beweene-
lycke verblintheydt dievoor mijne eygen íaeligheyt

cíoet vreefen !

Komt my dan te hulpe , ô fterckfte mijnder ziele !

Breeckt toch mijne ketenen , met de welcke ick ge-

boeyt ligge ; en wilt niet vertoeven , op dat mynen vy~

andt nietenfegge , dat hy over my vermogengehadt heeft*

Gy o Heere , die mi e handt opent , die alleJchepfelen met
benediãien vervult , die hw licht , ende uwe r̂ vaerheyt

fendt,VL i. die de fterckte geeft aen deiwackcde
victorie aen de gene die verwonnen zijn , zijt doch in-

dachtig , dat ick , hoe fwack , ende hoe ellendigh dat

ick ben , u niet min ais alie andere íchepíelen tocbe-

hoore , gedenkt dat gy , komende het verloren Schaep*

ken foecken, niet te vreden en zijt ghewceft van dat

naer de koeye te íènden , maer dat gy 'et felver op uwe
ichouderen hebt genomen , ende by d'andere gedra-

gen , om dieíwiííe dat'et foo verre gedoolt hadde ,

cat'et by de andere niet en foude hebben konnen ge*.

raken. Ick ben dit verloren Schaepken , ioeckt my dan 3

ô Goddelijcken Herder ! vindt my toch , want ick ben
verdoolt; Hraeght my, want ick ben fwack, ende
brenght my alfoo in uwen Schaeps-ftaL

VI. Waer van komt'et , ô Heere dat Herodes
íích laet voorftaen dat hy fijne Croone niet en kan
bewaren , ten zy dat hy u het leven beneemt ?

Waerom wilt hy foo vele kinderen doen fterven ,

fich vaftelijck latende voorftaen dat ghy een van

die foudt zijn ? Hy en wili dan noch leven noch
yegneren met u , die den almogenden Koniack zijt

,

àçrx
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denMeeftervan het leven, ende van de Koninckryc-

ken Maer eylaes 1 Hoe ick Hctodesendc fijne vreedt-

heyt raeer verfaecke, hoe ick my felven meer vcroor-

deele. Gy weet , Heere , oft dat ick aen hem gelijck

ben 5 ende miflchien fiet ghy in my den ielven drift tot

fonden , die in hem was , al-hoe-wel dat tck geen deel

en hebbe in de Moort der kinderen.
'

Hoe dickwils hebick mijne achtbaerheijt willen

bewaeren , met die van mijnen naeften te ichenden ,

niet tegenftaende gy my verboden hadde ,
hem te niri-

derenf Hoe dickwils heb icktegen uwe Wet, ende

teaen uwe leeringhe eenen vriendt tiachten te houden

,

om mijn eygen profijt, hem ftreelende, dedeught

quetiende .ende de waerheyt vervolgende \ Hoe vele

gratien heb ick in mijne ziele verfmacht,o oneiindehjc-

£e -oetheijt 1 Gy fiet alle dagen íoo vele diergehjcke

encoders , ende gy verdraeght'et. De bekommerniue

van wereltlijcke perfoonen is , uwe Wet te over-

treden , de deught te niet te doen, ende de zielen

te verliefen 5
daer in beftaet alle hunne betrach-

tinge, alle hunne forghvuldigheyt , ende alle hun-

ne Wndigheijt ; ende fiet ick late my door den

felven wegh leyden. Ick vergete u , q mijnen Godt

.

ick ben meer moordenaer van my lelyen ,
als Me-

rodes geweeft is van de onnoofele Kinderen , en-

de in de beroerte in de welcke mijne quade ghene-

gentheden my werpen, en worde ick met meer ge-

waer als hy , dat gy my ontinapt , ende dat ick u ver-

liefe. Ick late my voorftaen , dat ickkan leven ,
were

ken , ende my íélven onderfteunen fonder u, die net

leven, de fterckte, ende het onder-fteuniel zi|t van

alle fchepielen, Gy wilt my doen regneren , my ryck

maken door de armoede des geefts , ende ick doen

die in my te niet , door de begeirte tot het geldt
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en goet ? Gy wilt my groot maken door de oot-

moedigheyt , ende ick verworpe die , door de be-

geirte tot de eerfucht. Gy wilt my leyden tot de
glorie , door de lijdtfaemheijt , ende ick verlieie die

,

door den drift , die ick hebbe tot de ydelheyt.

Ick ben u in alles wederfpannigh , ô mijnen Saiigh-

maker ! Ende my dunckt , dat ick foo wel vreeie als

Herodes , van u te ontmoeten , en eylaes ! wat ben ick

fonder u ? Arm , ellendig , verlaten 5 vervremt van't eeu-

wigh leven , ende vande waerachtige goedeien. Hebt
toch mede-lydcn met my , o mijnen Godt , en gedoogt
niet , dat ick mijne begeerlijckheden involge ; maer
wel , dat my oorboorlijck is. Ach ! Heere , ick hebbe
liever te fterven met die onnoofele Kinderen , als te le-

ven met Herodes ! dat ick dan van dage beginne te

fterven aen my íèlven , ende te leven in u. Stort in my
de liefde van uwe Wet , de achtinge van uwe leei in-

ge, ende de onderwerpinghe aen uwen wille. Dat'et

mijne grootfte begeirte zy , van my íèlven te voeden
met het gene , dat gy my leert ; mijn blcet te ftorten ,

voor het gene gy my gebiedt ; te leven in u, ende te

fterven voor u. Dat íck , noch licht , noch ilerckte ,

noch leven en wenfche , als om u te beminnen , ende
omutedienen. Het en is vooru , ô Godt mijnder

ziele , niet min glorieus uw huys te vullen met bekeer-
de fondaren als met Martelaeren , ende met onnoofele

Kinderen. Glorificeert u dan in my , ô mijnen Saelig-

maeker , my treckende tot u , door den geur van

uwe falven , ende van uwe Goddelijcke deughden

;

doordringt den gront van mijn herte , ontfteckfet

met uwe liefde ; maeckt dat'et de weirek haete

,

ende dat'et fonder ophouden brande door de be-

geirte van u te beiitten.

O Alderheyligfte Moeder Godts i ô gheruften

toevlucht
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toevlucht der fondaeren , die altijt in Jefus , ende
voor Jefus geleeft hebt , verweckt toch door uwe
voorípraeke mijne ziele , die doodt is door de fonde.

Ende gy , ô geluck-faelige Geeften , die door de mo-
Êentheyt , ende door de goetheyt van deíen goddelijo

en Salidimaecker met hem regneert , maeckt dat

fijne liefde in my leve > ende dat ick met U-L. te fae-

men inder eeuwigheyt mag regneren. Amen.

HETX. LYDEN
VAN

J E S U S-
i. Weder-komfte uyt Egypten , reyfe naer Jerufalem , Is ver-

loren in den Tempel , gehoorfaemheyt en onderdanigheyt is het
hort begryp van fijnleven. 2. Aldervolmaeckfie gehoorfaemheyt
van Jefus aen Maria , van Maria aen Jofeph , en hunne be~

figbeyt , Jefus is oock gehoorfaem aen de onrechtveerdige Rech-
ters. 3 . De volmaeckte gehoorfaemheyt en aenfiet met anders ais

den wille van Godt : inde gehoorfaemheyt bejíaet het chriftelijck

leven , de liefde is de volheyt van de Wet : en de gehoorfaem*
heyt is de volle preuve der liefde. 4. Dry fenynige oorfproncken.

van de ongehoorfaemheyt. Eerfie achtinge van fjn eygen feU
ven , en blindtheyt der ziele. Iweede aengekleventheyt aen om
ejgen goetduncken. Derde alie andere ongeregelde affeâíie. 5. de

gehoorfaemheyt is een algemeyne remedie tegen alie quaet , alU
jborten van menfchen moeten aen Godt gehoorfaemen. 6. Hoefy
hun moeten draegen die andere ghebieden > oock die onder nie-

fnant en flaen , noch en gebieden. 7. Hoe Jy hun moeten drae-
gen die gehoorfaemheyt belooft hebben > dry gewichtige gront-re*
gels voor de Religieufen.

Syne Gehoorfaemheyt.

Oíeph naer de doodt van Herodes , ende van
'e gene die het voornemen hadclen wm Jefas

te

Jdc
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tedoen ftefven > door den Engel gewaerfchauwt , ver-

trok uyt Egypten,om met Jefus ende Maria wederom
te keeren naer het Jodts-lant ; maer verftaen hebben-
de dat Archelaus daer regneerde in de plaetíè van íy-,

nen Vader > heeft hy fig vertrocken binnen Galile'ea

in de Stadt van Nazareth, door dien hyvreefde , dat

Archelaus erfgenaem van het Rijck van Herodes ,

oock wel erfeenaem foude geweeft hebben van fijne

vreetheyt. Geíijck Joíeph ende Maria , alie jaeren

gongen naer den Tempel van Jerufalem , volgens het

gebodt des Heere , Jefus nu twelfjaeren oudt gewor-
den zijnde , ende met him gaende , hebben fy hem in

den Tempel verloren , ende naer dry dagen wederom
gevonden hebbende , zyn fy.te íàmen naer Nazareth

gekeert. Het H. Evangelie en maekt geen vermaen
van het gene dat'er federt dien tijt tot íijn dertig jac-

ren toe gebeurt is , ten zy dat hy aen hun onderworpen

was: Luc : li. ende defe onderworpentheyt is het

kort begryp van íijn leven , ende van ííjne Leeringe ,

de ooríaeke van alie íijnen arbeyt , ende volgens den
R Apoftel Paulus den oorfpronck van alie íijne glorie i

Hy isgehoorfaem geworden, feght hy, tot de doodt ,

tot de doodt des Cruyce ; ende hierom is't dat Godt hem
heeft verheven ende heeft hem eenen naem gegeven , den

welcken is boven alie naemen. Philip, z*

Het eerfte van íijn woorden , de welcke den
H» Evangelift Lucas verhaelt, is een woort van

ghehooríaemheyt , íegghende tot fijne Moeder : en

wiftegy niet , dat ich^in dingen moet zyn , die myns
Vaders zyn ? Luc 49. Ende hy en heeft niet gewilt ,

dat wy op de dertig jaeren íijns levens , iet anders

fouden geweten hebben , ais dat hy onderworpn

was y Luc 51. aen die > de welcke íynen Vader hem
ais Overften gegeven hadde.

Ais
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Als hy onder de meníchen begonfte re verkeeren

,

ííjne gemeynlijcke onderhoudingen waren,(a) Dat hy

uyt den Hemelgekpmen was , om den wille van fijnen

Vader te doen : dat dm wille fijns Vadtrs Jijnc fpijfi

was y datfijne leermge nietde fijne en was , maer die

vanfijnen leader ; dat den Kelck, > den welcken hy voor

ens moefie drincken , dim was den welckenfijnen Va+
der hemgegeven hadde. Elide de lefte woorden die

hy iprack , als hy > hangende aen het Cruys , fijnen

Geeft bereyt was te geven ; waren : \t Is al volbrocht ,

in uwe handen bevele ick mijnen Geejl : Luc 2 $ . 64.
dat is te feggen : ick hebbe volbrocht , mijnen Va-
der , al het gene dat gy my gheboden hebt , ende nu
ftervende , late ick miin leven , myne doodt , mijne

vejrdienften , ende de toeíchickinghe der íèlve in

uwe diípoíitie.

II. Daer en zyn £een woorden genoeghfaem , de
welcke konnen verklaren * hoedanigh de gehoôr-

faemheyt geweeft is , waer in onfen Salighmaker ge«

lecft heeft , ende geftorven is 5 hierom is't dat den H„
Lucas defe gehoôrfaemheyt van dertigh jaeren > in een

woordt alleen begrepen heeft , het welck hy met ve-»

le woorden niet en konde uytdrucken , waer van de
andere Evangeliften niet en hebben ghefproken ;

want wie fal konnen begrypen de volmaektheyt , met
de welcke Maria enJofeph hem iet geboden hebben ,

en met wat eene vlytigheyt hy aen hun gehoorfaem-
de 2 Met wat eerbiedinge en ootmoedigheyt de
Alderheylighfte Maghet handelde met den genen ,

die haren Sone ende haeren Godt was , jae wat
pijne iy hadde van hem iet te gebieden ? Hier-en-

tuiTchen regeerde iy hem als lijne Moeder , wel
Wetende dat'et Godt aldus wilde , ende dat fy ,

gebie-

(a) Joan. 6. 38. 4. 34» 7. 16. 18, 11. 19, 28»
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gebiedende aen haeren Sone , gehoorfaemde aen den
Vader. joieph, als het hooft van cle Familie, wierdt
ge-eert van de Moeder ende haeren Sone , welck over-

Keyt hem ten uytterftc verootmoedighde. Jefits ghe-

hoorfaemde aen hnn alle beyde in ftilfwygentheyt,

met vreught ende eerbiedinge, gelijck aen de gene
die de plaetfe hielen van Godt iijnen Vader , het welck
voorwaer de aldervolmaeckfte gehoorfaemheyt is ge-

weeft die oyt geoefFent is , ioo in den Heme! , als op
d'aerde.

Hier-en-tuflTchen waren alle defe dingen verborgen

aen de oogen der meníchen : joíèph ende Maria wici>

den van de meníchen alleenlijck macr gehouden voor
"Wyfe ? gematighde Ouders , ende Jejus voor een ge-

hooriaem kindt. Sy onderhielden de Wet des Heeren
feernauwkeurighlijck , ende volghens hunnen ftaet

leefden iy met het werck hunner handen.Jefits arbey-

de met den H. Joieph , hy hielp hem in alles , voor
foo veel als iijne jaren ende krachten toelieten. Godt
alleen wifte met wat een gevoelen dat den Vader , en-

de de Moeder de dienften ontfongen van iiilck eenen
Sone , den welcken iy wiften hunnen Schepper te zyn.

Sy verwonderden hun over iijne ootmoedigheyt , ghe-

hooriaemheyt , neerftigheyt in 't arbeyden , ende de
gemeynfaemheyt en verminderde in hun niet van de
diepe eerbiedinghe die fy voor hem hadden , aen wie

fy niet en gheboden , als om aen Godt te gehooria-

men. Sy leerden van hem de verholentheden van de

hemelfcheWysheyt, de welcke hy aen hun mede
deelde > felve oock dickwils , om aen hun te gehoor-

íàemen. Als iy ophieldenvan te arbeyden , vertroc-

ken fy hun om te bidden ; maer hoedanigh moe-
fte hun Gebedt wefen , het welck gefchiede in de

teghenwoordigheyt van den ghenen die hunnen
Godt
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Godt was \ Ende war eene overvloedigheyt der gtatien

en verkregen fy niet uyt fulck een Ghebedt. Voorwaer
hct was eene wonderlijcke iaecke van Goclt onderwfcr*

pen te íien aen fijn fchepicl > het eeuwig Woordt aen ee-

lien Timmerman , ende de opperfte Majefteyt aen dé
nederighfte wercken van een arm huys.

De gene die in de weirelt aen andere gehooríamen »

hebben altijts eenige hope van felfs eens meefter te

worden > naer dat fy eenigen tijdt gehoorfaemt heb-
ben. De flave verhoopt hare vrijheijt , den dienaer

iijne vergeldinge , ende den Sone de erffeniife van
fijnen Vader. Maer Jejus wifte wel , dat hy d on-
derdanigheyt van Afaria ende van Jofivh niet ont-

gaen en foude om fich te buyghen aen die van iynen

hemelichen Vader , de welcke hem fijn leven moeftc
koften, ende die niet en foude eyndigen j ten zy
door de doot des Cruyce.

Ten tijde van die dry jaeren , in de welcke hy íy fel-

ven openbaerde aen de weirelt door fyne leeringe

,

ende door iyne Mirakelen , en íchreefhy fy íelven noy t

eenighe glorie toe , maer wel aen het vermogen , ende
aen cle Wysheyt fyns Vaders , die hem gelbnden had-
de , om de groote van defe weirelt te leeren , hoe feer

fy oock verheven zijn , niet en mogen vergeten , dat

iy van Godt hangen > wiens dienaeren iy zijn , felve

oock y als iy aen andere menichcn gebieden. Ten
leften , Jefits heeft oock met eene volmacckte onder-
worpinghe aen de onrechtveerdige Reehters > aen ee-

nen Afgoddiftigen Prefident , ende aen de vreede die-

naren, gelijck aenOverften , de welcke Godt voor
dien tijt aen hem gaf , gehooriaemt : door weick ex-

empel wy onderricht worden , dat men om wel te

gehoorfaemen , niet en moet fien naer de ghenc,

die ons ghebieden , naer hunnen ouderdom, naer

R hunne
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hunne bequaemheijt , nacr hunne verdienften , ver*

ftant > noch felve naer de deugt ; maer alleenelijck

naer den genen , wiens plaetíe iy houden.

III. Is het faecke dat wy dit voorbeelt van alle vol-

maccktheijt aendachtelijck aenmercken, wy iullcn

oock fien , dat gelijckerwys Godt de volheijt van de
Wet , befloten heeft in de liefde ; alfoo heeft hy oock
voile preuve der liefde in de oeffeninge van de geheor*
iaemheijt begrepen : Is 't datgy my bemint , feght hv

,

enderhout myne Geboden : den genen die-fe onderhouat ,

dien is *t die my bemint : den genen die my niet en bemint ,

enfalmyne Geboden niet onderhouden. Joan. 1 5. Over-
folcks en behaeght men Godt niet , is 't dat men hem
niet en bemint > ende men bemint hem niet , is 't dat

men hem niet en gehoorfaemt. De liefde ende de ge-

hoorfaemheijt brenghen de ielve uytwerckinghen
voorts , ende iy hebben den felven loon. Het gebreck

íòo van d'eene , als van d'andere wort gelyckelyck ge-

ilraft , ende het heeft de felve remedie noodigh. De
gehoorfaemheydt neemt haeren wafdom door de lief-

cle , ende de liefde wort volmaeckt door de gehoor-
faemheijt. De liefde maeckt de ziele heylig , iy veree-

night haer met Godt , ende fy treckt over haer de jon-

iten des Hemels : maer de gehoorfaemheyt verie-

kert deífelfs beíittinge. Door de ongehooríaemheijt

verlieft men de liefde , ende men verdient daer

en boven noch de geeftelijcke , ende de tijdelijcke

ftraffe : de gehooríàemheijt herftelt de liefde , ende

íy verfoent ons met Godt. Eyndelijck het íchijnt

dat geheel de Chriftelijcke Wysheyt befloten is in

defe deugt ; overfulckx is 't dat den boom , van

wiens vruchten Godt aen Adam verboden hadde
te eten, genaemt was den Boom des wetenfehaps ,

het en was niet* dat Adam daer van etende, daer-
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Om verlicht moefte worden , volgens de valiche be*

lofte van 't Serpent ; maer hy íbude miíTchien , figh

onthoudende van de vrucht van deien boom te eten

door den geeft van gehoorfaemheyt , eenen nieuwen
graet van licht verkregen hebben : want ten is geene

wetenichap te konnen fondighen , maer eene onwe-
tentheijt ende eene verblintheyt. Dien is d'alderbeft

onderricht , den welcken het goet kent fonder d'on*

dervindentheyt van het quaet ; ende den genen , die

het quaet niet anders en kent , als door den ftrijt

die het heeft met het goet, dien kent het fonder

gevaer , ende voor foo veel als het noodig is , om
oat te vluchten.

Dit doet den H. Auguftinus feggen , dat Godt 011$

niet beter en konde leeren , wat de gehoorfaemhei jt is f

als aen onfe eerfte Ouders eene faeke te verbieden van

kleijn gevolgh , die uyt haer felven niet quaet en was

,

ende die felve goedt konde weien. Waer door wy ver-

ftaen , dat de volmaektheijt van defe deugt niet min en

beftaet , in het verboden goet achter tc laeten , als in

het goet te doen , het welck geboden is , ende dat de
weerde van het goet in fy ielven , ende niet in het

voorwerpiel te vinden en is. De wijsheijt van eenert

Chriften menich beftaet in de gehoorfaemheijt , en-

de hierom is 't , dat David die van Godt Í00 dick-

wils vraeghde : Heere , feyde hy > leert my mven unt-

ie doen , want ghy zyt mynen Godt* Pf. 142. Ick,en

hebbe maer eene faecke van Godt gevraeght , ende wk,

fal die noch vraegen , op dat icl^ tn fyn buys (oude

mogen %voonen alie de dagen myns levem, PÍ7 26. Als
eenen getrouwen dienaer , den welcken weet 3 ende
doet den wille van fynen Meefter.

IV. De ongehoorfaemheijt komt ghemeijnlijck

voorts uyt dry fenijnige oorfprongen. Den ecr-

R 2 ftc»
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ften is > de achtinghe van ons eygen felven , de welcke
niet anders en is , ais eene verblindtheijt der ziele >

belcttende oníè cijge íwackheijt te fien , ons in een an-

der d'overheijtoock met ongedult doet verdragen > de
welcke wy meijnen weirdig te zijn. Defe vermetent-

heijt heeft Lucifer in den afgrondt der helle geworpen

,

ende de contrarie deught heeft de alderheijlighfte Ma-
get verheven tot de weirdigheijt van Moeder Godts.

Ende hierom is 't dat de Heijligen , om hun te ftellen

tegen een ibo groot quaet , hun gewapcnt hebben
met de gehoorfaemheijt , hun onderworpen hebben
aen alle de weirelt , altijdt den wille van een ander

liever als hunncn eygen wille gedaen hebben , ende
om den menfchelijcken hooghmoedtin hun felven

te dempen , hebben fy felve oock gehoorfaemt aen

de gene , die geen recht en hadden om hun te ge-

bieden. Sy achten hun felven inwendighlijck on-

weirdigh te leven onder de dienaerendes Heeren;
fy aenfaghen-ie als hunne Overften ; çnde om dief-

wille dat men ibodanige onderworpentheijt des her-

ten niet bekomt , tenzy metgrooten arbeijdt ende
pijnlijckheijt , foo vraeghden fy die van Godt fon-

der ophouden door vierige gebeden.

Den tweeden oorlpronck van de ongehoor-
faemheijt , is de aengekleventheijt aen ons eygen

goet-duncken , de welcke altijt gevoeght is met
hertneckigheyt , ende met hooveerdigheijt , ende
ioo moeyelijck om te genefen , dat men íèlden

meníchen íiet , in de welcke dat goddelijck licht

heeft doen verdwynen die quaede dompen door
eene foo gevaerlijcke hoofdigheyt veroorfteckt :

want hier uyt is't dat de Ketteryen > de icheurin-

gen in de Kercke , de omkeeringen in de Staten

,

de beroerten ende de on-eenigheden ifi de Reli-

gieufc
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gieufe Ghemeynten voorts-komen. Hierom is't oock

,

dat de Heyligen door belofte hun felven verbonden

hebben te gehoorfaemen aen ecnen anderen menfch >

al-hoe-wel dat hy niet beter en was als fy ; ten leften ,

om met deien toom de ongematigheyt van hun eygen

oordeel te bedwingen , ende door deien middel , ai-*

hoe-wel bitter > een ioo vreeíèlijck fenyn te verjaegen.

Gelijck de genefinghe van dit qaaet van den Hemel
moet komen , foo moet men die van Godt oock vra-

gen > ende op den felven tijdt arbeyden , om den geeft

van tegeníègginge in ons (eiven te bedwingen ; de re-

den te houden in eene ftrafFe ftilfwijgentheyt , fy fel-

ven inwendighlijck te verachten , íy íèlven voor nie-

mant te ftellen , ly íèlven laeten voorftaen > dat Godt
iijn licht aen de Overften mede-deelt , die hun by-

ftaet met eene befondere beicherminge , ende dat'et

fonder eenige ghelijckeniffe beter is, fy felven t'on-

derwerpen om de liefde Godts aen den wille van een

ander , als fy felven in peryckel te ftellen van te vallen

in die ongevallen , daer den eygen wille ons inwickelt.

Den derdcn ooripronck van dit gebreck , is de
ongeregelde afFeótíe , tot wat dinghen dat'et oock
íòude moghen wefen : want als wy daer van in-

ghenomén zijn , ioo ontrecken wy ons ghemeyn-
lijck van de gehoorfaemheyt , oft om ons felven

te voldoen , ofte wel om te behaegen aen het ge-

ne wy beminnen. Hier door is't dat Adam ghe-
vallen is : hy en was ioo onverftandigh niet van
fy felven te laten voorftaen van ghelijck te kon-
nen worden aen Godt , oft om geen geloof te

geven aen fijne dreygementen ; maer de vreefe van
aen fijne Vrouwe te mishaeghen , ende de be-
geirte van aen fy íèlven te voldoen , maeckten
hem ongehoorfaem. Om dit quaet te middelen ,

R 3 Í5
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is de leerínghe genoeghiaem , die Chriftus ons geeft

in't Evangelie , íeggende : Soo wte my naer unit vol-

gen , dat hy fyfelven verloochene , dat hyfijn Cruys op-

neme ende my volge : Mate 1 6. my , iegh' ick , die ge-

duerende mijn leven , geen vermaeck noch rufte ge-

yonden en hebbe , ten zy in de gehcoriaemheyt.

V. Gemercktdatdeiedeught , gelijck eene alge-

meyne remedie is tegen alle quaet, Too en is't niet te

verwonderen , dat cie H. Schriftuere ende de Heyli-

ge Vaders aenhaeríoo grootenlofgeven. Sy is over
al nootfakelijck : want deíè weirelt en kan niet be-

ftaen , als door de onderfchickinge , ende door de af-

hanginge die Godt geítelt heeft tuíTchen de ichepfe-

fen , uyt de welcke de weirelt beftaet. De Koningh-
rijcken , Heyr-legers , ende alle Geineynten en konnen
niet beftaen , ten zy door goede orden , de welcke on-

derhouden wort door de gehoorfaemheyt. Ende
hiexom David , naer dat hy gevraeght hadde , langhs

waer denjongen menfchfijmn wegh herfielt^ antwoort

datelijck , in uwe woorden te onderhouden Ick

fal my verheughen over uwe woorden , ghelijck denqe-

nen ate vele roovengevonden heeft. Pi. 1 1 8. Geheel de-

íen Píàlm is vervult met lovingen van de gehoorfaem-

heyt , ende van de goederen die fy ons by-brenght.

VI. Men kan de ghehoorfaemheyt aenmercken
ten ôpficht van dry foorten van perioonen. Ten
eerften , ten opficht van de gene , die door de plicht

van hun ampt d'andere gebieden. Ten tweeden ,

ten opficht van de gene , die niet en ghehooria-

iiien , noch aen iemant en gebieden. Ten derden ,

ten opficht vsn de gene, die belofte van gehoor-

faemheyt gedaen hebben. De eerfte zyn onder-

worpen aen groote peryckelen \ maer fy hebben
oock groote gelegentheden ora te verdienen. De

andere
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ândere gaen iekerder voorts ; macr de derde , die zyn
oneyndelijck gcluckig , als iy het geluck van hunneii

ftaet weten te fmaken. Sy moeten fonder op-hou-
den al-te-mael acht nemen , ende íien naer de Wet ,

cnde wille van Godt , gelijck de naelde van het Zee-
compas fiet naer de Noordt-fterre.

De gene , die gebieden , moeten voor al figh voor-
ftellen Godt naer te volgen in de maniere van te ghe-
bieden , wiens plaetfe fy houden , trachtende hun on*
derdaenen tot de gehoorfaemheyt te brenghen meet
door den wegh van goetheyr ende deught , als door
den wegh van ftrafheyt : want daer en isnietkrachti-

gher , \ zy voor het goet , 't zy voor het quaet als het

cxempel van eenen Overftcn. Âls in hem niet uyt en
fchijnt als rechtveirdigheyt , fonder ioetigheyt, ende
fonder eenighe ghenegentheyt van voorkominge , ibo

is't dat de onderfaten hem niet ghenoegh achten ,

ende door't verfmaet van den Overften , lichtelijk val-

len in de mifachtinge van de gehoorfaemheyt. Maer
defe teeckenen van deught ende van goetheyt , moe-
ten tot Godt beftiert worden , aengefien dat de Over-
ften de dienaeren zyn van fijnen wille , çndc nietey-

genaren van hunne macht.

Het is eene beweenlijcke verblintheyt in de gene

,

die gebieden , dat fy d'uytwerkinge van hun vermogen
infien als een goet , het welck hun eygen is , ende niet

als eene gehoorfaemheyt , die fy aen Godt bethoonen
c
.

Leert Koningen , ieght David , ende wordt onderwefen

ghy Rechters , die daertryck, oordeelt , dient den Heere
met vreefen , Pf. 2. in den ftaet , in den welcken hy u
gheftelt heefc : Verheught u in hem , maer altijdt met
bevinge : verheven zijnde boven d'andere , ende ge~

ftelt, om ibo te ieggen , tuflchen Hemel en aerde ,

aenmerckt u felven veel liever als dienaren des

R 4 Heeren,
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Heeren 9 als wel Overtten der menfchen gehoorfaemi

met onderivcrpwge , op dat den Heere by avonturen met
gram en worde , ende datghy met en vergaet van den

rechtveirdigen wegh. Ibid. Want de gene , die boven
d'andere geftelt zijn , ten zy dat iy eene groote forghe

hebben van hun ielvente bewaren in cie ootmoedig-

heyt , vallen gemeynlijck in het gebreck van hun alles

toe te ichryven , van te willen , clat men goet keurt ,

al het gene dat iy doen , van te gelooven , dat men hum
de eere beneemt , die men hun niet en bewyft , ende
hun vergramt te houden in al het gene men voor hun
niet en doet. Aldus ghefchiet het aat fy qualijck ne-

men als men hun goeden raet geeft , door dien fy hun
laten voorftaen , dat men miftrouwde van hunne voor-

fichtigheyt , ende alfoo zyn iy beichaemt het licht te

volgen , het welck fy van andere krygen. Waer 't dat

iy in het volbrengen van hunne plicht niet anders en

ibchten ,als den wille ende den dienft Godts , iy foil-

den naer alien goeden raet met blijdtfchap luyfteren

,

fonder in te fien van wat kant dat hy komt , ende iou-

den veel liever geholpen zyn als van alle de weirelt ge-

acht.

De gene die niet en gebieden , ende niet en ftaen

onder iemants gehoorfaemhey t , die zyn bevrijt van dit

gebreck , ende alle hunne gehoorfaemheyt beftaet in

de onderhoudinghe van de Wet dc$ Heeren. Maer
eylaes ! men let daer foo weynig op in de weirelt , daer

wy in leven , dat den genen die eenen goeden regel

-ftelt in iijne maniere van leven , gehouden wort voor
eenen uytiporigen , beionderen y ftraffen , ende onge-

felfchappigen geeft. Men fegt ? dat men moet leven ge-

lijck de andere > naer algemeyne maniere ; maer ae-

le maniere van leven komt van de wysheyt des

vleefch 3 die eene dogdt is 9 volgens het íeggen van
den
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den Apoftel , ende van de uysheyt des weirelts , die ee«

tie divaesheyt voor Godt is. Rom. i6- Het vleelch

doodt ons , door dien dat'et in ons het leven der gra-

ne te niet doet , de weirelt bedriegtons , door dien

dat alie iijne grondt-regels niet en zijn als ydelheyt en

dobbelheyt. De waerachtige wvshevt is , te leven

naer de Wet des Heeren. Vegehoorfaemheyt , feght

den Wyieman , is beter als flagh-offerhanden , Eccl. 4.

17. ende den genen die aen Godt in alle dingen on^

derwoipen is , dien oftert hem op eene gheduerige en-

de altijdt aengenaeme Brandt-offerande.

VII. De gehoorfaemheyt derReligieuien is onvol-

maeckt , is't dat fy den wille van te gehoorfamen , en-

de de onderworpentheyt van hun eygen oordeel , niet

en voegen met het uytwendigh werck , het welck hun
gheboden is. De gene die gekomen zyn tot defe fuy-

verheyt, ende tot defe eenvoudigheyt van gehoor-
faemheyt 3 die het ghebodt des Overften doet aen-

iien , al offet den wille van Godt ware , die genieten

eetien geduerigen vrede : maer den genen die in fole-

ker voeghen voort-gaet , dat men hem niet en magh
gebieden , als het gene dat hem behaeght, die onder-

ioeckt het gene hem geboden wort , ende die fijnen

Overften oordeelt , ende hem gehoorfamende meet
achtneemtop den wille van den menfch , als op dien

van Godt, dien magh figh niet vleyen van eene waer-
achtige gehoorfaemheyt.

Overiulckx het is eenen feer wyfen raet 5 voor
alle de ghene die hun ielven Godt toe-eyghenen
door de Religieuie beloften , dat iy hunnen trooft

niet en mogen ftellen in eene natuerlijcke aenghe-
kleventheyt aen hunnen Overften , ende hunne
wercken niet doen door eene meofchelijcke vrient-

ichap , de welcke niet en moet ghedaen worden
als
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als door eene goddelijcke liefde. Want behalven dat

dit niet en is heylighlijck gehooriaemen , als men
maer gehoorfaemc aen fijnen vriendt , ioo is't dat de-

íè vallche gehoorfaemheyt eenen ooripronck is van

dixyfent ongevallen in eene ghemeynte : want gelijck

fy niet geveftight en is als op d'eyge liefde , Too is't

oat iy gemeynlijck nietvoorts en brenght als morre-
ringen , twift,tweedracht, ende daerdoor doet fy
den geeft des weirelts komen in de huyfen Godts.

Om dan in deie ongevallen niet te komen , moet men
fonder onderíchey t gehooriaemen aen alle onfe Over-
ften ,

5

t zy dat-fe goet , ofte quaet zyn ; ende is het fa-

ken dat iy ons min toe-genegen zyn , ioo fal onfe ge-

hooriaemheyt vcel iuyverder zijn. Eene Religieufe

vergaderinge , de welcke beihet in onderiaten , die

heyiighlijck onderworpen zijn , ende in eenen Ovcr-
ften fonder deugt , is altyt meer te achten , als die , in

de welcke den Overften heyliglijck leeft > ende de on-
derfaten ongehoorfaem zijn. Soodani^is de gehoor-

iaemheyt die Jefus ons geleert heeft ,teggende tot de
Joden: De Schnben ende de Phanfeen hebbcn gefeten

op den ftoelvan Moyfes , doet hetgene datfyufeggen,
maer en doet hunne ivercken niet. Matt. 14. Ende
den H. Petrus gebiedt ons , dat wy aen alle menfche-

hjckefchepfelen onderdanigh foude zjyn om Godt , niet

alleenlijck aen deughdehjcke ende gcmanierde Over*

flen , maer oock, aen dx gene , die foodanigh niet en

zyn. 1. Petr. 2. Hier in is't dat de volmaecktheyt

van defe deught beftaet , waeruyt w dcfe dry , foo

gewichtige grondt-regels voor de Religieuien > kon-
nen befluyten.

Den eerften is , dat den genen , die fijnen ey-

Sen wiile ioeckt uyt te wercken , oft den genen ,

ie den wille van den Overften daer toe tracht

te
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te frccken , noyt vrede en ial hebben > noch verdien-

ften van de gehoorfaemheyt. Den tweeden , dat'er in

den Religieuien ftaet , noch goeden iever , noch
deughdelijcke vooriichtigheyt te vinden en is , is't

dat'et een , ende het ander niet geveftight en is ,

op eene volmaeckte onderworpinge aen den Regel

ende aen de Overften in al het gene , het welck met
ftrydigh en is aen de Wet des Heeren. Den derden is ,

dat den genen , die de inwendige rufte , de welcke aen

de waerachtige gehooriamen belooft is , foeckt te vin-

den > aen den menich om de liefde van Godt moet
gehoorfanien.

AENSPRAEKE EN VERHANDELINGE

Met Jesus, op Jijne Gehoorfaemheyt.

I. Het is voor ons groote eere en gel'ick , aen Godt den Heer

mderworpen te zijn. 2. Groot is de blindtheyt en kranckheyt

van dm mcnfch : Godt felve wilt on/en Leermeefler en Mede-

cynmeefter zijn. 3. Hetlcven van Jefus is onfen Spiegel 3 die figh

vervremtvan d'ootmoedigheyt , vervremt figh van Godt, "lis

feci gevaerlijck te leven naer onfen eygen wille : Godt verllcht die

figh aen hem onderwerpen. 4. Jefus gehoorfaemt niet alleen aen

Maria en Jofeph , maer oock aen de beulen die hem pynigen en

krujjj'en. 5. Opdraght fijns felfs aen de Goddelijcke Liefde , om
door haer , aen haer in alles ie ghehoorfamen. Men aenroept

hier toe de voorfpraeke van Maria en d
y HH. Engelen*

I. f^\ Opperfte Majeftey t ., Godt Almachtigh > mynen
V_/Heere , ende mynen Schepper ! waerom is't dat

gyeene geduerige ghemeenichap met uw ellendigh

khepfel wilt hebben , ende dat gy niet en kont geley-

den , dat'et eenen anderen Regel oft een ander geley

heeft 3 als uwen wille ? wie ben ick voor u , mi jnen
Godt ! ende hoe derve ick alleenlijk mi jne oogen ilaen

naer u > om awe voornemingen te kennen ? ende om
uwe
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orders t'ontfangen ? Het foude voor my genoeghiacm *

zi jn
> dat gy my diebode te leven onder de beeften ; '

van de wormen der aerdede ootmoedigheytte leeren, s

die my ioo nootfakelijck is , van de mierkens, dc
torghvuldigheiit , van het gene my profytigh is , van
de alderbotfte beeften ,de lydtfaemheyt ende de ge-
hoorfaemheyt: want dit zijn meefters ghelyckformigh
aen mijne verworpentheyt. Wacrom wilt gy dan ,°ô
Heere

, dat ickmyn geiicht verheffe totuwe Majefteyt?
Daer door is 't dat Adam ghevallen is, ende dat
hy d'onnooielheyt verloren heeft ; de Engelen
zyn gevallen tot in den afgrondt der hellen om dat
fy aen u gelijck hebben willen zijn ; ende Judas
heeft fy felven verloren , om dieiwille dat hy figh
met te vreden en heeft gehouden mette zijn vanu
gevolgh. De aerde is de plaetfe , die my toekomt

,

o mijnen Godt , fy is mijne Moeder , het is van
haer

, dat uwe handen my ghemaeckt hebben , fy
is mijne waerachtige woon-plaetfe.
O oneyndelijcke Wysheyt I Al-hoe-wel dat gy my

van het flyck der aerde ghemaeckt hebt, gy hebt my
gemaeckt voor u ; gy hebt my ghetrocken uyt d'aerde

,

met op dat ick daer in wederom foude vailen , maer
om dat gv wilt leven in myne ziele , de welcke gy ge-
flotenhebt in dit aerts lichaem : gy wilt mijne° wys-
heyt , en myn licht zijn

; gy wilt my uwe bermhertig-
hedcn ontdecken , ende uwen wille doen kennen , op
dat ick , trachtende naer te volgen , het gene iek in u
fien , my foude verhefFen boven my ielven , endfe dat
ick akijdt niet en foude verfmoort blyven in het flyck
van mijnen oorfpronck. Gy wilt' in my blyven
gelijck in uw huys , ende gy en wilt daer in niet
vinden , het welck aen u niet onderworpen en is

,

ende aen u niet en behaeght. Ick aenbidde u, ô
goddelyckea
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^oddelijcken Meefter ! leert my dogh , het gene gy
Wilt dat ick wete , ende en gedooght niet , dat ick iet

anders wete : beftiert mijne voetftappen , mijne finnen *

mijne krachten , mijne herts-tochten , mijne begeirten ,

mijne reden , ende dat uwen wille in my geíchiede

gelijck hy geíchiet in den Hemel. Ghy hebt my een

lichaem van ftofen aerde gegeven , ende eene geefte-

lijcke ziele , ende gy hebt geboden , dat het een ende
het ander u gelyckelyck íoude gehoorfamen. De En-
gelen en zijn u niet min onderworpen ais de wormen ,

noch de aerdtfche lichaemen , ais de hemelíche. Ick

bidde u > Heere , dat de íelve ordre in my onderhou-

den worde ; dat mijnen geeft , ende mijn vleefch figh

in u verheugen , ende dat ai het gene in my is , aen u
gelyckelyck magh onderworpen zijn ; ende gemerckt

gy van my eene volmaeckte gehoorfaemheijt vraeght

,

en gedooght niet , dat dit ílyck der aerde íich oyt itel-

le tegen het gene gy van mijne ziele begeirt.

II. Het is uwen wille , ô Heere , ende gy hebt

onfe nature in defe foo volmaeckte ordre ghe-

fchapen ; maer ick moete u , ô hemelíchen Me-
decyn-meefter , hier mijne wonden ende kranck-

heden ontdecken. De wet der fonde leeft in my

,

ende wederftaet aen uwen wille. Ick gheloove

het gene gy my leert ; maer als ick'et moet vol-

brengen , ick vinde my foo fwack , dat ick aen
de begeirte des vleeich wycke. De weirelt roept

my, ende ick fien klaerlijck , dat'et niet als be-

drogh en is , het gene hy my aenbiedt , ende hier

en tuflchen ick volge hem. De ydelheyt lockt

my aen door duyfènt valfche beloften , ende ick

geloove haer. De wulpsheijt ftreelt my met hare

vergiffelycke foetigheden > ende ick luyfter naer

haer ; mijne ongeregeldc gehegentheden praemen
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my , ende ick late my daer van vervoeren. Gy roept

my , ô mijnen Godt , van den anderen k an : , door den
treck van uwe gratie , ende door het fuyver licht van

uwe waerheijt , ende ick weygere u te gehooriamen.

Ick hoore uwe ftemme , ende ick en I ome tot u niet.

Gy aenmoedight my > ende ick ben flap ende trae«h ;

gy verfekert my , ende ick vreele noch
; gy trecktmy

tot u , ende ick wederftaen u ; ick fien mijnen val , en*

de ick en iieffe my felven niet op ; ick gevoele het gç-
vaer , daer ick in ben , ende ick blijve daer in.

Hoe beweenlijdc is deien ftaet , ende wat medelij-

den en is mijne overgroote ellende niet weirdigh 1 ick

vreefe u , ô Heere , ende ick vreefe my ielven ; mij-

ne quaede gewoonten , ende uwe heylige Wet , prae-

men my by naer gelijckelijck ; die dingen , de welcke

gy van my vraeght , ende die , de welcke ick bemint
hebbe tot deier ure toe , verfcheuren mi/n herte »

ende hier en tuflchen en kan ick my felven niet laten

,

noch u foecken. O •Prince des Vrede ! O goddelijc-

ken Verlofler, ftilt toch defen inwendigen ftrijdt ,

verloft my van dit torment , breeckt defe banden , op
dat alles in my wederom vereenige , om u een Sacri-

ficie des lofs te offeren , Pf. 115. ende dat ick alfoo

f^eheel aen u magh wefen , fonder eenige verdeij-

inge. Aengefien dat gy my de gratie doet , van het

perijkel te kennen , daer ick in ben, doet my daer

en boven oock dc gratie , van het licht niet te ver-

lieíèn , het welck gy my geeft , van niet meer te

hervallen in mijne vorighe verblindtheijt , ende
van noijt meer flaperigh te zijn , in den afgrondt

der íonde , alwaer men uwe ftemme niet meer
en hoort , noch uw licht meer en fiet , alwaer

men het doodelijck feniin niet meer en gevoelt

,

het welcke de ziele dooat , icheijdende haer van u

,

mijnen
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ô mljnen Godt , die haer waerachtigh leven zijt.

Hoe was ick te beklagen in eenen ioo deirlijcken

ilaet I ick leefde , niet in u , noch in uwe waerheyt

,

noch in d'onderhoudinghe van uwe Wet s maer in lee-

ge ende verworpe affectien , in ydele begeirten , in

befchaemelycke aengekleventheden , ende in andere

grouwelyckheden , die uwe bermhertigheydtiagh en-

de verdroegh. En vervremt u toch niec meer van my ,

ô myne Saligheyt ende myne remedie ! gy hebt my
genefen in het Doopiel ; gy hebt my uwe Wet gege-
ven 5 op dat myn herte nachtende dagh , daer in ioudc
Mediteren. Keert dan myne oogen afvan alle de refte ,

op dat iy de ydelheyt niet en foude fien : dat myne
voeten voortaen niet meer en loopen , ten zy om u te

dienen : dat myne handen voorders niet meer en ar«

beyden , ten zy om u te behaegen.

Maer wanneer ial het zyn , o goddelycken Mee-
fter ! O krachtigen Herftelder van myn verlies en-

de van myne ongeregeltheden. Wanneer fal het

zyn , iegh ick , dat gy de verftroeytheyt ende de
menighvuldigheyt van myne l^epeyien in u alleen

fult vereenigen ; dat gy my naer u fult trecken ,

door den geur van uwe Salvingen , door de min*
nelyckheyt van uwe ichoonheyt , ende door de
verheventheyt van uwe leeringe \ Wanneer fult

gy eens in my eenen vaften vrede ftellen , tut
íchen het vleeich ende den geeft } Want faltgh is,

den genen , den welcken gy onderivefen fult hebben ,

ende aen wie gy uwe Wet fult geleert hebben , op

dat gy hem de pynen foudt verfoeten in eenen Joo
langen ftrydt , venvachtende tot dat den gracht des

fondaers 'gegraven zjy : Pi. 62. ende dat den vy-
andt , die het lichaem is ? in het graf zy.

III. Verthoont u dan aen myne ziele, Spe*
gel
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fel
der eeuwige Waerheijt , op dat fy in u haere vlec~

en ende haere leelyckheyt ontdecke. Maer gy , ô
Heere , verthoont-fe aen haer fonder ophouden. Ick

iien in uw leven mijne gebreken , ende de maniere ,

op de vvelcke dat ick moet leven , foo dat ick my niet

en kan ontfchuldigen over mijne onwetentheyt. Gy
zijt mijnenGodt, n komt alleen de Glorie ende de
Majefteyt toe , alles is u natuerelijck onderworpen , en-

de des niet tegenftaende , gy onderwerpt u aen uwe
fchepfelen , bedeckende uwe groodtheyt , gy gehoor-

. iaemt aen het werck uwer handen , gy doet den wille

van den gene , die gy ípyít ende beííiert , op dat gy
hier door myne hooveirdigheyt foudt befchaemt ma-
ken. Al is 't dat de alderheylighfte Maget uwe Moeder
is > fy en laet daerom niet uw fchepíel te zijn : want
al het ghene dat fy heeft , ende al het ghene dat fy is

,

komt van u ; foo dat hare Moederichap , u het opperfte

bevel niet en beneemt , het welck gy over haer hebt.

Waer van komt'et dan , dat gy haer verbindt van u te

gebieden , ende dat ghv 't haerder opficht onderhoudt
cene gehoorfaemheyo Àn dertigh jaren ; Wat was haer

beftier u noodigh , u fegh ick , die de oneynde-
lijcke wysheyt zijt , ende die al de ghene , die ge-

bieden , ende die gehooríâmen , beftiert

?

Zyt altyt voor de oogen van myne ziele , ô ge-

trouwen Spieghel van alle deughden , op dat fick

my in u leere kennen , my felven haten , u naer-

volghen 5 ende alle de vlecken van myn leven uyt-

wiííèn , door de naervolginghe van het uwe. Hoe
is't moghelyck, dat ick, u fiende, my ielven niet

geheelyck en onderwerpe aen uwen wille , ende

niet en gehoorfame aen alle de ichepfelen 1 Wat
quaet kan my overkomen , waert dat ick my om
U>ve liefde , itelde onder de voeten van alle men-

fchen >
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ichen ? Daer is't , Hecre , dat ick u fal vindcn , ende
dat ick aen u gelijck ial zijn , die onder de vocten der

íòndaren getreden zijt geweeft ; maer is 't dat ick my
komete verheffen , ick vcrliefe u , door dien dat gy
de hooveirdighe haet , ende als men figh vervremt

van de ootmoedigheyt , foo is't dát men iy felven altyt

van u vervremt.

Gy fiet , ô Heere , hoe vervult dat ick ben van ver*

metentheyt , ende van eene ydele achtinghe van my
felven > hier uyt volght dit betrouwenop mijn eyghen
verftant , deíe áenhechtinge áen mijnen eyghen wille*

den welcken my belet my íèlven t' onderwerpen aen

die > de welcke gy my geboden hebt te gehooriamen*
het welck my den inwendighen vrede doet verlieien,

ende die in my den ooripronck is van ontallijcke ion-

den. Want mijn eygen oordeel verleydt my op duyient

derhande manieren , nu door mijne ongereghelde

hertstogten, ende door het gevoelen van hec veimaeck

,

ftu door de beweginghen der ^enegentheden , nu
door de onweirdigheyt , ende door de gramfchap ;

ondertuiTchen door den valfchen fchyn van de ydel-

lieyt , feer dickwils door de afgunftigheyt , ende door
de baetfocckinghe , ende altijt door de ongeregeldc

hellinge , de welcke voorts-komt uyt de bedorvent-

heyt van den vleefelijcken meních.

Soo haeftals ick u wille gaen dienen volgens mijne

genegenthey t , beginne icku te mis-haghen , wantin-
volgende mijne lichten , vervremde ick my van d'uwe

,

ende dit is't , het welck mijne gebreken on-ontfchuldc
lijck maken > mijne verblindtheyt , gevaerlijcker , ende
mijne wonden ongenefelijcket : warn hoe dat ick op
my íelven meer wilíe fteunen , hoe ick min kenne , en-

de vervolghens meer plichtigh ben. Gy wilt > dat ick

mijne ziele beiitte , ende in mijne onderwerpinge
/. Dccb S eenen
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çenen vaften vredc vinde , ende ick íòecke de on*
tufte in mijnen eyghen wille. Ghy wilt my befcher-

men door de gehooríaemheyt , ende door mijne on-
gehoorfaemheyt ftelle ick my uyt aen alie de flaghen

Van mijne vyanden. Ais ick my gelate aen het geley vau
andcr , gy belaft u met het mijne , ende ick hebbe lie*

ver , my ontreckende van de gehooríaemheyt , te be-

Iaften met alie de rekcninge, dieickumoet geven ;

maer is
3

t dat gy gaet in het recht met uwen Dienáer , ô
mijnen Godt , ende mijnen opperften Rechter , wat fal

het met my geworden ? Wat fal de toe-fchickinghc

Godts zijn , van deien aertfchen menfch , vervultmet

cllenden , ende met fonden } Ick kan my felven wcl
bedrieghen ; maer niet uwe on-eyndelijcke wyshcyt.

Bekeert my dan , ô Heere , ende vernedert mijnen
hoogh-moet , eer dat den dagh van uwe gramichap
aenkomt.
Gy weet , hoe gevaerlijck dat het is voor eenen«

menfch , den welcken naer iynen eygen wille leeft

;

ende hierom is 't dat gy gewilt hebt , dat de Kindercn
van Adam van hun eygen vernuft fouden miftrouwen ,

ende het uwe fouden ontfangen , door den wegh van

de gehoorfaemheyt. Gy verlicht die de welcke hun
onderwerpen , gy ftaet de ootmoedighe by , ende gy
^vederftaet de hooveirdighe. Als ick om uwe liefcic

gehoorfame , ick ben verfekert , dat ick u behage 9

ende ghy en laet my noyt dolen , als ick my van

àndere laete leijden , door de begeirte van u te voU
gen ; maer is 't dat ick fchame , van my t'onder-

werpen , ende is
5

t dat ick mijnen wille ftelle voor
den wille van andere , wie ial my verfekeren , dat

ick den uwen volbrenghe ?

-. Als ick overvloedigh ben in mijnen fin , Coo

i$
?

t dat ick mijnen naeften dickwils vererghere ,

icfc
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ick verachte hem , cnde ftelle my voor hem ; ick lae-

te my voorftaen, dat ick wys ben , ende ick en kennc
my felve niet; ick meijne, dat ick gerufteliick wande*
le , ende ick en iien de afgronden niet , die my om-
ringelen ; ick blijve aen my felven , berooft van uwe
hulpe , ende van uw licht > ende ick ben gemft tuflchen

foo vele reden van vreefe. O mijnen Heere , ende
mi]nen Godt , die mijnen Saligmaeker , ende mijne ia-

ligheijt ook wilt wefen , gy weet dat de vermetentheyt*

de ydele glorie , ende den eygen wille , d'ooriaeke zijn

van mijn verlies ; mckt toch defe bedorven wortelen

uyt mijn hertc ; leert my tot u vluchten , met eene op-
rechte begeirte van mijne geneiinge , aengefien gy
mijne remedie zijt , ende den eenigen , die de won-
den mijnder ziele kan geneien.

IV. Leert my, ô hemelíchen Meefter , de weirde
van defe deugt , die gy íòo bemint , die u over al ver-

geielfchap heeft , encle heeft doen gehoorfamen > niet

alleenlijck aen uwe Alder-heijlighfte Moeder , ende
aen den H. Jofeph ; maer oock aen- de onrechtveirdi-

ge Rechters > die u veroordeelt hebben , ende aen dc
Beulen , die u gekruyft hebben. Als men u de handen
vraeghde , om die met ketenen te binden , gy hebt-fe

ghegeven : als men gebode tiw kleet uyt te trecken >

ofte dat wederom te hernemen , gy heb'et gedaen.

Als men u dede neder-fitten , om beipot te worden >

çy zijt neder-gefeten. Als men u galle , endeedick tc

arincken gegeven heeft > gy heb'et gefmaeckt^ Als-

men u gebodert heeft van u felven uyt te ftrecken op
het Cruys , gy hebt gehoorfaemt , ende den wille vol-

brocht van uwe vervolgers , al oft den Hemelíchen
Vadcr u geíproken hadae doorhunnen mondt.
Hoe pryíèn u uwe deughden , ô Heere van Hc-

mel , cnde van, aerde ! Hoe glorificeren a de En-
Si ^ gelen,



ij(Z Aenfyraehfi in verhandelinphc met Jefus ;

gelen> ende de Heyligen ! Datalle de crachtenvan

mijne ziele u oock gebenedijdcn. Hoe en ben ick niet

ingenomen van Hefde , ende van verwonderin^e >

door het aenmercken van defe foo fuyvere waerheden

,

die gy my leert. Gy haet den fondaer , om diefwille

dat hy onrechtveirdigh is , ende gy wilt dat ick hem
gehoorfaeme ; gy veroordeelt de ongerechtigheyt , en-

de gy wilt , dat ick my daer aen onderwerpe ; waerom
dat y ô mijnen Godt ? ten zy , om my hier door te lee-

ren , dat ick in den gcnen , die my gebiedt , geenen an*

deren Overften en moet aenfien , als u , noch anderen

wille , als den uwen.
Hoe fwaer valt'et my , ô Heere , te gaen in de hey-

lighe vryheyt uwer kinderen , aengefien dat ick de fla-

vernye van mijnen verblinden , ende ongeregelden wil-

le beminne Í Is't dat gy van my pijnelijcke , ende ver-

drietelijcke dingen vraegt , wat quaet kan my daer van
overkomen , aengefien dat gy'et zijt , die my iiilckx ge-

biedt ? Waert dat ick u met mijne oogen íàghe , ende
dat ick veriekert ware , dat gy ielve uwen wifle aen my
verklaerde , met wat eene veerdigheyt en íòude ick u
niet gehoorfamen } Ende is'tdat'et feker is, gelijck

ick daer aen niet en mach twijfFelen , dat gy alles

beftiert foo in den Hemel , als op d'aerde , wat
lieght my daer aen , door wie dat ick uwen wille

kenne , oft dat'et door eenen Engel , oft door eenen

duyvel is , oft door eenen Heyligen , oft door eenen

boofen menich?
. Ach ! Heere , gy fiet den grondt van mijn herte

,

ende gy weet , dat ick den inwendigen vrede ver-

lieíè , íòo haeft als ick eenigh ondericheijt make
tuflchen de ghene , die my gebieden. Geeft my de
gratie , dat ick in hun niet en aenichouwe , als u
âllcen , ende dat ick my fonder eenighe uytne-

minge
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minge aen uwe voorfichtigheyt gelate : want al waert

dat gy my als dan onderwierpt aen mijn alder-vreetfte

vyanden > gy foudt hun herte , ende hunnen mondt
beftieren , ende iy en fouden my niet gebieden als het

ghene my profytigh ioude zyn.

Waer't dat gy my eenen Overften gaeft , die on*

regtveirdig , boos , ende mijnen vyant foude zyn , gy
fout alle fijne boosheyt tot mijn voordeel keeren , en-

de terwylen dat hy iy felven door fijne quade meynin-
ge ioude verliefen , foiid' ick my bewaeren door d'een-

voudigheyt van mijne gehooriaemheyt.

Ick werpc my dan voor uwe voeten , Godt van
myne ziele , ende ick bidde u , dat gy my wilt geley-

den door al iiilcken weg , die u ial believen ; beftiert

my , door wie dat u belieft , ghemerckt dat gy altijt

mynen Overften , mynen Leytfman , ende mynen
Meefter zyt , in alle dingen ende in alle perfoonen >

gy kent my , gy bemint my ? ende gy ley t my door de-

le kennifle , ende door deie liefde. Wat fchepfel dat'et

is het welck my gebiet , en,de hoe verachtelijck

dat'et oock is , ick ben noch onweirdigh van uwe be-

velingen daer door te ontfangen , ende daer en is nict

een foo boos , ende quaet 5 aen het welck ick my met
recht , ende reden niet en kan onderwerpen. Maer
maeckttoch, Heere dat ick daer aen gehooriae-

mende , aen u alleen gehoorfame , ende dat ick in fij-

nen wille niet en aenmercke , als den uwen : want

gy zyt den Vader der bermhertighedea ende ghy
lchickt alle faken met foetigheyt.

V. Aenhoort my toch op defen ooghenblick ,

ô Godt der liefde , ende ontfanght mijn ootmoe-
dig Gebedt , het welck ick tot 11 ftorte. Het gene

gy van my voor alle dingen vraeght , is dat ick u
lQude gehooriaemen 5 ende het eevfte dat gy my

S 5 gebiedt,
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gcbícdt , is dat ick u foude beminncn. Soude ick daer

cenige wederipannigheyt konnen vinden in u te ge-

hoorfamen ? Neen , o Heere ! ende ick bidde u van de-

fen oogenblick af te willen ontfangen het welck ick u
offereende deie mijne betuygeniife , de welcke myn
cllendig herte u gaet doen , door uwe gratie te wil-

len beveitigen.

Ick y ellendigcn fondaer , in het geficht van de lief-

de , met de welcke gy u felven geheel acn my hebt
gcgeven , doen hier aen uwe liefde een openbare bely-

denifle van eeuwighe gehoorfaemheyt. Ontfangt ?

Goddelijcke liefde , defe handen, defe voeten , deie

tonge , deie oogen , alle mijne finnen , geheel myn lie-

haem , mijnen wille , mijne gedachteniííe , myn ver-

ftant > mijne begeirte,mijne veriuchtingen , myne mey-
ningen , ende alle de bewegingen van mijne ziele.

Ontfangt,o Heere alle de uren , alle de oogenblicken ,

alle de gevallen van mijn leven , mijnen geheelen in-

wendighen , ende uytwendigen menfeh. Gy hebtge-
feyt , dat wy niet en konnen doen , fonder u , noch by
u blyven , ten zy door de vereeninge van uwe liefde.

Ach ! dat defe liefde dan den Overften zy van u fchep-

fel y dat iy mijne finnen , mijne krachten , ende mijne

wercken beftiere , van gelijcke oock mijnen arbeydt

,

ende mijne rufte ; dat iy my doet gaen , en bli jven , daer

het haer belieft , dat fy volkomentlijck over my heerC-

fche , my quelle , my troofte , my verootmoedige , en-

de my verhefFe : dat íy myne onvolmaecktheden ver*

tcire , geheel mijn inwendig houde in haer bedwanck

;

dat iy mijne verftroeytheyt vergaedere , mijne kleyn-

fceyt uytftrecke > mijne leegheyt verheflfe , ende mijne

bequaemheyt vervulle. O goddelijcke Liefde , befit

my toch geheel en ganfeh , ende doet als dan met

my het gene u belieft. Werpt my in ceias zee van

lyden >
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lijden , overvalt my met tormenten , want ick cn íal

niet vreefen , ais ick met u íal wefen : endc gemerckt

dat gy het meer wenfcht , het gene ick van u vrage *

ais ick het van my felven íoude konnen wenfchen .,

overvromt my foodaniglijck in u > dat ick my felven

niet meer en kenne , ende my felven niet meer en

vinde , ais in u.

O alderfuyverfte Moeder Godts , die d'alderoot-

moedighfte , ende d'alder-gehoorfaemfte zytonder

alie fchepíèlen , aenm^rckt eens de droeve vallingen ,

daer mijne ongehoorfaemheyt , ende mijne hooveir«

digheyt my hebben ingeworpen , verkryght voor my
van Jefits uwen Sone , ende uwen Godt > de gratie ,

op dat ick altijdt fijnen heyligen wille , magh doen c

O Heylige geeften , die regneert in eenc feer vol*

maeckte gehoorfaemheyt , breeckt de banden van
mijne ziele , verkryght my defe geluckighe vryheyt

in de welcke gy leeft , op dat ick , onthecht zyndc
van my felven , geenen anderen wille meer en heb-
be , als dien van den Heere , den welcken gy ííet , en*

de den welcken gy-1. voor altijt aenbidt. Amen.
m >» < u " i' — * » i

,
I

, ,. «i , „ . «..nyi

HET XL LYDEN
VAN

JESUS-
j. Al het gene Jejus de 3. lejfe iaeren geleert heeft met

i&oorden ., heeft hy oock geheel ftjn vorigh leven met veer-

ken geoeffent , en be/onderlijck de armoede. 2. Den Coninck

der glorie en Heere van geheel de vjeirelt neemt aen tiyt

liefde tot ons , een gewilllge armoede van't beginfel tet

het eynde van fijn fterjfelijck leven. 3. De verloochenlnghe

im de liefde tot de fchepfels , is bet fondament van de

S 4 Cbnjie*
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Cariftelycks volmaetkt:-je)i. +. *Je l&UgiMjt Orders ftjn gefon*

deert opdefa deught ; Chrifius wort in de armoede beter ghekent.

5. Die tydlijcke rjckdommen befit 9 moet vluchten de verqui»

fiinge en de gierigveyt.

Syne Armoede*

I, /~> Emerckt den H. Lucas íedit , dat Jesus heeft

VJT beginnen te doen > ende aaer naer te leeren ,

A£t. 1 . ibo moeten wy ^elooven > dat hy op de dertig

jaeren fijns levens > alle de volmaecktheyt heeft geoe£
fent , de welcke hy de dry lefte jaten geleert heeft , tot

cen exempel voor dc gene > die belaft zyn andere te

onderrichten : wantde wooiden , die van de were-

ken niet en zyn gevolght , worden feer lichtelijek ver-

geten van de toehoorders ; maer iy blyven in de ge-

dachteniflTe van Gódt , om de Leeraeis te voordeelen ,

de welcke niet en doen het ghene iy feggen ; maer
is't datde woorden vervoeghtzyn met de wercken ,

ibo doen fy eene groote in-druckinghe in den geeft

des menfche , en fy zyn van groote verdienften voor
Godt. Hierom is't , datonfenSaligmaecker veel meer
tijdts befteedt heeft in de deugt te oeffenen , ais in die

te leeren , al hoe wel dat hy de hulpe der wercken niet

van noode en hadde , ende dat hy alle gheloofweir-

digheydt door ly felven verdiende ; want hy wilde ons
leeren de kleyne achtinghe , de welcke die verdie-

nen , de welcke ailes vcorwenden om gelooft te

zyn 5 niet door het exempel van hun leven , maçr
door hunne ichoone woorden , ende door de hoe-
danigheyt van hunnen perfoon. Ghelijck fy hun
loe-fchryven , het welck Godt alleen toe-komt ,

foo gebeurt'et gemeynelijck door een rechtveirdig

ooraeel, dat hun leven op den felven tyt van Godt
verworpen
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verworpen wort , ende hunnen perfoon vcracht van de
menichen ; cade al-hoe-wel dat dcie verachtinge niet

altijt in't openbaer en blijckt , foo is't dat de weynigc

achtinge , die fy noch hebben , een feer flap onder-

fteunfel is , tegen de verwytinghe van hunne Con-
fcientie.

Wy konnen weten , door al het ghene hy in de le-

fte jaeren van fijn leven ghepredickt heeft , wat hy in

devoorgaende gedaen heeft Ende ghelijck de re-

dinghe , die hy op den Bergh fittende ghehouden
heeft , een kort begryp is van fijne leeringhe , ende
dat hy begonft heeft door den lofvan de armoede , aen

de welcke hyde eerfte plaetie gaf in de Evangelifche

volmaecktheyt ; ibo heeft men reden , om hier door
te befluyten > hoe grootelijckx dat hy de oeffeninghe

van deft deught bemint heeft.

II. AL-hoewel dat hy den Koninck der glorie was ,

ende alle de fchatten van Hemel , en aerde befat , foo

heeft hy evenwel willen arm zyn om onfe liefde. Hy
heeft hier eene armc plaetfe verkoren ,om daer in ge-

boren te zyn 3 de welcke hem oock niet toe-en-be-

hoorde. Hy heeft een arm Maegdeken voor fijne Moe-
der verkoren , ende voor iijnen Voefter-Vader , eenen
armen werckman. Syne eerfte Hovelingen zijn arme
Schaep-herderkens geweeft , ende hy is in den Tern*

pel gheprefenteert , ende afgekocht geweeft , als den
armften der menichen. In de dry lefte jaeren van
fijn leven , en hadde hy niet , waer op hy Jijn ghe-

bemdydt hooft foude ruflen , jae veel armer , als

de f^oghelen endx de Vojfen , die hnn hoi , ende

hunnen nefi hebben. Matt. 8. 20. Sijne Difcipeleti

pluckten aederen van het graen , de welcke
fy tuilchen hunne handen vreven , om dat te

cten. Op eenen iekeren tydt en vont men voor

hem



^Si XL Lyden van Jcfus.
hem ende voor fiine DÍfcipelen niet meer als vyf £*r-
fie Brootjens

, ende twee Viffchen. Joan. 6. 9 . De Apo-
ftelen die hy verkorcn hadde waren arm cnde hy <*e.
bode aen de gene die hem fouden willen volgen , dat
fy alle hunne befittingen aen den armen iotiden uyt-
reycken. Hv hiel hem te vreden met den Rock fon-
der naet , den welcken fijne Moeder voor hem ghe-
maeckt hadde. Eyndelijck hy is naeckt op het Cruys
geftorven , ende in een ontleent graf geleyt.
Men kan lichtelijck oordeelen uyt het beginfel

endeuyt het eynde van fijn leven > hoedanig het
midden van 'tfelvenmoet gheweeft zyn. Maerdacr
en is niemant die de ftrafheyt van fijne armoede ge-
Voelt

, als de gene die begrypen konnen wat fy aen Je.
fas gekoft heeft. Syn leven was arm , ende dickwils
en hadde hy nauwelijckx iet om te eten , door dien
dat fijne Ouders , met de welcke hy arbeyde , om
door het werk hunder handen hun Broodt te winnen

,

meer aendachti^h waren aen het Gebedt , ende aen
Goddelijcke faken , als aen het gemack des levens.
Met een woordt , den Koningh des weirelts , was van
alles foodaniglijck berooft , dat hy fijn eygen lichaem
ende leven niet en heeft behouden , aengefien hy , ioo
d'een als d'ander , voor onfe falieheyt heeft op.
geoffert.

*

III. Hy en foude ons foo groote exempelen
van armoede niet ghegeven hebben , waer't dat fy
het fteuniel ende het fondament van de Chrifte-
lijcke volmaecktheyt niet en waren : want het voor-
naemfte eynde van fijn leeringhe was , in ons de
iuyvere liefde t'ontfteken tot die goederen , om
welcke te genieten , hy ons gefchaepen hadde ; en-
fie in defe liefde vondt hy de algemeyne remedic
teghen onfe quaelen , de welcke ons brochten tot de

vegetewtheyt-
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vergctenthcyt van de eeuwige dingen > ende tot dc
aengekleventheyt van de tydelijcke , waer mede het

hcne van den menich dickwilsfoo bekommert is,

dat hy bnyten die , niet en fchynt te gelooven , noch
te hopen , weygerende fijne liefde aen die goederen
alleen , die fijne liefde verdienen , fig alfoo vervrem-*

dende van het gene hem geluckighkan maken.
Hoe hy meet loopt naer die valiche goederen die

hem bederven , hoe dat hy daer van min verfaet is

,

de welcke niet en dienen , als om hem den fmaeck

,

ende de achtinghe van de eeuwighe goederen te be-
nemen. Alfoo valt hy van

5

t een quaet in een ander >

hy verdeelt figh aen de verícheyde voorwerpielen ,

al-te-mael onbequaem om hem te genocgen , daer la-

tende het eenigh , het welck hem nootfakelijck is ,

om het welck te bekomen , waer 't dat hy alle fijne

liefde vergaederde ende beftede , hy foucie fijne ruftc

bekomen, íy ielven van duyfent pynlijckheden veiv

lofien , fijn inwendigh verlies herftellen , ende hy fon-

de ghefuyvert zyn cioor de mede-deelinghe van dc
Goddelijcke goederen , om de welcke te genieten ,

hy ghefchapen is gheweeit : want het gheluck der

ziele beftaet in de ecnigheyt van hare liefde ende
haer ongeluck , in de menigvuldigheyt van hare be-

geirten. Overfulckx dan , het is de Armoede *

die haer onthecht , ende bereyt om de goederen
van de Goddelijcke liefde te ontfangen , van haer

weirende eene menighte van onnutte voorwerp-
ielen.

Hierom Jefus > die volghens fijne eygen gctuy-

geniiFe , gekomen is op d'aerde , om het vier van dc
Goddelijcke liefde t'ontrteken , onder allc dc deugr*

den, die tot de uytwerckinghe van fijne begeirten

mpeiWn dienen , heeft dc eerfte plaetfe gegevem

açn
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aen de armoede , ende hy heeft alles in't werck ghe-
ftelt , exempelen , beloften , vermaninghen , om ons
die aen-te-raden. Soeckf eerft het Rijck, Godts , feyde

hy > ende alie de reftfain toe-geivorpen worden. Matt. 6.

Enftelt h niet in vyne met de tydelijcke nootwendighe-

den , want uiven hemelfchen Fader %veet wat u noodigh

is. Saligh z,yn-fe die arm van geefl zyn , want het

Rycl^ der Hemelen komt bun toe. Matt. 5 . Den H. Au-
guftinus geeft aen defe deught den naem van ootmoe-
digheyt, door diendatiyden wortel van de hoo-
veirdigheyt uyt ons ruckt , te niet doende de verme-
tentheyt ende het ydel betrouwen , de welcke ons
den voorfpoet van defen weirelt in geven. Deicn
H. Vader voeght'er oock by , dat in haer de eerfte ga-

ve van den H. Geeft beftaet , te weten , de gave van
de kinderlijcke vieeie , de welcke de ziele houdt
in eene minnelijcke vreefe , van haer felven ghe-
fcheyden te fien van Godt door de fonde , ende
die haer iuyver ende vry houdt van alle aengekle-

ventheyt der fchepíelen.

IV. De Religieule Orders zyn op defe deugt gefon-

deert , ende al-hoewel dat iy verfcheyde middelen ge-

bruycken , Í00 trachten iy even wel tot hetielven eyn-

de , het welck is , dat iy hun herte af-fcheyden van
deaertfeheaffectien, die daer in de plaetfe van de
Goddelijcke liefde fouden konnen beiitten ; maer on-

der defe Orders acht de H. Kercke die meer , de wel-

ke eene belydeniííe doen van eene veel nauwere ar-

moede , door dien dat fy die veel rijker oordeelt te zijn

in de liefde Godts > ende eygender 0111 die te bewaren.

Het voorbeeldt van creheei de volmaecktheyt ,

waer in befloten zyn afie de Hemelfche goede*

Ten , die wy konnen befitten oft wenichen , heeft

arm op d'aerde willen leven en fterven , op dat

wy
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wy niet verblindten ibuden geweeft hebben door den
fchijn van fijne rijckdommen , waer't dat hy in fijne

§rootheijt veifchcnc , ende dat wy in hem niet en iou-

en gefien hebben als fynen perioon , gelijck hy in

ons niet en íòchte als ons herte : wantomeygentlijck
te fpreken , de armoedc des geefts , is eene inwendi-

ge onthechtinge van leege ende veraclatelijcke iaec-

ken , om fy ielven rijck te maecken met die , de
welcke men noijt genoegh en kan achten.

Hier uyt volgt , dat de Heijligen , die van Godt ver-

licht waren , hun ielven arm achten , oock in't midden
van de rijckdommen defer weirelt geítelt zijnde 5 ende
iy achten hun rijck te zijn in d'aldergrootfte armoede

:

want iy gevoelden in hun ielven , dat de aerdtiche goe-
deren , oock al te famen gevocgt , niet bequaem en wa-
ren om het herte des meniche te vervullen ; ende dat

de geeftelijcke goederen , die het in Godt befit , d'ee-

nighfte zijn , waer mede het menfcKelijck herte

kan verfaet zijn. Overfulckx behoorde de Evan-
gelifche armoede eer eene overvloedigheiit y als

eene armoede genaemt te zijn , waer 't dat den
Salighmaecker de tale der meníchen , om iy iel-

ven te doen verftaen , niet geiproken en hadde.

Wy fien dagelijckx , dat'er niemant en is , die

meèr acht het gene hy doet , als den genen die

met weijnigh te vreden is ; ende dat in tegendeel

den genen , die veel vermagh , ielden te vreden is>

met iijn werck. Eenen milden menfeh , meijnt

dat hy noijt genoegh en geeft , daer den gierigaèrt

meijnt dat hy altijt te veel geeft. Den gulfigen acht

het vaften van eenen dagh , als een grootdadig

werck ; ende den grammoedigen laet iigh voor-

ftaen , aen Godt een groot iacrificie ghedaen te

hebben , om dat hy dien niet gedoot en heeft , den
welcken



l86 XL Lyden v*n Jefus.
Welcken hem vergramt hadde. Alioo oock den waer«
achtigen Armen des geeft , laetfigh voorftaen , dat
hy quiitachtigh is , is 't dat hy aen iijne nootwendie-
heijdt let toeftaet

; den lijdtfamighen vindt fiah be-
roert, als hy gevoeliick is in de lafterin^en f endc
den gematighden meijnt dat hy plichtigh is in de gufc
gÍ

eyt
,',

als
J
1
7
eeniSeda§en overbrenght fonder te

vatten Het felven gebeurt oock in andere diWn ,want de geftelteniue van onfe herten is by naer altiidt
den regel van onie oordeelen.

Oyerfulckx, als wy in ons eenige aengekleventheijt
aen tijdehjcke goederen gevoelen , foo verwonderen
wy ons over de armoede van den H. Franciicus ; daer
in tesendeel de gene , die de geeftelijcke foetioheden
van dearmoede ghefmacckt hebben , hun verwonde-
rcn

,
dat iy oock met meer verwondert en zijn. Men

aenfiet de armoede als eene ellende , foo lanah als
menderijckdommenbemint, maerals men v°an de
Goddelijcke hefde vervult is , foo vindt men onweir-
deerhjeke fchatten in de armoede.

V. Men vindt in de Kercke twee foorten van
Armen .- eenige zijn in de overvloedigheiit van de
aerdtiche goederen, ende iy hebben nbchtans hun-
ne herten onthecht ; ende de andere , die verfaec-
ken-ie yoor altijdt , op dat iy Godt met meer-
dere vnjheijt louden mogen dienen. Godt heeft
toegelaten dat'er in den eerften ftaet volmaeckte
Mannen gevonden worden , op dat de Religieu-
len van den eenen kant hun niet en fonden ver-
fleífen m hunne armoede , ende dat de riicke van
de weuelt van den anderen kant beriípelijck iou-
den zijn , in het qualijck gebruijken van hunne
rijckdommen. Alfoo heeft Abraham in fijne oroot-
fiei>t , een volmaeckt voorbeeldt van gehooríaem-

heijt
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heijt gewccft. Suíànna ccn ieldtfaem cxcmpel van fui j-

verheijt in haer houwelijck > endc Job is arm van
gceft geweeft in 't midden van de rijckdommen.

De rijcken,de welckede armoededes geeft be-

trachten , hebben twee uytterfte te vreeíen ? de ver-

quiftinge, ende de gierigheijt; maerde gierigheytis

veel haetelijcker als de verquiftinge : want den ver*

quifter doet noch deught aen vele perfoonen , daer den
gierigaert noch aen iemant anders noch aen iy felven

deught en doet ; den eenen geeft geerne , ende den an-

deren ontfanght liever ; ende den Salighmaker feght ,

dafet beter is tegeven als te ontfangen. Act 20. 35. Dert

verquifter is min gehecht aen de aertiche goederen ,

ende is't dat hy noch eenige andere gebreken heeft ,

den gierigaert en is daer van niet vry , ofte wel hy en
vlucht-íè niet uyt liefde van de deught , maer uyt vreeie

van den onkoft. Den verquifter is min afgeweken van

het Ryck der Hemelen , ende men kan hem genefen ,

met hem de middelen te benemen van defe quiftpen-

nigerije te doen^maer den gierigaert is onverfadelyck >

endc in defe aenhechtinge aen de aerdtfche goederen,

vindt hy een onverwinnelijck beletfel , waer door hy
niet en kan bekeert worden. Den verloren Sone gebe-

tert zijnde door fijne eyge ellenden , komt wederom
naer het huys van fijnen Vader ; m^er den Rye-
ken-vreck ongevoelijck in de ellenden van den „

arrnen Lazarus , is begraven geweeft in de helle.

De ghene die door de Religieuíe profcílie , de
goederen van deien weirelt verlaten hebben, moe-
ten indachtigh zijn dat den armen Jcfm hunnen
fchat is , ende dat in iijne armoede , alle hunnc
ryckdommen beftaen ; maer ten opficht van de
gene die in de eenvoudigheyt huns herce alle hun-
ne goederen hebben op-geofFert fonder eenige uyt

te
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te nemen , is Jefus aten myfterkujen Boec\ > van buy*

ten ende van btnnen befchreven , Apoc. j . I . alwaei* iy

defe uytnemende waerheyt leíen \ maer het is eenen
Boeck die met (even Seghelen toegefcgelt is , ende
niet gelefen , noch open gedaen kan worden door de
gene , welckers Sacrificie onvolmaeckt is , ende die

cene diverye doen in de Brandt-offerande. Waer uyt

volght , dat fy oock dickwils foo beroert zijn om
cene beufelrye die men hun ontneemt , ofre wel die

men hun weygert , gelijck eenen gierigacrt over het

verlies van iijnen fchat ; overiulckx zijn iy foo veel

te meer vervremt van de armoede van de Godde-
lijcke liefde , hoe fy min getrouw zijn in kleyne

iaken. Is't dat eenen Religieus fich niet en oeffcnt

in hetGebedt, hy en kan geenen waerachtigen ar-

men des Geefts zijn : want 't is het Gebedt > het

welck hem fcheynt van d'aerde , ende het welck fijne

liefde fuyvert : ende al is't dat hy aen fijne Confcien-

tie voldoet, vluchtende alien eygendo^, hy en ial

cven-wel tot de volmaeckthevt van de Evan°elifche

armoede niet gheraken, noch de foetigheyt Jaer van

fmaken , ten zy door de mede-deelinge^ van Godt

,

die alle aertiche affe&ien verteirt ende te niet doet.

De waerachtighe armen des Geefts bouwen in

Gout y in Stiver , ende in kpftelycke Geefleenten , iegt

den Apoftel i. Cor. 1 5. Daer de andere geene huy-

fen en maken , als van Hoy en Stroy. Soo d'eene

als d'andere konnen Saligh worden ; maer de lefts

iullen't zijn door het vier , gelijck de ghene die

eenen grooten brandt niet en ontvlieden , ten zy

loopende door de vlammen : want het vier ial alle

onie wercken beproeven , ende al het gene dat

daer in noch aertfch ende onibyver is , moet noot-

iakelijck geiuijvert worden , ofte door het vier van

de
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dc Goddelijcke licfde , oft door hct vier van fijne

Rechtveirdigheijt. Het wefen van defen weirelt gaet
voor-by y i. Cor. 7. geluckig is dan den menilh die
het befte verkift , ende fijn herte ftelt op fijnen waej*
achtigen ichat.

AENSPRAKE EN VERHANDELINGE

Met Jesus , ep fijne Armoede.

2. O Jefus onfen achat ! in ti befitten wy alles. Jefts is at

ens geluck , buyten hem en is *er voor ons nict als ellende. i. Jefus
$n heeft in defe weirelt niets willen befitten op dat wy hem al-

Uen fouden lief hebben. De armoede van Jefus is eenen febat der

eeuzvighe goederen. 3. Wy moeten verachten V gene Jefus vtracht

heeft , en liefhebben V gene hy heeft liefgehadt xaile aenklevendt

genieten der aertfche dingen , benemen de rufie onfer ziclen. 4»
Verjuchtinge om met Jefus vereenight te zyn l hy en verfioot oock

de arme fondaers niet. s* Die de armoede van Chriftus omhelfen ,

z,yn kleyn in d'oogen der tnenfehen , maer groot voor Godt. 6 m

Jefus is ons hope en fierckte : hy wilt dat wy % hem beminnendg
en naervolgende

, gerufteljckin hem leven. Gebedt tot Maria.

I. /~\ Schat van de Hemelfche rijckdommen ! O
V_y overvloedigen oorfpronck van alle goederen 1

O oneyndelijck geluck voor de zielen , die u wenichen

!

O Jefus , mijnen Heere , mijnen Koningh , mijn eenig

goet ende alle mi)ne grootheijt ! dat mi)n herte gevoe-

le , ende dat mijnen geeft kenne , door uw Goddelijck

licht , de voornemingen van defe eeuwige liefde.

Maeckt Heere, dat ick beminne , het <*ene gy my doet

kennen , ende dat mijnen wille geiijekformig zijnde

aen den uwen , ick in u leve > ende gy in my. Eeu-»

wige danckfeggingen moeten u gegeven zijn , om
diefwilie dat gy mijne rijekdommen, ende mijn
geluck wei hebt wilien wefen. Ick beiute alles in

/. Dccl. T u

,
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ii , ende ick befit'et met verfekerheyt : wantgy zijt Coo

verheven , dat'et quaet tot u niet en kan geraeken ; ioo

machtigh > dat u niet en kan ontbreken -, foo rijck

,

dat'er geen ellenden te vinden en zijn , daer gy zijt. Ick.

befit duijient-mael meer goederen als ick kan kennen

;

gy belooft'er my meer als ick'er kan wenichen , ende
uwe grootheyt is oneyndelijck boven alle het gene
ick kan begrypen.

Gy hebt alles , het welck my geluckigh kan ma*
ken , ioodanighlijck dat ick buyten u niet en vinde
als ellenden ; ende is 't dat gy wilt , dat'et alfoo

zy , ô mijnen Godt , hoe kan ick willen , dat'et

anders zy ? ick ontfange , ô Heere , deie onverge-

lijckelijcke gratie ; leert my dogh die wenfehen ,

die beminnen , ende die bewaren ; fcheijt mijn her-

te van d'aerde, neemt van mijiie finnen den imaeck
wegh van alle dingen , die my tot u niet en bren-

gen ; verloft mijnen geeft van de ydelheden , die

hem den tijdt onnuttelijck doen verilyten j vervult

alleen mijn herte , het welck gy niet en hebt ge-

maeckt als voor u, op dat gy zijt in my , het welck

gy daer wilt zijn ; dat ick niet en verfuchte als om
u , ende dat; ick niet en omhelíè als u , die alle mijn
goet zijt; maer een goet, het welck geheel aen my
is , het welck groot ende verfekert is. Gy zijt een

goet , aengefien dat gy den oorfpronck zijt van alle

goetheyt: gy zijt geheel aen my /aengefien dat gy
niet en weijgert , van het gene dat gy zijt : gy zijt

een groot goet , aengefien dat gy zijt een Goddelijck

goet : gy zijt een goet dat verfekert is, aengefien

dat'er niet en is , het welck my daer van kan be*

rooven., als ick niet en wille.
' Dat dan alle mijn inwendigh figh tot u keere,

ô mijnen Godt I dat alle mijne krachten haer be-

kommeren
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kommeren met u ; dat geheel mijne ziele haer in a
verlieíe : want ick en kan noijt een grooter goet wen-
íchen,noch een waerachtigh goet buyten u vinden. Ick
bidde u > ô mijnen Godt , dat uwe liefde in my feer

diep gewortelt mag wefen , op dat'et gewicht des

vleefch haer niet en beroere , dat den vloedt des weU
relts haer niet wegh en voere > ende dat geenen ftorm

haer uyt mijn herte en rucke : want aengefien datgy
zijt alle mijn goet , foo en kan ick niet meer wenfchen 1

als my felven te befchermen tegen het gene my van u
kan fcheijden.

II. Het is ongetwyffeltom defe reden , dat gy om
my tor defe onthechtinge te brengen , op defe weirelt

zijnde , niet met alien en hebt willen befitten. Uw
voornemen was , dat .ick , u aenfiende , niet en ioude
willen Hen als u alleen , aen wie dat ick alles fchuldig

ben , het gene dat ick ben , ende die alle mijne liefde

alleen verdient te befitten. Daer en is niet , foo in dea
Hemel als op d'aerde , het welck u niet toe en be-
hoort , alles is daer beftiert dooruw orders , het is eene
heerfchappije die gy van u niet en kont vervremdcn.
Al waer 't dat gy , geduerende uw fterffelijck le-

ven y alle de fchepielen hadde ghebruijckt om u
dienft te bewyfen , gy en foudt daerom niet mach-
tiger zijn , ende fulck een exempel en foude my
niet hebben konnen ingeven , als de begeirte van
de goederen der aerde. Gy en hebt die niet wil-

len ^ebruycken als goederen , die u eygen waren ,

op àat ick , iiilckx fiende , die wel foude leeren

gebruijcken. Gy zijt arm geboren , gy hebt arme-
lijck geleeft , ende gy en hadde alleenlijck niet

,

waer op gy uw hook foudt hebben laten ruften

in uw leven , noch een eygen graf om begraven
te worden. Als gy niet en hadde om te eten a foo

T i lede



192 Acnfyraeke en verhandelinge met Jefm'

,

lede gy honger 5 als men u iet gaf, gy bedanckte hun

»

felijck de armen doen ; als men 't u weygerde , gy en
laegde niet. Op den Bergh van Calvarien beroofde

men u van uwe kLederen , de welcke tot roof waren
van de gene , die u Cruyften ; hangende aen het Cruys *

hebt gy berooft geweeft van eenige kleijne verlichtin-.

gen de welcke gy noodigh hadde in die uytterfte pij-

tien , ende gy zijt daer aen geftorven in eene gehee-
le verlatinge.

O armen ende verlaten Jefus ! is het mogelijck , dac

alles u ontbreckt , daer alies u toekomt ? Maer en ont-

breckt gy oock niet in alles , opdat ickin uniet en
ioude konnen vinden , als u felven ? gy laet my uwe
Menfcheyt arm , ontbloot > verlaten , ende hier en tui-

fchen vervult met alle rijckdommen van uwe Godt-
heyt ; ick en iien in u niet als Godt , ende den menfch

,

als de Goddelijcke , ende de Menfchelijcke Nature

,

ende gy thoont my klaerlijck in defe íòo íuyvere ver-

eeninge 3 dat ick u fuyverlijck moet beminnen , en*

de in u leven fonder mengelinge van eenige aert-

fche affe&ie. Ick aenbidde uwe Armoede ,

Schat der eeuwige goederen ! ick aenbidde uwe
eeuwige Wysheyt , ende de voorneminghen van
ontblootinge , die gy hebt op mijne ziele.

III. Hebt togh medelijden met my , Heere , j

ende ftaet toe aen uw arm fchepfel de gratie , van
;

u alleen te belitten , ende van figh felven aen u
|

gheheel te geven. Maer , eylacen ! ellendighen

menfch die ick ben , ick laete u gaen , ende ick
|

foecke dat gy vlucht ; ick onderwerpe my aen het
|

gene gy verfmaet ; ick loop naer d'alderverwor-

penfte faken met eenen onverfadelijcken honger >
j

ende ick ben voorwaer blindt genoegh om te ge* I

looven 3 dat ick buijten u ioude konnen vinden ,

het
I
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het welck my íoude konnen vcrfaedcn. Wat profyt

kan het gemack des Kchaems my by-brengen , het

welck gy verworpen hebt > wat voordeel kail ick tree

ken uyt de jonften der menfchen , die gy veracht

hebt , uyt de tydelijcke goederen , die gyverloochent

ende verlaten hebt , uyt de vermaeckelijckheden des

weirelts , van de welcke gy u felven berooft hebt ?

Gy , ô Heere > aen wie alies toebehoorde , ende aen

wie niet en konde hinderen, hebt het dervenvan
alie defe dinghen gheftelt voor hunder overvloedig-

heyt , door de liefde alleen , die gy voor my hadde ;

ende eylaes í ick achte my voor ongeluckigh , felfs

ais die my ontbreken , ende voor geluckigh 5 oock
felfs ais íck die fonder u beíitte. Ah ! wat verblint-

heyt , wat ellende ! defe verganckelijcke dingen bc-
derven my , ende niet tegenftaende ick wenfche die *

fy doen my uwe liefde verliefen 5 ende íy berooven
my van u , ô mijnen Godt ! ende van uwe goddelijc-

ke goederen ; ende hier en tuílchen ick achte my rijk

ais ick-fe hebbe > ende arm ais ick-fe niet en
hebbe.

Het gene dat my belet van u te beminnen , ende
van u te achten , gelijek ick fchuldigh ben , ô godde-
lijcken Jefus , is 3 dat ick mijne liefde ende mijne ach-
tinge geve aen ai het gene , het welck gy uwe liefde

onweirdigh hebt geacht. Maer is't dat'er geene van die

dingen , die ick beminne ontrent u en zyn , hoe fal ick
u in die vinden , o oneyndelijcke goetheyt, die de doodt

desfondaers niet en wilt , maerjijne bekeeringe endeftjn
leven , het en is niet op dat'er my in u iet foude ontbre-
ken, dat gy arm hebt willen zijn , maer om my
te leeren dat gy my genoeghfaem waert , ende dat

ick rijek kan zyn met u alleen. Dat uwe armoe*
de dan in my wercke , het gene gy van my begeirt.

T 3 Gy
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Gy fiefet , ô Heeie , het gene ick met affectie hief

en d'aerde befitte , met eene vierige begeirte wenfchc»

dat'et mijnen geett gheheel befit , alle mijne gedach-

tenvervoert, ende dat'et my den inwendigenvrede
doet verliefen. Terwylendat ickiulckx in mijn hooft

hebbe , vergete ick u , ick en kan niet meer bidden

,

noch u in den geeft , ende in de waerheyt aenbid-

den ; ick en peyie niet meer op de verbinteniife > die

ick hebbe van u te beminnen; ick verwerpe de gratien

,

die gy my aenbiedt , ende het welck ick ionder eene

uytterfte befchaemtheyt in uwe tegenwoordigheyt niet

en kan beli jden , ô mijnen Godt , is't dat ick eenighe -

ilappe begeirte hebbe van mijnen toevlucht tot u te ne-

men , ick vinde my als dan ioodanighlijck overvallen

van mijne ellende^ dat ick de fterckte niet en hebbe ,

van mijne oogen alleenlijck naer den Hemel te heffen.

Eenighe beuíelryen , ende eenighe kinderlijcke tydt-

verquiftingen onderhouden my ; het minfte vermaek ,

daer niet aen vaft en is neemt my wegh , ende hier

en tuilchen en vinde ick daer in niet als een vergif ? het

welck my doodt , ende falcke goederen , daer den
duyvel figh van dient , om my van u te trecken. Maer
mijnaldcrgrootfte ongeluck is , dat ick de gefteltenift

fe alleenlijck niet en kenne daer ick in ben , ende dat

ick debekoringen, ende de perijckelen niet en ghe-

voele , daer ick in gheftelt ben , ten zy , als íck in I

den afgront gevallen ben.

Ghy kent mijne qualen , ô Heere , ende gy alleen

fcont daer in middelen. O naeckten ende nrmen

Jefks , hebt dogh medelijden met mijne armoede ;

maer niet met die , de welcke ghy bemint ende
van my vraeght ; maer met die , de welcke ghy
haet , ende door de welcke ick my felve ende u

verlieie : want ick wete , hoe verre dat ick ben
van
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van dele armoede des gecfts , de welcke uwe dienae-

rengeheylightheeft. Maer hoedanigh dat ick ben ,

ick werpe my voor uwe voeten ; morfelt mijne kete-

nen , breeckt de banden waer mede ick vaft gebon-
den ben aen d'aerde , gheeft my eenen heylighen

ichroom in , van al het gene gy verfmaet hebt in dit

leven ; vereenight in u alleen alle mijne begeirten » al-

ie mijne affe&ien , ende alle mijne gepeyiem
IV. O goddelijck licht, ô eenigen Schatvan mijne

ziele ! aenhoort haer , ô Heere , ende antwoorthaer
inwendighlijck : ipreeckt tot my , ô eeuwig Woordt

,

ende maeckt dat ick niet en begeire als het gene gy
wilt dat ick vanu foude vragen. Maer aengeiien gy de
armoede foo bemint , ende niet dat aerfch is en wilt

beminnen , en verftoot oock niet de flouwe begeir-

ten van dit herte , het welck foo iangh aen d'aerde

gehecht is gheweeft ? Mijn herte , hoe verblindp

dat'etoock is , antwoordt my dat neen, het welclc

my defe antwoordt niet en foudej geven , waer't dat

gy-fe in mijn herte niet en hadt gegeven. Het is dan

,

o mijnen Salighmaecker , ommet my alleen te zyn ,

dat gy u felven van alle de reft berooft hebt , ende gy
en wilt niet arm zijn , als op dat mijn herte u in de
plaetie foude dienen, voor al het gene gy ghelatem

hebt. Gy wilt in my uw voedtfel , uwe kleeclinghe ,

ende uwe rufte vinden , ende ick ben u alleen ghe-
noeghfaem in de beroovinghe van alle de fchepfelen.

Ten leften ghy zyt arm , op dat alle de arme
herten fouden moghen hopenvan u te ontfanghen.

Komt dan ô armen ende goddelijcken Jefus , gaet

in dit arm herte , ende en feght niet meer , dat

ghy niet en hebt, waer op gy uw hooft ioudt

moghen laten ruften , want ick ben gheheel bereyt

om u te ontfançem

T 4 Zyt
.. s.
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Zytindachtigh , ô Heere , dat, als wanneer *hy
arm waert op d'aerde , Mattheus den Publicaen u noo-
de , om met de fondaren te eten , de welcke ieer arm
waren van uvc goederen , ghelijck ick oock ben ,

ende des met tegenftaende dat hun gefelfchap u niet
en mishaeghde , maer dat gy de morreringhen van de
lycke hooveirdighe

, die u veroordeelen°, mifachte.
Zytindachtighdatsyufelven bydenfondaer Za-

cheus , den welcken de begeirte hadde van u te fien ,
ghenoodt hebt van in fijn huys te logeren , om hem
te voldoen , waer in gy oock uwen zegen gebrocht
hebt. Dat Maçdalcna u in een huys van eenenanderen
fondaer gonck foecken , alwaer iy geheyliçht is ge-
weeft

, ende dat gy haer vervolgens gonckt foecken in
haer eygen huys. Dat ghy in defe weirelt niet willen-
de befitten , noode alle de gene , die leden , ende ge-
3uelt waren , om tot u te komen met verfekerinolie

at gy hun foudt verlichten. Te vreden zynde van al-
ies berooft te zyn , en vraegt gy niet als de liefde van
onfeherten. Wiebeletmy dan , Ô Heere, van gratie
by u te vinden ?

Ick beleyde dat ick niet weerdigh en ben , dat
ghy in mijne ziele foudt komen $ maer aenghefien
dat mijne oiweirdigheyt u niet belet en heeft van
my te roepen , iy en fal my oock niet beletten
van u te volgen: ende als gy gefcyt hebt, dat thy
Mes tot ufoudt trecken , als ghy op het Cruys foudt
verheven zya, Joan. 12. ?2 . ghy en hebt myals-
dan met uyt-ghenomen. Treckt my dan tot u , Ô
mijnen Godt ! Ick en ben niet min aen 11 , als
Mattheus , als Zacheus , als Magdalena , ende is't

dat ick noch blinder ende ellendigher ben als iy

,

de grootheyt van mijne ellende is eene reden om
iwe bermhertigheyt over my te trecken. Zyt in-

dachtigh ,



op ft)ne Arrnoede* 297
dachtigh , ô Heere , dat gy geene armen en hebt vcj>

ftooten : ghy zyt van eene arme Moeder , in eene ar-

me plaetfe geborcn , gy hebt arme ende eenvoudighc

Herderkens tot uw Kribbeken getrocken : gy hebt ar-

me ende botte menichen voor uwe Difcipelen verko-

ren : gy hebt tot u de arme fondaren gheroepen : ghy
hebt onder de fondaren gheleeft , ende ghy zyt tu£
ichen twee fondaren gheftorven. Daer en is ghee-
ne arrnoede , die gy niet en hebt bemint , 't zy om
die te oeffenen , 't zy om die te genefen , ofte wel om
die ryck te maken ; overfulckx en hope tck niet uyt-

gefloten te zyn. Ick ben voorwaer arm ghenoegh , om
tot u te komen , Goddelijcken Jeftts , ende ick heb-
be eene wettige reden om in uw geíelíchap te ko-
men ; ontfenght my dan , Heere , in't getal van d'u*

we : want gy iult in my vinden , oft om uwe ryck.

dommen in my tiyt te ftorten , oft om uwe berm-
hertigheyt te oeffenen.

V. Als ick u arm iien , ick en wete niet wat nujn her-

te ghevoelt , maerick en magh my van u niet fchey-

den. Daer is eene grootheyt ende iet dat aenlockt in

uwe arrnoede , daer mi jne ziele van ingenomen is. Ick
aenbid-fe foo veel als ick kan ; maer maeckt oock ,

mijnen Godt, dat ick-fefoo veel beminne als ick

ichuldigh ben. Alle die dingen daer gy u felven van
berooft hebt op d'aerde , en dienen niet als om
die arm te maken , de welcke die met aengeklevent-

heyt befitten , ende die-ie verachten vervult gy met
waerachtige goederen , ende met eene íèer vafte ver-

trooftinghe. Ghy en vergeet de z,iele van uwe armen
niet ,ieght David ,Jy z.ynverlicht door nwe ftralen ,

Pf. 73. 19. vervult met uwe wysheyt ende beftiert

door uwen geeft. Niet en is'er dat haer beroert > fy ge*.

nieten eenen geftadigen vrede,fy zijn op d'aeide^maer



lyS Aenfyraeke en verhandelinge met Jefus,
fy verkeeren in den Hemcl r ende fy leijden eefi

Engels leven in cen lichaem dat van ftof en aerde

gemaeckt is. De armen imaken de foetigheden , de
welcke de Rycke van deie weirelt ibecken , ende niet

en vinden : fy en hebben iiiet, endefy befitten 'tal.

Sy bevinden hun , zijnde in't midden van de ellen-

den van dit leven , in eene heijlighe vrijheyt , dc
welcke altijdt verheven is boven de weirelt , ende
boven hun ielven. Sy zijn kleijn in d'oogen der men-
fchen ; maer groot voor Godt. Sy verachten het gene
de weirelt acht , van den welcken fy veracht zijn : fy

leven metu, fy fitten aenuwe tafeUende naer deie

welluftighe maeltijt , dunckt hun alles onfmakelijck

te zijn op d'aerde.

Wanneer fal dien gelucki^en oogenblick eens aen-

komen, mijnen Godt, encle mijnen Al , alswanneer

ick vervremt zijnde van alle vreughden defer weirelt >

met u alleen te vreden , ende overgolft in de zee van

uwe rijekdommen , tot u , door eene ingenomentheyt
van liefde, ende van kenniíle íal íeggen : mijnen
Vader , mijnen fchat > mijne rufte , mijne faligheyt

!

Het is waer , Heere , dat gy'et altijt zijt \ maer ick en

gevoele het niet , ten zy als gy wilt ; dat is te íeggen ,

ais gy mijne ziele inwendighlijck raeckt, als gy hare

duyfterniife doet verdwynen , door een ftraeltjen

van uw licht ; als gy door het vier van uwe liefde

in haer verteirt , het gene daer in aertfeh is , ende

als gy de menighvuldigheyt van hare begeirten in

u alleen vereenight. Hoe feer is mijn herte ver-

andert , als het vol zijnde van uwe kenniííe ende
van uwe liefde „ tot u roept : mijnen Godt , mijne

rijekdommen , mijne fterckte , mijne welluften !

Het fmaeckt u als dan , als een goet , het welck

aen hem is > ende alle de reft en dunckt als niet
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te zyn. Verre van my aerde , wcirelt , ryckdommen *

vrienden 3 flechte gepeyien , grove begeirten ; laet

my den armen verworpen , ende den verachten Jefus

omhelfen ) mijnen Jefus ! Mijne liefde 1 Ende mij-

nen Al

!

Vl.lck hebbe al mijn betrouiven op u gheftelt , ô
Goddelijcken Jefus , ende ic\^ en fal met befchaemt zyn*

Pi. 30. 2 . Alie mijne vreefen verdwynen in uwe tegen-

woordigheyt : ick en fal noyt fchaemte , noch leedt-

weien hebben van u bemint 5 van u ghelcoft ,

van alles veriaten te hebben , cm u te volgen. AU
waert dat alie de íchepíèlen tegen my op-ftonden

,

mjn herte enfoude met beroert warden , want ghy zyt

mijne befchermtnge. Gewapent zijndemet uwe armoe-
de , en fal ick van mijne vyanden niet konnen gequetft

worden , want iy en fallen niet weten lanckx waer my
aentaften. Aenhoort, Heerede ftemme van mijne

ellende. Geeft gehoor aen de begeinen van eene zie-

le 3 die u bemint. Haeft u van my te helpen tegen de
gene die my van u fcheyden. Ick kome tot u , ick ver-

kiefe li voor mijnen ichat , ende voor mijn eenigh

goet; maeckt die al-te-mael beichaemt die dit licht

trachten te verduyfteren , op dat iy my alioo mijnen

fchat fouden ontnemen 5 zijt mijn fteuniel , mijnen

befchermer , mijnen toevlucht , ende mijne faligheyt.

Als ghy my ghebiedt u te volghen , ende alles tc

verfaecken om uwe liefde > gy kent als dan mijne

fwackheyt ; ende hierom is't dat gy a íelven ver*

bindt van mijne fterckte op den felven tydt te

worden , ende in te fien , niet de verdienften van

mijnen wercken > maer de grootheyt van uwe berm-
herrigheyt. Ick bidde u , Goddelijcken Jefus ,

dat gy my wilt verfekeren onder de fchaduwen
van uwe vleugelen , dat ick geruftelijck magh le-

ven
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ven tuffchen uwe armen , dat ick ioetelijcK ma<* rufteit

op uwe borft 5 verloft my toch van de ftricken die mij-*

ne vyanden verborgen hebben , om my te bedriegen ;

ncemt de forge op u van my te befchermen , op dat ick

noch door de armoede die my praemt , noch door de
kranckheyt die my veriwackt ,'nocti doçr de weirelt

die my vervolght , noch door den duyvel die my
quelt , befwycke. Gy wiPet alfoo , ende het is rede-

Jijck dat ick fonder vreeíe leve , u beminnende , en-

de u naervolgende , gemerckt gy my de gratie geeft

van te doen , het gene gy my gebiedt , ende dat gy
Almogende zyt om my te befchermen.

Ick werpe my dan , mijnen Heere ende mijnen

Godt , mifchen uwe Vaderlijcke armen , metalle

mijne ellenden , mijne ionden , mijne fwackhe*
den , ende met de goede begheirten , die ghy my
ingheeft. Ick, bevele dan mijnen gheefl in uive handen ,

Luc. zj 46. die hem naer uw Beeldt ghefchapen

hebben ; herftelt hem door uwe Wyshey t , ende door
uwe waerheyt, ende maeckt togh , dat ick het ghe-

heym ontdecke , het geley beminne, ende de voor-

nemingen uytwercke , dat deie hant fonder de welc-

ke ick niet en vermagh , my hare hulpe niet en wey-
gere , op dat ick arm van herte , ende ghefcheyden

van al het gene my van u affcheydt s de geeftelijcke

goederen , die in uwe armoede te vinden zyn , magh
achten gelijck ick doen moet.

O alderííiyverfte Moeder Godts , naervolgh-

fter van Jefus armoede , ende uytdeylfter van

iyne Schatten ! ghy en zijt niet alleenlijck de Moe-
der der Armen , maer oock de Moeder der arme
íòndaren , verkryght my dogh deíè armoede des

geefts , die u met foo vele hemelfche ryckdom-

men vervult heeft. Gheluck-falighe Geeftea , zijt

dogh
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dogh deien armen iondaer behulpfaem, op dat hy door
de verachtinge van de tijdelijcke , de eeuwige goede-
ren met u-lieden eens verdiene te befitten,

HET XII. LÍDEN
VAN

JESUS-
^^l^Jefus ende Heyligen hebben by de armoede gevoegt deftretfc

gigheyt des lichaems. 2. Deftrengigheyt van fommige Heyligen it

grooter als die van Jefus , maer min volmaeckt. Het leven van
Jefus is middelmatigh om dat het aen ons dienon moet tot exempcL
3. In deuytwendigeftrengigheden moeten wy alle exces en allejlap*

figheyt vluchten , trachten naer den geeft van penitentie oft een

waere droefheyt en verfaeckinge der fonden : middelen om dien

geeft te bekomen , en teeckenen van een waere penitentie. 4. Regeh

van de uytwendige ftrengigheyt : 1. Let op het gene aen uwlichaem
noodigis ,maer niet opfyn genegentheden. 2. wederftaet kloeckelyck

aen uwebedorvengenegentheden. 3. Let op uwengeeflelycken voort*

ganck , en laet u voorftaen datgy min doet alsgy moet doen. 4. Ver •

kiefi dieftrengigheden , de welckede bequaemfte zyn om uwefauten
te beteren. 5. De uytwendige ftrengigheden zyn profytigh als»jt

voorfichtelyck en met onderworpentheyt gefchieden ,fchaedeiyck ah

fy ons beletfel zyn in onfe verbinteniften. 6. De noodigftc zyn deft

de welcke onsfinnen verfterven , en de occafien van Jonde af-fny<*

den. 7. De hartfte is de ingekeertheyt , en het ghtduerigh inwen*

digh gebedt. 8. Wat profyt wy moeten doen door het lefen van
de Levens der HH. die (irenge penitentie gedaen hebben.

•D
De ftrengigheyt van fyn Leven.

E vrywillige armoede is gemeijnlijck ver-

gefelíchapt met de ftrengigheyc des lic-

haems.
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haems. De Heyligen die arm van geeft geweeft zijn ,

ende de gene , die 't geweeft zijn van geeft ende lie*

haem , verfakende om de liefde Godts aen de rijck-

dommen des weirelts , hebbenby defe verfakinge een

ftrengh ende boetveirdigh leven gevoeght, elck een

op iijne maniere , ende naer fyne fcrachten , op dat iy

alfoo het vleefch aen den geeft iouden ondcrwerpen

,

ende dien heyligen haet ten opiicht van hun lichaem ,

den wclcken Jejus Chrifttts ons Too grootelijckx heeft

bevolen , fouden oeffenen. Hy heeft ons oock feer

groote exempelen van defe deught gegeven , terwijlen

oat hy hier geleeft heeft , ende al-hoe-wel hy niet

verbonden en was , gelijck wy zijn , van iyn lic-

haem , het welck altijdt aen den geeft onderworpen
was , te verftcrven , des niet tegenftaende om dat

-hy hier ,gekomen was , niet alleenlijck om onie

remedie te zijn
?
maer oock ons voorbeeldt , heeft

hy ons de maniere van alie de deught te oeffenen ,

in iy feWen doen iien , ende bovenaldie, dewelc-
ke ons de nootiakelijckfte waren , fonder in te fien

,

oft dat-fe betaemelijck waren aen de weirdigheydt

van íijnen perioon. Want aengefien hy den faft op
|iem genomen hadde van te voldoen voor onfe ion-

den , ghelijck hy in fyn Lyden geene tormenten ,

die men hem heeft willen aendoen , en heeft ont-

vlucht , foo en heeft hy oock , gheduerende fijn

leven-, geene pijnelijcke wercken achtcr-gelaten , die

íijne menfeheijt konden verfterven.

Defen Goddelijcken Salighmaker onfer zielen

iagh wel , hoe nootfakelijck. ons de boetveirdig-

heyt was , ende gemerckt dat de inwendige boet-

veirdigheyt , de welcke beftaet in de droefheijt ,

die men heeft over de bedreve ionden , geenfints

en konde beftaen met iijne oneyndelijcke fuyver-

heyt ,
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heyt , foo omhelide hy de uytwendige , de welcke
beftaet ineen ftrengh ende pynlijck leven. Hy beval

ons die als eene iaelige plancke in de ichipbrake ; ende
op dat hy ons die profytigh ioude maken , foo heylig-

de hy die in fijnen eygen perfoon.

II. Daer zijn vele Heyligen geweeft > die veel ftren*

ger geleeft hebben als Jejus. Den H. Joannes Baptift

en hadde , noch menfchelijck kleedtfel, noch voedtfel

,

het volck was over dele ftrengigheytieer verwondert

,

het welck van de verdienften der deught alti jt oordeelc

naer 't uytwendigh ; ende de Phariieen waren ontftichr

»

liende dat onien Salighmaker at met de fondaren.

Hier en tuflTchen , was de flrengigheyt van de Heyligen

,

al-hoe-wel grooter als die van Jefus , veel minder vol-

maeckt , als de iyne : want fy en oeffende die niet , als

om daer door hunne v/onden te geneien , om de on-
geregeltheyt van de bedorve natuere te wederhouden »

ende om de quaede genegentheden te bedwingen.
Maer de flrengigheyt van Jefus , gaf de weirde , ende
de kracht aen die van de Heyligen , ende iy verdiende

'

voor de boetveirdige menfehen die groote gratien , de
welcke Í00 aengenaeme flagh-offeranden aen Godt
ehedaen hebben. Het eynde van de boetveirdigheyt

der Heyligen is , om in hun te niet te doen , het

gene de iuyverheyt van de Goddelijcke liefde in

hun belet 3 maer de penitentie van den Salighma-
ker , was d'uytwerckinghe van fyne liefde , ende

(y quam voorts uyt eene oneyndelijcke liefde : ende
alioo moefte iy veel ftraffer zijn in de Heyligen ,

die fondarighe meníòhen waren ; maer in Jefus
moefte iy meer dienen tot een exempel om naer
te volgen , door dien dat hy ecn gelyck-matigh
yoor-beeldt voor onfe fwackheyt moefte weien.

Jefus en heeft boven den menfeh niet uyt geiche-

nen ?
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nen , ten zy in dingen , in de welcke hy niet en heeft

willennaer-gevolgtzijn;gelijckerwys in de macht van

Mirakelen te doen , in de achtbaerheyt van fi jn woordt

,

ende in de verheventheyt van iljne leeringe ; maer het

gene dat hy ons geboden oft aengeraeden heeft in hem
naer te volgen , was dit gemeijn leven , het welck niet

en hadde dat uytfporig was , uyt vreeie dat men den
moedt foude heoben laten iincken ,ende het welck vaft

ende feker wa$ , ende fonder verílappinge>om de licht-

veirdigheyt van onie nature vail te ftelten. Hy was ge-

kleedt met een ieer gemeijn kleedtfel > fijn cten fiecht

v

hy hiele figh dickwíís te vreden met water te drincken J

ende met gerfte broodt te eten. Ende als ' *t gebeurde
\

dat hy van andere r^Qioodt zijnde , dele ftrafFe maniere
van leven een we)nflgh verminderde , Í00 hernam hy
die wederom datelijck daer naer. Hy rufte op d'aerde ,

ende en fliep niet langer , dan als'et noodigh was om
fijne nature t'onderfteunen , hy en dede oock geene
Mirakelen , om fijne noodtwendigheden te voor-
komen , op dat men niet en fouden twijf&lfcn, oft

hy eenen waerachtighen menich was. Hy voeghde
by dit ftrengh leven grooten arbeijdt , fwaere reyien

,

waeckingen , lange Gebeden , 'snachts ende by
daghe , gedurigen Vaften , ende vele andere ftren-

gighedcn die niet beichreven en ftaen.

III. Het en is in't gemeijn niet te bemercken ,

hoe , ende hoe verre dat men Jefus in d'oeffenin-

ghe van defe deught moet naer-volgen , aenghe-

iien dat alle menichen de felve krachten , ende

den felven noodt niet en hebben , ende hun in dc
felve omftandighedenniet en vinden : al dat men
hier van kan feggen ( verwachtende tot dat men
daer van breeder" fal fpreken) is dat men daer in

alle exces , ende alle fiappigheyt moet vluchten.

Het
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Hct voornaemfte deel van de penitentie , is de droe&

heyt ende het inwendigh verfaeken der fonden , die

men bedreven heeft , waer in men noijt en kan cftfer-

treffen r door dien dat iy in de ziele toe-neemt , naer

de maete van hetlicht , ende van de liefde , de welckc
Godt daer in ftort , ende dat men in dit leven de lee-

lijckheyt der fonde niet geheel en kan kennen , noch
Godt oock beminnen foo veel als hy minnelijck is.

Hier-en-tuifchen is hy wel tevredendat wyonfemif-
daden beweenen , naer de maete van fijn licht,ende
van fijne gratie : maer wy moeten van onfen tVegen
deíè droefheyt trachten te bekomen door de oeffenin-

ghe van Godtvruchtigheyt , van goede wercken »

ende door al het ghene van ons hangt , ende als

wy deie middelen veronachtfamen , foo leven wy
altijt in een groot gevaer van onfe ialigheyt.

Den genen die door de kennifle van fijne ionden »

van de ghelegentheden van die te bedryven niet af-ge-

trocken en wort , die-íè met eenvoudigheyt niet en
biecht , die-ie verbloemt , verioet, bewimpelt, die

niet berei jdt en is van figh daer over te kaftijden , ende
fijne ghenegentheden die hem daer toe brengen , te

verfterven , dien ftreelt fy felven te vergeefs > dat hy ee-

nen waerachtighen pcnitçnt is , door dien dat alle deie
gebreken noch eenige aengekleventheyt aen de fonden
bereeckenen , ende íeer weynigh leedtweien van die

bedreven te hebben ; hier-en-tuilchen en ziin-ie piec

dan te gemeijn, boven al onder dat jonckvolck*
het welck feer ielden de fonden met een goes
herte verfoeijt , de gelegentheyt van te iondighen
weijnigh vliedt, ende de hellinge van de bedorve
nature niet veel en haet»

Het teecken van eene waerachtige penitentie ,

volgens den H. Hieronimus is , dat men de fonde
'/. Decl. V ico



jo<J XII. Lydenvanjefus.

íoo veel haet , als-men-ie bemint heeft : volgens den
H. Ambrofius, als men alie ioorten van lafteringhe

bereijt is te lijden , door den fchroom van het

voorgaende leven, om alíbo het onghelyck te ver-

beteren , het welck men aen Godt gedaen heeft ; endc
volgens den Godtvruchtighen Taulerus , als men dc
vergiffeniífe der felve niet meer en wenfcht als dc
fcaftiidinehe , door eene geheele gelatinge in de
goddelijcke Rechtveirdigheyt. In dit lefte gevoelen

beftaet de volmaecktheyt van de inwendige Penitentie

;

maer om dat iy niet ghemeijn en is , de H. Schrif.

tuere waerfchouwt ons alleenlijck maer , dat wy niet

en fouden zyn fonder vreefe , over de vergeve fonde ;

Eccl. 5 . niet dat Godt ons noch eens doet rekeningc

geven over de fonden die ons eens vergeven zijn;

maer op dat de verfekeringhe voor de vergeven fonde

,

de lichtigheyt van te iondigen in ons niet en foude

vermeerderen ; daer en boven , dat wy fonder eene be-

iondere veropenbaringe , geene fekerheyt en konnen
hebben 3 dat onfe fonden vergeven zijn ; maer alleen-

lyck een enckel betrouwen , gevefticht op de gifllnge *

die wy hebben van de noodige middelen gebruyckt

te hebben , die Godt ons voor-ghefchreven

heeft , om fijne bermhertigheyt te bewegen ; ende
noch en weten wy niet , oft dat wy daer toe alle

noodighe neirftigheyt gedaen hebben- Overfulckx

moeten wy de gedaene fonden alle dagen beweenen >

ende fonder op-houden vreefen van nieuwe te be-

drijven : want aengefien dat wy , naer de penitentie

gedaen te hebben , ons ielven noch foo gedreven vin-

aen tot het quaet > foo mogen wy met eenen ootmoe-
digen fchroom peyfen , dat wy de fonde niet genoegh
verfoeiit en hebben , om die diepe wortelen uyt te rue-

ken p de welcke fy in oníè zielen gelaeten heeft.

Hierom
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Hierom is 'tdat de Heylige ons Ieeren, dat oníe

pcnitentie foo langh moct dueren ais wy leven; datdc
íonde een foo groot quaet is , dat men niet en magh
gelooven , die te konnen uytwiíTchen , ten zy door ee-

ne droefheyt , de welckc voor 't minften 100 langh
moet dueren ais wy leven , ende dat Godt , ons die ver*

Revende , ons niet en ontílaet van de verbinteniffe van
die te beweenen» Hier uyt volght het veríchil,het

welckwy fien tuífchen de penitentie der Heyligen , en*

de die van de gemeijne fondaren. Al-hoe-wel dat de
Heyligen voldoen voor hunne íbnden , foo is \ even-,

weí dat íy noyt en voldoen aen hunne droefheyt : íy

beweenen hunne fonden , fy verfoeyen, íy vluchten die ,

ende íy vreeíen altijdt. De andere in tegendeel hebben
die haeft vergeten , ende hoe íy min het gewicht daer

van gevoelen , hoe íy hun lichtelijcker laten voorftaen ,

dat íy daer over vergiffeniíTe verkregen hebben , ende
op defe over-redinge leven fy in eene valfche rufte.

Het waer te wenfchen dat fy eens rijpeliick

overpeyfden , het gene Jefus ghedaen ende geleden

heeft , ende wat onfe verfoeninghe hem ghekoft

heeft , fy íòuden in hem íien , dat'er voor hun
meer reden is van te vreeíen , ais van veríekerin-

ge. Dat fy in dit goddelijck voorbeeldt die dry

teeckenen van eene waerachtige penitentie eens

aenmercken , fy fullen bevinden , dat oock den aU
dergrootften fondaer noijt iulck een vermaeck
genoten heeft in iyne fonde , ais Jefns pijnen ge-

leden heeft om die uyt te wiifchen ; dat den Sa-

lighmaker meer lafteringen geleden heeft , als den
eergierighften menfeh glorie in defe weirelt kan
wenfchen > dat hy , kpnnende ons faligh maken door

de vreitght , volgens de getuygeniile van den Apo-
ftei y mchtans fat Cmys verkpren heeft \ Hebr. z.

V 1 ende
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ende dat hy > niet te vreden zijnde met voor ons ee#e
guiiftelijcke vergiflfeniiTe te verkrijgen > ibodani^e

pijnen heeft willen lijden , dat die niet alleenlijck

bequaeni en waren cm vergeleken te worden met
de groodtheyt van onie mifdaden > maer dat fy die

oock te boven gongen. Maer gelijck hy figh miftrou-

de van d'onftantvaftighey t , ende van de booshaerdig-

heyt onfer herten , op dat iynen arbeijt ons nut en-

de profiitig foude zijn, heeft hydekracht befloten

in de Heylige Sacramenten > ende hy heeft onfe pij-

nelijcke wercken door de fijne geheyligt , op dat

wy , geduriglijck beftreden zijnde van onfe onge-
regelde genegentheden , oock eene gedurighe hulpe

iouden hebben om die te verwinnen. Overiulckx
eenen menich , den welcken volkomentlijck foude

kennen wat de fonde in haer felven is , en foude

noyt ophouden van fijne fonden , ende die van an-

dere te beweenen > ende te verfuchten over de perijcke-

len , daer wy in geftelt zijn , van daer in alle fton-

den wederom te vallen.

Uyt deíe redinge rçioeten wy twee waerheden be-

fluyten : waer van d'eerite is , dat Godt altijdt bereijt is

van ons die te vergeven , als wy tot hem wederom
keeren met een waerachtigh leetwefen , van hem ver-

gramt te hebben. De tweede is , dat de liefde , die wy
hem ichuldigh zijn , vereyfcht , dat wy de droefheyt >

ende het gevoelen , die wy over onfe ionden hebben

,

altijdt moeten bewaren , op dat wy in 't toecomende
die niet meer en fouden bedryven.

IV. Alle de Chriftenen moeten de uytwendi-
ge penitentie , ende het ftrengh leven van Jefus
naer-volghen ; maer met befcheijdentheyt , ieder

een volgens fijne krachten , volgens fijne ghele->

gentheyt , ende volgens fijnen ftaet > ende om dit

wel
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tyel tc doen , kan men de naervolgende regeis on-

derhouden.

1

.

Men moet acht nemen op de nootfakelijckhe-

den van het lichaem , ende niet op haere genegenthe-

den , ende men moet ons befte doen om hare waer-

achtige nootíàkelijckheden tekennen door de om-
ftandigheden van tydt, van plaetfe , van ampten , van
gheftelteniiTen , foo inwendige , als uytwendighe ,

want het is moeyelijck , van daer op eenige íçkerc

regeis te geven voor alie menfehen ; maer men kan
in't gemeyn ieggen , dat eenen Religieus fy ielven be-
driegt , als hy onder den fchyn van noptfakelijckheyt

voor íy felven fonderlinge ende overvloedige dingen
beforght , tot achterdeel van de vrywillige armoede $

van de matigheyt , van de verftervinge , van de inghe-

keertheyt , van de vryheyt des geefts > ende oock van
de broederlijcke liefde ; aengefiendat'et dickwils ge-

beurt , dat aen den eenen ontbreeckt , het gene hem
noodigh is , terwylen dat een ander in overvloedig-

heytheeft, Aengaende eenen wçireltlijcken meních »

die hier in niet en volgt als de hellinge van de bedorve
natuere, die eene noodtfakelijckheyt maeckt van al

het gene hy vierighlijck begeirt , valt in ontallijcke

verwerringen ; overfultkx het fekerfte , foo voor ee-

nen weireklijcken perioon , als voor eenen Religieus ,

is , dat hy figh beraedt met eenen wyien en deughde-
lijcken beftierder , ende dat hy ligh houdt aen het ge-

ne hy íàl goet vinden,

2. Men magh aen de natuere niet toe-ftaen a ten

zy met eene groote wederhoudentheyt , het gene fy

foeckt met eenige ongeregekheyt , ende men moet
hier wel letten op haere quaede genegentheden ,

door dien dat iy den oorfpronck zyn van alle over*

dadigheyt.

V 5 3. Eerv
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5. Een iegheiyck moet aendachtigh zijn , ende

letten op iijnen geeftelijcken voort-ganck , gheloo-

vende altijdt , dat hy min doet als hy doen kan , en-

de dat hy figh bedrieght , als hy figh laet voorftaen

dat hy meet* doet als hy moet doen ; want door deien

middel ial hy de dingen , oock die nootiakelijck zyn

,

ghebruycken met meerdere vreefe ende met mindere
vryheyt.

4. Boven al moet gy u hechten aen die ioorte van
ftrengigheyt, dewelcke dienftelijcker fal zijn , om
het gebreck te beteren , daer gy dickwilder in valt en-

de meer toe ghenegen zyt : want alle de help-mid-

delen en zijn niet even goet voor alle foorten van

qualen. De vryheydt van te fpreken wordt beter ge-

nefendoorde ftillwygentheyt als door het vaften ,

ende de oniuyverheyt door het bewaren der finnen ,

cnde door de bekommerincre met Godc , als door de
ftilfwygentheyt, de gene die anders doen zyn diclo

wils ieer ftrengh , fonder dat iy daerom beter worden.

j. De penitentie , de welcke beftaet in het vaften ,

in het waecken , in hayre kleederen , in difciplinen

,

in hardt te flapen , ende in armoede der kleederen , is

altijdt faligh , als iy ons op-geleyt is door het ghebodt
der Kercke , door de Regeis van oníèn ftaet , ofte wel
door den raet van eenen wyfen Man. In teghendeel

iy is ons fchacdelijck , als fy ons belet van ons te

quyten in onfe verbinteniiTen ; berifpelijck , als iy

Komt van den eyghen wille , ende iy is íòo veei

te meer prysbaer , hoe fy het vleefch beter onder-

werpt aen den geeft , Í00 nochtans , dat men de an-

dere verftervingen van meerder ghewicht niet en
veronachtfaemt.

• 6. De fekerfte , ende de nootiakelijckfte ftren-

gtgheyt is die > de welcke de iinnen , de quaede

genegenu
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1

genegentheden , cíe tonge , ende de verkeeringhe

bcftiert , die de ledigheyt > ende de gelegenthey t van

te fondighen afinydt ; die den eyghen wille yerfterft

»

de aençekleventheyt van fijn eygen gevoelen , ende

de ydele achtinghe van fijn eyghen felven verfterffc

Dele ioorte van verftervinge heeft dit voordeel boven
d'andere , dat men-fe oeffent fonder peryckel , dat men
daer in niet te veel kandoen , dat den vleefchelijcken

menich dieveelmeervreeft als de uytwendige , dat

hy daer in altydt gevoelijck is , ende dat hy figh noyt

gewoon en maeckt van die te oeffenen.

7. Maer de hardtfte onder alle de penitentien , vol*

gens de getuygeniife van de Heylighen , ende van

perfoonen die daer van d'ondervindentheyt hebben ,

is de ingekeertheyt ende het gheduerigh inwendigh

eebedt : de ^ene die het oeffenen , weten daer van te

fpreken ; ende daer worden feer weynige gevonden ,

is't dat fy luyfteren naer het gevoelen van de natuere *

oft fy iouden dien tijdt , den welcken iy befteden in

het gebedt , veel liever befteden oock in den alder-

pynelijckften lichaemelijcken arbeydt, om diefwille

dat de vryheyt van te peyien , welcK Í00 natuerli jck is

aen den menich , daer door ghedwongen is ; fijne

ghenegentheden ghetoomt , fijne bewegingen we*
derhouden , fijnen wille gebonden , fijnen geeft aen~

dachtigh, om gheenen inganck te geven aen eeni*

ge fake , die hem foude konnen verftroeyen ofte

de rufte benemen van fijn herte ; met een woordt •,

den geheelen menich is daer door gelijck gheke-
tent , ende hy en kan figh niet keeren tot het gene
hy bemint, noch imaken hetwelck hy begeirt $

ende al-hoe-wel dat men door een langh ghebruyck
komt tot een gheruft leven , vervult met heylighe

foetigheden, voorts-komende van de goddelijckc

V 4 liefde,
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liefde , ende dat als dan alies wel gheichickt is , ende
hct lichaem iigh onderworpen vindt aen den geeft ,

ioo is hy evenwel feer dicKwils ioo verkrenght, foo

neder-gevelt , ende ghelijck vernietight , dat hy eeni-

fe
verfichtinghe van noode heeft ; de welcke men

em nochtans niet wel en derft toe-ftaen { ten zy met
cene groote voorfichtigheyt , uyt vreeie van te vallen

uyt defen ftaet van eene geduerigedoodt, ende van
devereeninge der ziele met Godt te hindeien door
defe verlichdnge des lichaems.

Godt gave, dat alle de ghene die geraeckt zijn

van den geeft der penitentie > hun aen defe wiU
den hechten. Den beften middel , den welcken
men kan geven aen perfoonen die weynige ghefont-

heyt hebben , ende welckers natuerlijcke gheftelte-

nifle niet feer bequaem is om groote ftrengigheden

te doen , is defen 3 dat iy hun ghetrouwelijck fouden

begeven tot de oeffeningen van het ghebedt , waer in

iy de deught van penitentie ieer uytnememlijck fou-

den konnen oeffenen.

V. Daer zyn vele perfoonen , de welcke de le-

vens der Heyligen lefende, geraeckt worden door
cene begeirte van Godt te dienen , ende te arbeyden

om hunne ialigheyt te bekomen ; maer als iy de peni-

tentie infien , de welcke defe verftorve menfchen ge-

daen hebben , keeren iy achterwaerts. Maer fy moe-
ten weten , dat deie kleyn-moedighey t eenen ftrick is >

den welcken den duyvel hun ftelt om hun te houden
In hunne lauwigheyt ; dat Godt van hun niet en vraegt

,

datfy de ftrengigheytvandie Heyligen fouden naer-

volgen , maer clat iy naer hunnen geeft ibuden leven ,

ende dat Godt hun alldan fal verlichten, ende in-geven

het gene hun onboirlijckfte ial zyn > waer door fy hun-

ne fonden fallen konnen uyt-wiflchen , ende in hun
felvet*
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felven vçrnietighenal het gene 3 het welck ftrydig is

aen de volmaeiuhey t van de Goddelijcke liefde. Hier-

en-tuífchen moeten fy Godt ghebenedyden in íijne

Heylighen , in de welcke fy íoo itrenghe Penitentic

verwonderen , ende íy moeten hun íelven verootmoe-

digen , ende hun felven aen-moedigen om te doen ,

het gene fy konnen : want in den Hemel zi jn veríchey-

de wooningen , ende fterren , die in grootheyt fee*

veríchillen.

AENSPRAEKE EN VERHANDELINGHE
Met Jesus , over de Jlrengigheyt van Jijn Leven.

1. Ootmoedigh gebedt tot Jefus ais onfen Medecyn-meefter. z»

Ootmoedlge beljdenijje van onfe mifdaden. 3. Een gebedt vol be"

tm>uwen tot Jefus. 4. Gebedt om een oprecht berouw te bekomen

dlor'tgenejefus voor ons ai gheleden heeft. 5. Gebedt op dat

Jtfus ons liebaem en Jinnen beftiere en heyligh maeke. 6. Secr

ootmoedigh gebedt van leenvefen* 7. Jefus bemint feer bekeerdt

zieíèn : dlt geeft den Jondaer troofi en betrouwen.

I»
í"*\ Heere , eenighe hope , ende begeirte van uwe
V_7 dienaeren , Medecyn-meefter , ende remedie

van alie mijne qualen ! Siet my hier voor de ooghen
van uwe bermhertighevt , bedeckt met ontalhjcke

wonden , die ghy veel beter íiet , ais ick íelve. Ick

kenne de íònden ! de welcke my die veroorfaken , de
ftraffe die ick verdiene , ende het onghelyck > dat ick

u gedaen hebbe 5 maer gy alleen , die de eenighe re-

medie zyt , kent de grootheyt ende de fwaerheyt der

íelve. Ick en kan , noch en wille my van uwe recht-

veirdigheyt ontrecken ; ick onderwerpe my met'er

herten aen alie de ilagen van defe Vaderlijcke hant

,

ende hoe ondanckbaer dat ick oock ben over de goe-

dcren die ick daer van ontfangen hebbe , foo is't dat

ick
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ick evenwel noch de kaftydinge , ende de genefinge
verwachte. Ick ontdecke u mijne qualen , ô minne-
lijcken Medecyn-meefter ! Maeckt toch dat ick hare
grootheyt kenne , dat ick-ie gevoele , dat ick-fe bei
weene , ende dat ick het vier van uwe gramfchap met
mijne tranen bluflche. Ick wete dat ick u niet en kan
aen-bidden , oft gy kont'et met recht verwerpen :

want ick draege mijne veroordeelinge geichreven
op mijne inwendige ende uytwendi^e finnen , ende
inde wercken vanmijn leven, ende ick wete wel
dat'er geenen levenden menfeh fal gerechtveirdight

z.yn in mve tegenwoordigheyt. Pi. 41. Defe oogen ,

de welcke ick tot u moet op-hefFen , mijnen Godt

,

^yn de getuygen van het quaet , het welck iy my tegen

u hebben doen uyt-wercken ; defe tonge die van
u vergiffenifTe vraeght , weet al te wel , dat iy duy-

íènt-mael tegen uwen wille geiproken heeft ; defe

ooren die u woort hooren , zyn vervult met alle ydel-

heden , die iy aenhoort hebben teghen uwe Wet ;

geheel dit lichaem is gemaeckt met de letteren der

londen , daer het inftmment van geweeft is.

Ick werpe my voor uwe voeten , Heere , fiet

hier den overtreder van uwe Wet , den vyandt

van uwe glorie , den verdeftrueerder van uwe
wercken , den verquifter van uwe goederen , de

flave van fijne quaede genegentheden , geduerigh

gedreven tot het quaet , altydt ftrydigh aen het

goet , ongevoelijck aen de boetveirdigheyt , flap

in uwen dienft , wederfpannig aen uw licht , ende

on-gheboòghfaem aen uwe kaftydinghen. Sal dan

defe ongheluckige , aertfche , onfuyvere , ende ver-

worpe ziele derven verichijnen in de teghenwoor-

digheyt van uwe oneyndelijcke iuyverheyt ? Ghy
hebt-fe vry , ende meefterife van haer felven ghe-

ichapen ,
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fchapcn , ende haer felven van u vervremdende , is

iy onderworpen aen cene fchandelijcke flavernye ;

íj is meer aen haer vleefch gehecht > als aen haren

Godt , gcheel bekommert met de welluften des lie-

haems , doof aen uwe in-ipraken , onachtfaem in

hare plichten , verftroeyt in hare gepeyien , verme-
nichvuldight in hare begeirten , vervult met alle dc
ellenden , die gy fiet , ende haet ; ende tot vervullin-

ge haerder ellende , iy is van u geicheyden , mij-

nen Godt , die haer waerachtigh leven zyt.

II. Ghy weet, o Heere , dat ickde boosheden *

die uwe gramfchap over my trecken , felve niet en
kan kennen ; hoe fal ick u dan konnen voldoen }

ende wat fal ick u konnen op-draghen , vericheynen-

de voor u ? Ick en verdiene niet , mijnen Godt , als

de kaftydinghe , ende de rechtveirdighe verwyfinge •

die gy tegen my fult uytipreken , is't dat gy my niet

en aen-fiet met de ooghen van uwe bermhertigheyt.

Ghy hebt de dolinghen van mijne jonckheyt , ende
de ongeregeltheyt van mijn leven , met eene Vader-
lijcke goetheyt verdragen ; gy hebt my , ghelijck ee-

nen uytfinntghen , fien loopen naer de fchandelijcke

fonden , vlytiçh tot alle gelegentheden om u te ver-

grammen , geclreven , als eenen dwafen , tot duyfent

ydelheden,dieick met alle vierigheyt vervolghde f

zynde in eene diepe vergetentheyt van uwe Wet , en-

de van mijne Saligheyt ; befeten van de liefde der

vermakelijckheden > ende mijn herte gedeelt zijnde

in vele verícheyde affeótien , daer ghy geen deel in

en hadde. Ghy hebt my bedroghen , verdoolt ,

verloren , ende bereyt ghefien om in de helle te vaU
len , ende ghy hebt my weder-houden op den boo it

van den af-grondt.

Ick ben defen ellendighen fondaer, den welc-

ken
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ken gy foo langhen tyt verwatht hebt , al-hoe-we!

dat mijne qualcn > ende mijne verblintheyt u niet on*
bekent en waren , die my beletten van die te kennen.

Eylaes ! Ick en kenne mijne qualen op defe ure noch
niet. Wat fal ick dan doen , o mijnen Godt ? want gy
veibiedt my te wanhopen , al-hoe-wel dat ick in my
geene reden en vinde van te hopen. O medelydenden
Herder van de verdoolde Schapen , die niet en hebt

gewilt > dat ick buyten u eenige remedie tegen mijne

3ualen , die ick tegen u bedreven hebbe , loude vin-

en ; die my uwe verdienften ghegeven hebt, op dat

ick daer door in uwe bermhertigheyt foude hopen ,

ende die my felve geleert hebt * dat ick door de peni-

tentie tot u foude weder-keeren ; ick bidde u dan ,

dat gy mijne oogen gelieft te openen , op dat ick

magh kennen , ende verfoeyen al het gene 9 het welck
u in my oyt mishaeght heeft.

In der eeuwigheyt moet gy gelooft ende gedanckt

zyn , ô Goddelijcken Herder onier zielen , over de
bermhertigheyt dieu beweeght heeft om u felven te

Jaden met mijne fonden. Ick aenbidde deie oneyn-

delijcke liefde , dieu foo vele moeyelijckheden , en*

de pynlijckheden heeft doen omhelíèn , om my te

vertichten. Ick aenbidde de wakingen , den honger

,

ende dorft , ende alle de ongemacken , die gy om mij-

ne liefde geleden hebt. Ick aenbidde uw hardt, ftraf,

boetveirdig ende arbeydelijck leven , door het welck

gy i op den tydt van dertigh jaren , de verbode wellu-

flen te niet gedaen hebt , tot de welcke ick my ghe-

heel begeven hadde. Ick aenbidde de liefde ,de welc-

ke u foo gevoelijck gemaeckt heeft in mijne ellen-

den ; de groote droefheyt , met de welcke ghy my-
ne fonden beweent hebt ; den vierigen iever , met

den welckçn gy voor my voldaen hebt. Ick aen-

bidde
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bidde uwe oneijndelijcke verdienften , die my de
fchatten van de hemeliche bermhertigheyt gheopent

hebben ; uw Goddelijck Lyden, her welck de recht-

veirdige vraecke van uwen Vader wederhouden heefc >

uwe koftelijcke traenen , die voor my vergifFeniiTe ver-

kregen hebben van mijne mifdaden > ende de eeuwige
vreught der Heyligen.

III. Ick bidde u , Heere , van my de herkenteniife

te geven , die ick moet hebben over alle uwe goethe-

den. Die mifdadighe nachten , in de welcke ick u iou-

de vergramt hebben , waren aen uwen geeft tegen-

woordigh , als gy die lange nachten om de hemeliche
Benediótien over my te trecken , in het gebedt over-

brocht. Als gy honger ende dorft waertlijdende , peyt
de gy op mijne onmatigheden ; in uwen arbeydt ,

voorfaeght gy mijne ilapheyt , als gy over my traenea

van teerigheyt ftorte , kende gy de ftrafheyt van mijn
herte ; vervult zijnde met de eeuwige liefde , die u voor
my ter doot leverde , iaeght gy my ibnder eenige lief-

de tot u > tuíTchen de ftrengigheden van uw leven , aen-

merckte gy de vrijheyt , ende de teerigheyt van het

mijne; in de voor-beeldtiels van uwe oneyndelijcke

Wysheyt, liep ick alreets in mijn verlies , terwylen dat

gy bekommert waert met mijne faligheyt: ick vluchte

u , als gy my trachte aen te locken door den treck van
uwe liefde ; van doen af nam ick vermaeck in de fon-

de , voor de welcke gy voor-genomen hadde te lij-

den , ende ick was aendachtigh om mijn lichaem te

ftreelen , terwylen dat gy het uwe wilde doen lyden.

Als eenen Vader der bermhertigheyt > die de doodt
des iondaers niet en wilt > maer fijne bekeeringhe
ende iyn leven, arbeyde gy om my fali^h te ma-
ken, terwylen dat ick niet en peyide, als op het

gene my konde verliefen,

Ach!
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Ach ! mijnen Godt, fiet hier den fondaer, voor

den welcken gy foo veel geleden hebt ; den ielven

die als dan tegenwoprdigh was aen uwe eeuwige
kenniiTe , ende die altijdt arm , ellendigh ende on-
getrouw is. Ick werpe my voor uwe voeten, ioo-

danigh als ick ben j maer ick brenge met my de
verdienften van uw Lijden , ende de belofte van uwe
bermhertigheden , de welcke ick van u vrage , ô
Heere, ende op dat ick die foude mogen bekomen,
offer ick u op , alien uw vaften ende waecken , aile

uwe gebeden ende ftrengigheden : aenfiet toch de
pijnlijckheden die gy gheleden hebt , ende vergeeft

my aile de fonden , die ick bedrevenhebbe. Is 't dat

gy niet en wilt , dat den fondaer verloren gaet , om
dief-wille dat hy is het werck uwer handen , ende dat

gy bemint al het gene gy «jefchapen hebt , hoe foudt

gy konnen lijden , dat ick de vrucht van foo velc

pijnlijckheden ende quellingen foude verliefen , ende
dat uwe verdienften my vruchteloos fouden weien ?

IV. Gy hebt fulck eene boosheyt ende grou-

welyckheyt in mijne fonden ghefien , dat gy ghe-

oordeelt hebt , die niet te konnen uytwiffchen ,

ten zy door uw Bloedt , ende dat uw Lyden noot-

fakelijck was om een ioo groot quaet te gene*

ien , ende fiet , gy en hebt geene rufte gehadt , voor
ende al eer ick geheel , ende volkomentlijck iou-

de genefen zijn ; ende ick , die den oorfpronck

ben van mijn quaet , ende die het in my felven

drage, ete , drincke, flape ende leve geruftelijck

met mijnen vyandt ; ick aenfien hem als mijnen

mede-ghefelle , ende oock dickwils als de ioetig-

heyt van mijn leven. Hebt toch medelijden met
mijne verblindtheyt , ô Goddelijcke goetheyt ! en-

de gemerckt dat gy om mijne ionden uyt te wif-

fchen ,
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fchen , eene penitentie van foo vele jaren gedaen hebt »

foo bid* ick u door de felve > dat gy de vruchten daer

van , aen mijne ziele wilt mededeelen , dat is te íèg-

gen , dat gy my wilt geven eene volmaeckte kenniflc

van mijne ionden , ende een volmaeckt berouw ,

van die bedreven te hebben.

Doet , Heere , mijne duyfterniíTen verdwynen ,

ende werpt dien dicken muer ter aerde , den welcken

geftelt is tuflchen u ende my, Kan men figh een

grooter quaet in-beelden , als eenigh vermaeclc te ne-

men in te doen , het gene u foodanighlijck mis-

haeght , dat gy om't felve te ftraffen , die zielen , dc
welcke gy bemint hebt tot de doodt des Cruyce

»

veroordeelt tot de eeuwighe pynen ? Ende hier en

tuflchen ben ick Í00 verblindt , dat ick de fondc

niet en achtc , als eene fake van kleyn ghewicht ,

ende dat meer is , het berouwt my iomwylen , dat

ick foo veel niet enhebbe ghefondight , als ick wel
foude ghewilt hebben.

Ick en wete niet te vragen , het gene ick wen-
fche , ende ick en wete ielve niet , wat dat ick

nioet wenfchen. Waer't dat ick , mijnen Godt ,

inwendigh van u verlicht ware , ick foude mijn
gheheel leven met weenen overbrengen , al waer't

ichoon dat ick maer eene doodelijcke fonde al-

leen , geduerende mijn leven , ioude bedreven heb-

ben y ende fiet , ick ben geruft , naer een foo groot

ghetal bedreven te hebben. Maer ghemerckt ick,

niet en wete te wenfchen noch te vraghen , het

ghene my oorboorlijck is , ô Godt der bermher-
tigheydt , vraeght ielve van den geeft , die u be-

ftierde , geduerende uw fterffelijck leven , waerom
hy u foo veel heeft doen vaften , waecken ende
lyden voor mijne fonden 7 ende volgens de ant-

woordt $
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woordt, die hy u ial geven , geefc my het gene ick

van u niet en ti
rete te vragen* Slaet uwe oogen op uw

Lyden , ô Heere , ende ftaet my toe , het gene dat'et

Voor my verdient heeft.

V* Schickt mijne iinnen , ende geheel mijn lic-

haem tot uwen dienft. Ghy weetieer wel, dat dit

aertfeh lichaem iigh ftelt tegen mijn geluck , ende dat

het dickwils het heyligh faet veifmacht , het welck gy
in mijne ziele geworpen hebt : geeft my de fterckte

,

ende de moedigheyt om aen defen vyandt te weder-
itaen; leertmyfijne liftenen lagen, ende de boos-
heyt van íijne ontichuldingen ontdecken : want wat
kan ick fonder uwe hulpe , tegen eenen íòo vreefelijc-

ken vyandt > gy hebt hem aen my gegeven voor eenen
mede-geielle in mijne pelgrimagie , met verbinteniile

van hem te voeden , op dat hy niet en befwycke , en-

de te kaftyden , op dat hy onderworpe zy. Hoe qua-
lijck onderhoude ick defen regel , die nochtans foo

noodtfakelijck is ! want ick vinde my meer genegen
om mijn liçhaem te ftreelen,als om het te ftraffen

;

ende dit is't dat hem verftaut van tegen my op te ftaen.

Hecht , ô Heere í mijn vleefch aen uw Cruys metde
banden van uwe liefde , ende geeft my door uwe ftren-

gigheyt van leven , de beícheydenthey t , den wille en
de fterckte om dit iondigh lichaem te handelen

,

naer uwen wille en wel-behagen.

Keen mijne ooghen af , ende fluyt-íè , door
uwe vreefe , op dat fy de ydelheden niet fien en

iouden , als om die te verachten , ende dat fy him
gheficht niet en veftighen op het ghene , het

welck mijne ziele kan hindeien. Stelt eene bewa-

remjje aen mijne lippen , ende eenen toom aen mij*

nen mondt , Pf. 140. 3. op dat ick noyten fegge >

het welck ick moet fwygen ; het kven ende de

doodt j
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doodt , volgens uw woordt, zyn in de macht van de

tonge. Prov. 18. 21. Macckt dat de mijne , noch mij-

ncn naeften > noch my en quetie , ende dat ick , in de
plaetie van te veel fpreken , met eene diepe ftilfwij-

gentheydt magh letten op het gene dat gy íiilt ieggen :

want gy hebt door uwen Propheet gefèy t , dat defmnen
de poorten zyn ,door de welcke de doodt komt in onje

zjelen ; Jer. 9. 11. fluyt dan deie poorten achter u ,

mijnen Godt , als gy in mijn herte ííilt gekomen zijn ,

op dat gy daer in alleen ioudt mogen blyven , endc
dat'er niet in en komt > het welck u mishaeght ; vernie-

tight mijne ghebreckelijcke herts-tochten , ende
maeckt , dat ick de tijdelvcke faken niet en ghebruyc-

ke , ais voor de nootiakelijckheyt.

VI. Gy kent , Heere , het over-groot ghetai

mijnder fonden , de welcke de ongeregelde liefde

van mijn lichacm, my heeft doen bedryven; ghe-

dooght dat ick in de bitterheydt mijnder ziele ,

door-loopende alle de jaeren van mijn leven , de ielve

voor uw aenfehyn magh belyden.

Men kan Jigh hier in 't befonder befchuldigen ,

ende vervohens dit Gebedt doen.

OMedelydenden Medecyn-meefter > verfterchjt myne
kranckheyt , op dat it\ myne bedorvegenegemheden

foude kpnnen wederjlaen. Gyjiet , hoe diepe wortelen d.at

fy in myn hertegeworpen hebben , ende de vruchten des

doodt

s

, die fy daer voortsbrengen. Ruckf defe verderffe-

lycke wortelen uyt , tot het minften hayrken toe ; leert

my y hoe dat gy unit dat ick, u dune , ende geeft my den

wille ende de fterckte om uyt te wercken , hetgene gy my
fait qeleert hebben. Geeft my de gratie van te bem'tn-

nen het gene my kruyfi 7
ende van myn behagen té

L DoiL X nemen
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,

nemen in de quellinge , aenghefien ick, daer in den mid*
del vinde om te voldoen voor myne fonden* Maeckp
dat ick> die verfoeye met fulck, een leetivefen , gelyck.

ick, vermaeck genomen hebbe in te bedryven , ende dat

ick foo vele liefde hebbe voor de penitent ie, als ickge-

hadt hebbe voor deConde. Alaergy weet beter als ick , o

mynen Godt > wat my betamelyck is : ick gelate my
geheel in u , vergeeft my het gene dat u belief

t

, ende

firaft my foo veel als gy fait unllen. Ick vraeghevan

u alleenlyck maer de gratie , van niet anders te wiL
len*> als hetgenegy fultdoen. Slaet , brandt , k^pt en

kerft , ende en fpaert my met inden tydt , op datgy my
in der eenwigheyt foudt jpaeren.

VIL OJejus , mijn leven , ende mijne ialigheyt , gy
kònt een eynde ftellen aen mijne boosheden. Gy en
wenfcht niet minder de vrintichap , ende de liefde van
bekeerde iondaren , als die van de zielen * de welcke
altydt in onnoofelheyt geleefthebben. Van dien tydt

af , dat de iondaerefle Magdalena haer felven voor uwe
voeten geworpen , ende àie met traenen ghewaifchen
heeft 3 hebt gy haer aeniien als eene van uwe getrouwe
vriendinnen , ende het is haer íeer haeil toe-ghe-

laten koftelijcke Salve over uw hooft te ftorten.

Paulus uwen vervolger en hadde nauwelijckx ghe-
thoont , dat hy bereyt was u te gehoorfamen , oft

den Hemel is iijne Schole gheworden , ende gy
hebt u geweirdight van hem felve t'onderrichten.

Verheft oock mijnen neder-gevelden geeft, ô le-

ven van mijne ziele !. ick omhelfe uwe heylighe

Voeten ; ick wille u beminnen , ô goddelijcken

Jefiis ! ick wille u beminnen , u dienen , ende ge-

heel aen u zijn. Dat mijne fonden verdrincken

in den af-grondt uwer bermhertigheden , ende dât

men oock de gedachteniíTe der íelve te niet doet.

Het
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Her is waer , Heere , dat mijne ziele onweir-

digh is te verfchijnen voor ibo fuyvere oogen , dat

íy haer niet en kan befchermen van de bedorvent-

heyt > die haer omringelt , ende dat iy altijdt be-

fmeurt is met duyfent vlecken ; maer wie is 't die kan
hindereri , het gene gy befchermt \ wie kan omkce-
ren , het gene gy onderfteunt } wie kan fcheyden %

het gene gy vereenight , ende wie is 't die kan doen
beven , het gene gy bemint \ Mijne ziele hoe ellen-

digh iy oocK is , en is niet min aenu , als de ziele

van den getrouwften van uwe dienaeren. Is 't dat ick

my felven iníien , mijnen Godt , ick moet my fel-

ven van u vervremden ; maer als ick u aenfien , mijn
herte begeirt u , ende alie mijn inwendig veriucht naei:

u. Vereenight my dan met u , ende vernietight in my ,

het gene u mishaegt. Met u vermagh ick al , ende ick

en fal niet vreefen , want gy zijt mijnen ichat , mijne
glorie , eilde den center van mijn geluck.

O Moeder Godts , ende der fondaren ghetrou-

we mede-gefellinne in de pijnlijckheden , en de
cjuellinghen van uwen eenigen Sone , alleen on-
der de iuyvere fchepfelen 3 vry van alle fonde !

hebt toch medelijden met defen ellendighen fon-

daer ; verkrijght voor hem vergiffeniiTe van fijne

fonden , ende de gratie van uwen Sone ghetrou-

welijck te dienen* Geluckfalighe Geeften , inwoon-
ders van het hemelfch Jerufalem , het welck ghe-
bouwt is , niet alleenlijck voor de Rechtveirdighe

,

maer oock voor de fondaren > ontfanght de be-
geirte die ick hebbe , van met U-L. aldaer eens
te woonen , ende en ghedooght niet , dat eenighe
aertfche fake my van uw gheielfchap fcheifdc.

Amen.

X z HET



HET XIII. LYDEN
VAN

JESUS-
T. Door de Rechtvelrdigbeyt wordt bier verflaen de onder*

houdlnge van de Wet Godts $ die ons rechtveirdlgh en beyligh

tnaeckt. ^^ Wy moeten begelrlgb en dorfiigh zyn tot onfe beyligheyt

$n van onfen naeften. 3 . Den dorfi tot de fallgheyt des naejlens ,

veroorfaeckt groote pyne aen Godt-minnende zielen. 4. Heeft eeti

aldergroolite pyne veroorfaeckt aen Jefus : Paulus getuygbt dh
cock van fy felven •> bier uyt wordt bejloten wat groote fmerten

Jefus geleden beefi door dien bonger en dorft, 5. Wy zyn bier over

groote danckbaerbeyt fcbuldigb am Jefus. De ongevoely ckheyt in

defefaecken is fee* perykeleus. 6. Eenige mlddelen om dlengeeftelyc-

ken bongber te bekomen. Wat vler dat Godt op den Autaer van ons

Herte wilt fien branden. 7. Uyt dcfen gee(Ielycken bongberfpruyt

eenen lever $ defen moet dlfcreet zyn engematlght door de liefde.

$. Men moet beglnnen van Jyn felven te verbeteren. 9. Oock ali

am ons de forgbe van andere bevolen is.

Den honger ende den dorfi van de Rechu
veirdtgheyt.

JEsus heeft den honger ende dorft in den
welcken alle Heyligen , ende de ghene , die

eene oprechte begeirte hebben van hem te be-

hagen , geftelt onder het ghetal van de Evangeli-

fche Deughden, die ons fekerlijck leyden tot de
faiigheyt. Men moet door het woordt Rechtveir-

digheyt , verftaen de heyligheijt van de Chriftelijc-

ke deughden , ende de onderhoudinghe van de god-

delijcke Wet , de welcke ons rechtveirdight , ver-

vremt van.de fonden , ons tot Godt bekeert , ons

verlicht ende iuyvert , ons bereijdt tot de vol-

maecktheyt
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imecktheyt van iijne liefde , ende ons mede-deelt fij-

ne gaven. Defen hónger ende deibn dorft van de
Rechtveirdigheyt , die niet anders en is als eene vieri-

ge begeirte van de heyligheyt , is foo koftelijck voor
Godt , dat hem ghedocht heeft die te moeten vergel-

den met het grootfte vanalle fijne goederen, die de
volmaeckte vervullinge is van alle onfe begeirten. *Sk~

ligh zyn-fè die hongher en dorfl hebben naer de Recht*

veirdigheyt > want fy fallen verfaet worden : Matt. 1 6.

dat is te ieggen , want fy iullen genieten dien gelucki-

gen ftaet , alwaer Godt fonder onvolmaecktheyt be-

mint ende gedient is ; want dit is't het welck de Recht*
veirdige boven alie dingen wenichen.

II. Voorders , defen honger van de Rechtveirdig-

heyt heeft twee deelen : het eerfte gaet onfe eyghe hey-
ligheyt aen , ende het ander , de heyligheyt van on-
íèn naeften : door onfe eyge heyligheyt , wenfchen wy
ons onthecht te iien van de liefde des weirelts ende van
ons eygen felven , op dat wy alfoo niet anders en iou-

den beminnen als Godt alleen : door de liefde die wy
tot onfen naeften dragen , wenfchen wy dat Godt van
alle menfchen gekent , bemint ende gedient foude
wefen. De vergeldinge van de eerfte , is die fpyfe ,

met de welcke Jefus fy felven ípeyíde als hy iey-

de : Myne Jpeyfeis den wille te doen van dengenen y

die my gefonden heeft. Joan. 4. Want de zielen y

die hongerigh zyn naer de heyligheyt , onderwer-
pen haer aen den Goddelijcken wille in alle din-»

ghen ; fy fmaken Godt in alle hare geeftelijcke

oeffeninghen 9 verwachtende tot dat iy hem met
volheyt in de eeuwigheyt fullen befitten. Voor
foo veel als aengaet den honger , den welcken
men heeft van de volmaecktheyt des naefteris , en
is niet feer geloont , ten zy in't ander leven , doof

X 3 dien
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aien dat men in dit leven niet en fiet als lauwigheyt

ende ongeregeltheyt : ende de Heyligen en iullen

niet votdaen zyn , ten zy , als'er geene gebreken
meer en fallen zijn om uyt te rucken , noch lauwig-

heyt om te verwermen , noch aen den naeften iet

meer te wenfchen , als de eeuwige goederen , de wel-

ke hy alreedts in beíittinge ial hebben.
III. Daer en is geene cleught , die aen de dienaeren

des Heeren eene grootere pyne verooriaeckt , als de-

íèn dorft van de ialigheyt des naeftens : want voor loo

veel als aengaet hunne befondere volmaecktheyt , fy

trachten de aertfche liefde uyt hunne herten te ruc-

ken , aen de hcllinge van de bedorve natuere te we-
derftaen , hun felven te verwinnen , ende hun vleeich

te verfterven ; maer ten opficht van de liefde des nae-

ftens , als wanneer fy Godt uyt geheel hunder herte

cens hebben beginnen te beminnen , foo waicht het

Goddelijcic licht in hun , het welck hun te verftaen

geeft, hoe grootelijckx dat Godt verdient bemint te

zyn. Als dan voelen iy het onghelyck van de gene ,

die in ionde leven ; iy worden door eene gedueri-

ge begeirte gepraemt , om alie menichen onderwor-
pen te fien aen de Wet des Heeren , ende fy en zyn
niet min gheraeckt over de dolinghe van d'andere

,

als wel over die > in de welcke iy van te voren felve

geleeft hebben.

Maer om diefwille dat deien dobbelen honger >

de heylighen in dit leven verteirt ende vernielt ,

foo is't dat Godt hun voor eene vergeldinge ber

looft te verfaeden in't toekomende leven > vol-

gcns de bemerckinge van den H. Auguftinus , den
welcken doende de Evangelifche Saligheden over
ecn komen met de Gaven van den H. Geeft , feght

,

dat den honger van de Rechtveirdigheyt niet an-

ders
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ders en is , ais de gave van Sterckte : want wy hebben
eene groote fterckte van noode , om onfe herten te

rucken van de liefde der aerde , ende dat den genen ,

denwelcken van de Goddelijcke liefde geraecktis,

cene krachtige hulpe van den H. Geeft noodigh
heefc, om de droefheyt te onderftaen , de welcke
het verlies van fijne Broeders in hem veroorfáeckt 9

ende om alien noodighen arbeydt te ondernemen
tot hunne bekeeringhe , fonder tegeníeggingen *

oft eerfchendingen , ofte de doodt felve te vreeien.

Deíè deught is oock den oorfpronck van foo vele

eerlijcke daeden , de welcke de Heylighen vooç
de glorie Godts* ende voor de faligheyt van hun*
nen naeften ghedaen hebben.

IV. Jefus heeft alles gheleden , het welck het

pynelijckfte is in defe deught ; want den vierigen ie-

ver , ende. den geduerigen dorft die in hem brande ,

van alie meníchen te íien gehooriamen aen de God*
delijcke Wet , de deught te oeffenen , de ibnden te

vlieden, hun laten te geleyden doorde bewegingen
van den Geeft Godts , wafciom te nemen in fijne ken*
niíle ende in fijne liefde *, deien iever , fegh ick,
groeyde naer de maete van de liefde ,die hy voor fij-

nen Vader hadde : ende om dieiwille dat hy onfe

quaetheden aeniagh , al offet de fijne hadden ghe^
weeft , foo gevoelde hy voor ons het verlies van
alle defe goederen foo levendigh , al oft dat hy felve

daer van berooft hadde geweeft.

Dit ghevoelen is hem by-ghebleven , foo langh
als hy geleeft heeft. Den H, Paulus , den welo
ken maer een genfterken van dit Goddelijck vier

hadde , waer mede onfen Salighmaker ontfteken

was > feyde , dat de forghvuldigheyt van alle de

Kercken hem verfchmrde : dat hy imvendighlijck,

X 4 ymeirt
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verteirt was , *W <& verergermffe , ^ /?v £,£ • dat
hy nut meeraenJ) felven en was ; dat ^ /«fife m*
Jesus hempraemdevangeheelaen ctandere te z,m ; ^ihfigh geluckigh achte > te mogen lyden voor de Uytver-
kprcn;dat, al-hoe-wel Jzsmfjn leven was, ende de
doodtfijngeluck, hy nochtans met en wifte , «/** ^
fy /tfzw jW* hebben , wrV <£*; /^.w^« fyus *eoe-
ven wterdt

, oft te Jlervencm Godt te befitten , oft tele*
ven

,
om de z^telen Saligh te matyn ; dat hy [esus be-

rnmde mfuller voegen , dat hyfeyde , dat'er aeenfihep-
fel hem vanfiyne hefde enfoude kpnnen fcheyden ; ende
hy ieyde dat den H. Geeft fijne getune was 9 dat de
hertneckigheyt der Joden fijn hertefoo bitterhjc\ met
droefheyt doorfnede , dat hy wilde van Godtghcfcheyden
zjjh , om defaligheyt van fijne Broeders.

Is't dat den Apoftel iulck cen gevoelcn hadde ,

hoedanighmoeftehetgevoelenvan?*/^ zyn , den
welcken door eene eeuwighe liefde uyt den He-
mcl op d'aerde getrocken was , om de faligheyt der
ipenfchen I den welcken den rijdt van dry-en-der-
ligh jaeren geleeft heeft in eenen geduerigen honker
ende dorft van onfe Rechtveirdigheyt : aen wie allc
de fonden die bedreven waren geweeft , ende die
noch bedreven iouden worden , van het beginfel des
weirelts af , tot dendagh des oordeels , tegenwoor-
digh waren

; die het geral onderícheyde , ende door
fijne oneyndelijcke Wysheyt de leelijckheyt der feL
ve weeghde , ende die-fe ten leften beweende naer
de maete van fijne liefde , ende van de overgroo-
te begeirte , die hy hadde , van ons daer van te ver-
lofíèn.

Dit was voor hem een groot torment , ende
eene foo onbegrypelijcke bitterhevt des herten ,
dat men magh ieggen , dat hy foo vele dooden

geleden
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geleden heeft als hy íonden fagh, ende zielen wil-

de faligh maken : want hy ftelde haere ialigheyt

voor iijn cygen leven , ende de ionde tegen Godt
gedaen was hem veel harder als hetCruys. Hy offer-

ee iijn Bloedt op voor ieder een in't befonder , ende

het opperfte iijnder droefheyt was , te voorlien , dat

fijne doodt aen vele vruchteloos íoude weien.

V. Het ftaet ons toe rypelijck t'overpeyfen , naer

Godt foo grootelijckx vergramt te hebben , wat

wy fchuldigh zyn aen defen Goddelijcken Salighma-

ker , die de íonden , de welcke wy alle daghen foo

lichtelijck bedryven , foo bitterlijck beweent heeft

,

maer de waerachtige overtuyginghe van deie waer-

hcyt 5 is boven ons begryp , ende daer en is niet , als de

iuyvere liefde , die ons de grootheyt van oníe ver*

binteniífe kan doen begrypen.

Wy weten , met wat ibrghvuldigheyt , ende
met wat affeótie de Ouders hunne kinderen op-

brenghen ; hoe grootelijckx dat iy inwendigh ge-

raeckt zyn 5 als fy iien , dat iy hun tot de ydeiheyt ,

tot hunrie quade genegentheden , ende tot het quaet

geíèlíchap begeven , ende dat iy den raet verachten

van de gene , die hun beminnen. Godt doet ons dick-

wils diergelijcke verwytingen door fijne Prophe-
ten ; hy beklaeght figh , dat fijne kinderen hunne
liefde, die iy hem fchuldigh zyn , geven aen din-

gen , die hun Coo fchadelijck zijn ; dat fy hem vluch-

ten , dat iy hem vergrammen , ende dat iy hem
doen dienen aen hunne íonden , ende hy beklaeght

• fich daer over met Í00 veel te meer recht , ora
dieíwille dat hy ons met veel meerdere teerigheyt

bemint, als de alder-teerite Moeders hare kinde-

ren beminnen.

Wat reden van befchaemtheyt voor ons 5 te iien

van
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van den eenen leant de benauwtheden des herten van

Jefm om onie Saligheyt , ende van den anderen kant

den afkeer > die wy hebben van de waerachtighe goe-

deren , ende de groote verblintheyt , die ons doet

loopen naer de verganckelijcke goederen , die wy
mcer beminnen , als Godt felve ! Daer en is geen
grooter teecken van onie verwerpinge , als den
fmaeck van de Hemeliche faken geheel te verlieien

:

want Godt heeft aen alle de krachten van onfe ziele

ende lichaem 5 den fmaeck gegeven van de voor-

werpfelen , die hun dienftigh zijn , op dat iy die met
meerdere vierigheyt ibuden wenfehen , met meer-
der vermaek ontfangen , ende met mecrderprofijt ge-

nieten. Daer uyt volght dat de ooghe met en wort ver-,

moeyt van te fien^ volghens de getuygeniiTe van de H.
Schriftare , EccL 1.8. noch de oore van te hooren ; dat

den hongher 3 ende den dor it , ons het eten , ende het

drincken aengenamer maken. Het felven gebeutt

oock met de andere iinnen , ende als'er eenen is ,

die niet begehigh is , ende aen wie niet meer
fmaeckt , het gene dat hem eygen is , ibo kan men
íèggcn , dat hy , oft ieer kranck 3 ofte teenemael ver-

dorven is.

Aldus wanneer de ziele , de welcke de eeuwige

goederen alleen konnen veriaeden , geheel bekom^
men met de aertiche afteótien , den fmaeck van de he-

melfche waerheden komt te verliefen \ als fy daer in

ongevoelijck is ende onverfchillig , als fy daer van ee*

ne walginge ende eene afgekeertheyt heeft, als dan is

fy in een opentlijck gevaer van haer eeuwigh verlies.

Ditishetqtiaethet welckde Heyligen noemen eene

ongevoelijckheyt , daer Godt figh van beklaegtdoor
den mondt van fijne Propheten , als hy feght : Dat
hygeroepen heeft > ende met aenhoort en U geweefi

;

dat
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dat hy gekaftydt heeft , ende dat menfich niet ghebetert

en heefc ; dat hy ghejlagen heeft , ende dat merit nietge-

voelt en heeft : jerem. 8. dar de menfchen ais raíènde ,

fonder eenighe vreeíe loopen naer hun ongeluck ; dat

fy Godt fonder onrufte verlieíen , dat íy hunnen ryt

over-brengen in de vergetenthey t van de eeuwigheyt >

ende dat íy op eenen oogenbliek tyts vallen in de helle*

VI. Verwachtende tot dat Godt, geraecktzijnde

over eenen íoo çevaerlijcP en ftaet , hun uyt de ellen-

den wel wilt trecken door het licht van fijne waerheyt ,

ende door het bevvegen van íijne liefde , íbo íoude
ick dry dingen geirne aenraden.

Ten eerften , dat íy de deught over ai daer íy-feíien

fouden pryfen ende toe-ftemmen , al-hoe-wel dat fy in

hun íèlven noch niet beíloten en hebben van die te

volgcn; dat íy jonftigh fouden ziin aen deughdelijc-

ke períbonen , ende ai is't dat íy van de heylig-

heyt vervremt zyn , fy die even-wel niet en fouden
vervolghen , waer door fy oock in dit leven deel-

achtigh fouden zijn van de boosheyt der duyvelen.

Ais dan Godt íiende dat fy in d'andere voor goet pry-

fen , het welck fy felve niet derven oefFenen , fal met
hun miflchien mede-lyden hebben , gelijck het dick-

wils gebeurt > ende fal hun door íijne gratie verfterken.

Ten tweeden , dat íy de on^ebooghfaemheyt van

hun herte foude milpryfen ende haten , peyiende hoe
veel dat hun gheley verfchilt van dat van de die-

naren des Heeren ; dat fy hun verootmoedighen ,

ende dat íy hun ielven veroordeelen in íijne tegen-

woordigheyt. Door deicn middel en fal het Godde-
lijck licht in hun niet gheheel verdwynen, fy fullen aU
tydt aen Godt vaft houden door eenigen bandt *

ende íy en fullen in de fonde niet geruftelijck

leven.

Ten
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Ten leften > iy moeten geirnc van Godt fpreken

met eerlijcke perfoonen , door welckers onderhou-
dinge ende exempelen hun verfteent herte allenskens

fal vermorwen 3 ende is't dat den Heere aen hun ee-

nigh ftraeltjenvanfijn licht ontdeckt , dat iy als dan
het leven van Jefus leien , ende hunne verbinteniiTe

overpeyfen. Dit is eene ieer krachtige remedie om
de ziele uyt hare flappigheyt te trecken , om hate be-

geirten te doen groeyen , ends om in haer de liefde

tot de ichatten , die in Jefus befloten zyn , te verweo
ken. Maer is't dat de gene de welcke ae Goddelijcke

goetheyt eeni^ gevoelenvan liefde in-geeft , op hun
felven eens wiílen letten , fy iullen haeft gewaer wor-
den , dat Godt niet op en houdt van hun inwendigh-
lijck te pramen , ende hun te doen gevoelen het gene

hy van hun vraeght. Sy moeten aendachtigh zijn aen

fijne ftemme , ende getrouw van hun te laten geley-

den, op dat fy door eene plichtige onachtfaem-

heyt den in-ganck niet en geven aen de aertiche be-

geirten , waerdoor den tweeden val veel gevaerlijc-

ker ende ongenefelijcker als den eerften ioude wor-
den.

Dat iy eens indachtigh zyn dat Godt in de oude
Wet geen andervier op iijnen Autaer en wildefien

branden , als het gene het welck uyt den Hemel geko-

men was : hier-en-tuifchen en heett hy'et maer twee

keeren aen fijn volck gegeven , den eerften in de

Woeftyne onder de beftieringe van Moyíès , ende den
anderen onder Nehemias in de wederkomite van de
Babilonifche gevangeniífe. Tuífchen dien tyt men
hadde eene groote forge van dit heyligh vier te on-

der-houden ende te beletten , dat'et niet uyt en ibude

gaen. De begeirte van Godt te behagen , den hon-

ger , ende den dorft van de Rechtveirdigheyt is

eene
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eene hemeliche vlamme die den H. Geeit in otife

herten ontfteeckt ; maer iy moet onder-houden woi>
den door vierighe begeirten , door ieverighe Ge-

beden , ende door heylige wercken : ende als men
die vcronachtíaemt , het vier gaet uyt , ende men k n
het feer qaalijck wederom ontfteken. Maer gelijck

Nehemias , naer dat hy het dick water , in het welck
het eerfte vier verandert was , ghegoten hadde over

de flagh-offerande , verwachte tot dat Godt het felve

wederom foude ontfteken > ende ten leften iagh hy
de flagh-offerande Mirakeleufelijck branden ; alfoo

oock , als wy het weynigh , het welck ons over

blyft van onfe eerfte begeirten , met ootmoedigheyt

ende met volherdigheyt aen Godt op-offeren , hy
laet figh raken , ende als dan verweckt hy in ons

door fijne bermhertigheyt het vier van iijne liefde 3

ende den geeft van Penitentie.

VII. Den honger ende dorft van de Rechtveirdig-

heyt , brenghen den iever voorts , die foo noodt-
iakelijck is aen eenen Chriften menfch > maer foo

moeyelijck om dien met difcretie te oeffenen , met
de welcke hy moet gevoeght zijn. Maer gelijck de
Saligheyt , ofte het verlies der zielen feer dickwils

hanght van het goet , oft van het quaet gebmyck der

felven , foo is 't dat men hier in feer voorfichtigh-

lijcfc moet handelen ; ende om diefwille dat ,-naer *t

uytwendigh geoordeelt , den iever ieer gelijck icheynt

aen't verfmaet ende aen de gramfchap, Í00 moeter
toe-gelet worden , dat hy niet te verre loopt , dat hy
den naeften noch ftoort , noch verergert , op dat

den middel fijnder bekeeringe hem niet meer be-
ichadi^ht, als vervoordert, Voorders om dat den
iever voor eynde ftelt de glorie Godts , ende de
Saligheyt der zielen , Í00 gebeun'et fomwylen ,

dat
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dat perfoonen , die al te ieverigh zim , hun felven
krachtehjck latende voor-ftaen , dat fy verbcnden zim
te volgen , het gene fy meijnen hun in«eleven te
21 jni, den tyt, de plaetfe , de maniere , end? de andere
omftandigheden nietgenoegh en overpeijfen , die den
opperiten leveraer van alle goet, t'onfer opfight met
iulck een order

, ende wijsheyt altyt onder-houdt ; in
der voegen

, is't dat defe over-een-kominge , de welc-
ke beftaet in de vereeninge van den iever , met de
voorhchtigheyt beroert wort,fooen is't niet andere
als eenen oproer ende confufie , tot achter-deel van de
zielen , ende van den dienít Gódts.
De gedachteniflè alleen van eenen goedeh iever*

brenght de gematigheyt by , ende de andere hoedae-
nigheden, die hy moet hebben : want den iever, die
ligh uytftreckt tot de liefde, en is niet andeis als de
lorge die men heeft om het goet te bewaeren , het
welck men befit, ende te vervremden al'et «ene , het
welck hem kan ontftellen , ofte te nietdoen ;?nde defe
iOrge komt voorts van de liefde , ende van de achtin-
ge

,
die men heeft voor het gene , het welck men be-

mint. Overfulckx heeft den H. iever fijnen oorfpronck
in de waerachtige liefde Godts,ende achtin«e,die
men maeckt van hjne glorie , ende van het Geeftelijck
profijt des naeftens. Daer uyt volgt , dat hy defelve
quahteijten heeft, de weleke den Apoftel «eeft aen de
liefde

,
als hy iegt :.de Liefde is lydtfaemtg ,fy is aoeder.

tieren. De Liefde en benyt met /fy en doetgeen' auaet , fyen won nut op-geblafen , fy en is niet eergieng, fy en
joeckt niet dat haer toe-behoort

, fy en wort met aram.
moedig

,fy en peyfi geen quaet , fy en verblydt hair met
over de ongerechtigheyt , tnaer fy verblydt haer met
de waerheyt , die dmgen verdraegt fy , alle dmgen
gelooft fy , alle dingen hop fy , alle dmgen verwacht
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fy. 1 . Cor. }•*'" 1 - Siet hier de atbeeldinge van dett

waerachtigen ievcr.

De plicht dan van eenen ieverigeti menfch , is

voor al Godt te beminnen , ende fijnen naelten : daer

iiaer de glorie Godts , ende het profijt van fijnen nae-

ften ; maer hy moet eerft den iever 5 den welcken hy
heefc voor de glorie Godts , door íy ielven beginnen

te oeffenen vernietigende in fijn herte , ende in iijne

manieren van leven , het welck devruchten van fijnen

iever kan beletten , ende vervolgens kan hy den felven

oeffenen ten opiicht van d'andere Maer onie eyge fae-*

ligheyt veronachtíaemen y ende arbeyden voor die van

onfen naelten ; voorfichtig zijn in onfe eyge faeken *

haeftig ende onvoorfichtig zijn in die van onfen nae-

ften 5 ieverig zijn over fijne gebreken , ende gematigt

over d'onfe ; dat is eenen ongeregelden iever hebben ,

die weynigh profyt doet , die qualijck ghenomen
wort , ende dickwils de maetigheyt te buyten gaet

,

door dien dat de fedigheyt daer meer plaetie heeft

,

als wel de deught.

VIII. Jefus gafdefen Regel aen de Pharifcen , als iy

door den iever van de wet gedreven , het Vrauwken *t

welck in't overipel bevonden was , voor hem bcichul-

digden en haer wilden fteenigen ,fèggende tot hun: dat

dengenen , die van U-L. fonder Conde is , den eerften (leen

op haer werpe. Joan. 8. Want het en is <*eenen oprech-

ten , difcreten ende gçregelden iever , dat den genen

,

die verdient gefteenigt te zijn, een ander wilt fteenigen»

Ten is niet redelijck , dat eenen ieverigen menfch fij-

ne eyge glorie ípreekt , anderfints fal fijnen iever ver-

keerenin eene vermetentheyt \ in tegendeel hy moet
medelyden hebben met het quaet van een ander jhy en
mag den genen ,die geiondigt heeft, metal te groote

ftrafaeyt niet verftooten,noch iyn leetwefen verwerpcn *

noch
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nõch fijn gefelfchap vluchten , noch hem de eerewey
geren , die hem toekomt ; maer hy moet hem eerder

trachten te helpen , ipaeren , te eeren , ende winnen

,

Cm hem alfoo te genefen. Dat hy fig ftelle onderden
iondaer , den welcken hy wilt verbeteren , ende dat hy
fig laet voorftaen , dat hy eenen grooteren iondaer is ,

áls hy , van vreefe dat hy hem niet en komt te verach-

ten , ende dat den iever iigh allenskcns niet en veran-

den in een miinoegen , ende in eene afgekeertheyt.

IX. De gene, die de plicht van hunnen ftact verbindt
|

om de zielen te be-ieveren , zijn in deie faeke aen ee-

nige beiondere perykelen ondcrwoipen : want al is't

ichoon dat fy van hunnen kant gebreckelijck zijn , fy
en laeten daeromtiiet verbonden te zijn, de andere tot

de deugtte brengen , ende als danhebben fy twee din-

gen te vreeien die fy niet en konnen ontvlieden , te we-
ten : oftfy volbrcngen hunne verbinteniiTefcerfhppe-

lijck, vreeíènde dat men 't hun lichtelijek íòude ko-
men te verwyten , dat fy iet eyifchen van de gene die iy

moeften voorgaen , ende hetfelveniet en doen; oft

fy handelen met al te groote ftrafheyt , op dat fy alfoo

ieveriger fchynen te zijn , het welck in der daet alfoo

^niet en is ; maer op wat maniere dat iy voortgacn

,

fy fallen weynig profijt doen , ten zy dat hnn leven

een exempel van deught is. Het is dan feer te wen-
ichen , dat de Overften hun felven eerft onderwer-

pen aen de Wet , de welcke fy aen d'andere ftel-

len : want door defen middel en fullen iy , noch
verergerniile geven , noch te ftraf zijn.

Maer alwaert fchoon dat fy het niet en deden ,

het welck fy ieggen , hier uyt en mag men daerom
niet befluyten , dat fy

geenen waerachtigen iever en

hebben , oft dat hunnen iever hun vmchteloos

is : want Jcfits , die de zielen met fijn Bloedt ver-

loitj
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loft , ende die aen defe Herders betrouwt heeft , kan
Vóõr haer aen die onvolmaeckte menichen geven ,

hec welck íy ônweirdigh zijn voor hun felven tc

hebben. Met dit betrouwen is 't , dat de geloovighe

volkomemlijck moeten onderworpen zijn aen de
beftieringe van de gene , die de plaetíè van Godt hou-
den. Soo wel d'eene als d'andere moeten hunne oogen
dickwils ilaen op het leven van den opperften leve-

raer van de glorie íi]ns Vaders * ende van de íãlig-.

heyt oníèr zielen ; iy fallen in hem de wetenfchap
van de volmaecktheyt > ende de fayvere waerheyt >

fonder eenige uytneminge van perfoonen leeren ; Cy

fallen daer eene onverwinnelijcke verduldigheyt fien»

om de plompheyt van fijne Difcipelen te verdraegen ;

cene aenlockende minfaemheyt voor de fondaeren ,

om die tot hem te trecken ; eene moedige ftantvaftig-

heyt om de ftraffen der fonden uyt te ftellen , ende
om wel te doen aen de gene die hem vergramden,

Eyndelijck fy fallen eenen iever fien , aityt vol van
liefde , die hem alle de ftrafheyt die wy verdienden »

op fy ielven heeft doen nemen , terwylen dat hy
t'onfer opficht alles met foetigheyt fchickte , en-

de dat hy die felve met weldaeden vervulde , die-fc

in geender manieren en verdienden.

Siet hier het voorbeeldt , het welck hy moet vol*

gen , die fig begecft tot de faeligheyt der zielen : want
is't datfijnen iever niet foet, minnelijck, ende baet-

foeckigh en is , al-hoe-wel dat hy veel fal arbeyden 9

hy en fal noyt , als feer weynige vruchten doen*

/. Deck Y AEN-
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AENSPRAEKE EN VERHANDELINGE

Met Jesus, op den Honger , ende den Dorfi van
de Rechtveirdtghejt.

1 . Ve ziele , die heel arm is , neetnt haren toevlucht tot Goat ,

die den oorfpronck Is van allegcet. 2. Beklaeght dat-fe haerfelven

vervult met ydelheyt , daer-Je nocbtans gejchaepen is voor Godt.

3 . Gebedt tot Godts bermhertigheyt , die beter is ais vele levens. 4.

De ziele roept uyt den gront van haere ellenden , om gefuyvert te

wordenin haerbegeirte. 5. Sy fielt haer betrouwen op Godts berm*

hertigheyt , en op de llefde van Jefus. 6. Om dat Jefus tot defalig*

heyt van ieder in \t befonder fuick eenen dorft gehadt heeft , al oft

hy maer eenen alleen en hadde faligh te maken. 7. Verfuchtingen

tot Godts llefde , en om van alle andere ongeregelde liefden verlofi

te zyn. Soete uytlegginge van *t Gebedt des Heeren,

I, /~\ Oorfpronck van oneyndelijcke goederen , ick

V_y geve u duyfent danckíeggingen 3 dat gy my foo
arm gemaeckt hebt , aengefien dat mijne geduerige el-

lenden my praemen , van mijnen toevlucht tot u te ne-

men : want wat is'er in my , het welck u nret en
wenfchtjô mijnen Godt,al-hoe-wel dat mijne verblint-

heyt my belet , van mijne ey^e begeirten te kennen ?

Gy zijtden oorfpronck van alle goederen : van de he-

melfche,door dien dat iy in u beiloten zijn ; ende van

de aertfche , door dien dat uwe Goddelijcke handt die

uytreyckt volghens mijne lichaemelijcke noodtwen-
digheden. Van deie milde handt is 't dat mijne

oogen haer licht verwachten , fonder het welck
iy met duyfterniifen* bedcckt zijn : van defe is't,

cat mijn lichaem de locht vraeght om te aeflemen >

het broodt om te etexi , het water om te drinc-

ken > de gefontheyt als het fleck is , den dagh om
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te arbeyden , den nacht om te ruften , de krachten voor

de beweginge-, den goeden uytval in de iaken , endc
;

de hclp-middelen tegen alie hct quaet daer het mede
omringelt is.

Deie handt , de welcke al het gene goet is gefchapeti

heeft > deelt ons dat uyt volgens onfe noodtwendighe*

den. Als ick gevangen ben , fy verloft my : als ick my
bevinde in't midden van mijne vyanden , fy befchermt

my in het perijckel , fy voor-komt het quaet , het welck
my dreijght , ende is het iaken dat iy toe-laet dat het

my overkomt , foo is't dat iy my helpt om dat te ver-

dragen. Als-wanneer ick eenighlijck bekommert zijn-

de met de forge des levens > ende defe Almogende
h^ndt vergeten hebbende , foecke het menfchelijck

fteunfel , is't dat deie Vaderli jcke handt my niet te hul-

pe en komt , ielve als ick niet en peyie van die te vra*

gen , ende dat ick die gantich onweirdigh ben , alle

mijne betrachtinghen zijn vruchteloos : want gy hebt

gewilt dat het 11 alleen moet toe-ghefchreven worden ,

het gene in my goet is ; ende alfoo veríiicht deien ge-

heel açrtfchen menfeh geduerighlijck tot u> ende de
ftemme van íijneellenden verfoeckt fonder op-houden
uwe bermhertighcyt.

Want wat fal mijne ziele doen die foo arm is

van hare natuere , ende noch veel armer door hare

fchult } Tot wie fal fy haren toevlucht hebben ,

ten zy tot u, mijnen Godt> Gy verdraeght haer,

als iy ibndight , ghy verwacht haer als fy doolt >

gy geeft haerde dcught in, gy leert haer dewaer-
heyt , gy geeft haer den wille om te begeiren, de
fterckte om te volbrengen , de ftantvaftigheyt om
te volherden : gy geeft haer het Geloove om u te

kennen , de hope om u t'aenroepen , ende de lief-

de om u te beminuen. Sonder u lyden ulle mi|ne

Y

1

krachtcrt
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lcrachten eenen onveriadelijcken honger , door dien

dat gy-fe maer alleen en kont veríaeden. De geefte-

lijcke gaven die de zielen tot u verheften , ende de
oneyndelijcke goederen om de welcke te genieten ,

gy de ziele bequaem geichapen hebt , en konnen
niet komen ten zy van u. Soo haeft als mijne krach-

ten haer door ongeregelde affe&ien uyt-ftorten buy-

ten u , fy vallen in gebreck ende in dolinge : want
hare natuetlijcke hellinge brenght die tot u , die de
voile ende de overvloedige maete zijt van haer ge-

luck. Al het gene iy buyten u foeken , dat veriwackt

ende verteirt haer , ende het doet haer een cjuelende

leven leyden , in een hongerig ende ellendig vremt

Landt.

II. O eenige ende volkome rufte van uw ellendigh

íchepíel , flaet op my de oogen van uwe bermhertig-

heyt j herftelt door de liefde , het welck gy door liefde

fefchaepen hebt , ende het welck ick door ondanck-
aerheyt verdorven hebbe : want gy hebt my geicha-

pen voor u alleen , ende gy hebt alleen mijne waerach-
tige ende vafte ialigheyt willen zijn. Uwe handen heb-
ben my in fulcker voegen gemaeckt , dat den inwen-

digen ende uytwendigen menfeh geluckelijck van u
hangen ; overfiilckx hebben íy alie oogenblicken van

noode , dat mijnlichaem ende mijnen geeft gepraemt
zijn door eenen geduerigen honger ; ende dit , op dat

ick u íbeckende , ô mi jn opperfte geluck , met meer-

dere vreugt foude imaken , ende dat ick uwe goederen
met meerdere overvloedigheyt ioude ontfangen.

Maer gy fiet in my , ô Heere dat on-aerdigh

is ; ick geloove defe waerheyt , ick ken-ie , ick

beleyde-fe , ende hier-en-tuíTchen ick vergaedere

van alle kanten de verganckelijcke goederen , die

my uyt de handen ontinappen ; ick omhelíê den
wint y
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wint , ende ick voede my met locht en roock , ende
ick ben altijt hongerig , maer niet tot u , ick wenfche
fonder op-houden , maer ick en wenfche uwe ^oede-
ren niet. Ick wete nochtans > hoe arm ende ellendig ick

oock ben , dot eenen dagh in uw buys over-gebrocht ,

veel beter is ais dujfende , over-gebrocht buyten u : Pf.
8 3 . want den vrede ende de vertrooftinge de welcke
ick maer eenen dagh by u fmake , herftellen alle mi j-

ne krachten , docn alle mijne ellenden vergeten , alle

mijne iorgvuldigheden op-houden , ende vetvullen

mijne ziele met duyíent ioetidieden , daer ick in te-

ghendeel van alle ae andere dagen mijns levens niet

eenen alleenlijck en lean vinden die vergelekcn magh
worden met die geluckige dagen , die men by u
over-brenght. Voorwaer ick moet belyden , ghebe-
nedydende uwe bermhertigheyt , dat ick'er feer wey-
nige gehadt hebbe , die my buytcn uwen dienft aenge-

naem geweeft zyn, ende noch en is my van die onialige

dagen niet over-gebleven als de droefheyt ende be-

feirte , om dat doodelijck fenyn uyt mijne ziele te

onnen jagen , het welck (y daer in gelaten hebben.
III. Uwe bermhertigheyt , ô oneyndelijcke

goetheyt , is beter ais vele levens , Pf. 61* om dic£
wille dat alle defe levens vol ellenden zyn , ende
tot de doodt leyden. Vernietight in my dit leegh

,

ende aertfeh leven , het welck my houdt in eene

fchandelijcke ilavernye , op dat ick herftelt zijnde

in de vryheyt van uwe kinderen , niet meer en
beminne , alsu alleen. Verthoont u aen dc(c blin-

de ziele , ô 'iuyver licht , ende verftroeyt haere

duyfterniffen , op dat fy den modder iiende , daer

fy in verimoort light , uwe hulpe beginne te wen-
fchen. Geeft my eene vreeie van de vermakclijck-

heden die my konncn hinderen , ende eene walge

Y } van
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,

van de gene die ick bemint hebne. Geeft my dcfe

inwencíige fuyverheyt , die de weirde van elcke

íàke doet kennen , op dat ick door mijne onwetent-

heyt , den ímaeck van de geeftelijcke goederen niet

en verlieíe , de welcke gy mede-deelt aen uwe
Vrienden.

Ick en derve , ô mijnen Godt , de onweirdig-

heyt y de fchande > ende de ydelheyt der dinghen met
flechte woorden niet uyt-dmcken , die ick tot nu toe

bemint hebbe > ende die ick met eenen honger ende
dorft , den welcken ick niet en moefte hebben , ais

voor u alleen , geíocht hebbe ; ick belyde alleenlyck

voor uwe íeer fuyvere oogen, het welck íy klaerlijck

in my ílen , dat'er niet foo heyligh en is , oft ick ben
bequaem om het felven te verderven , is't dat gy het

tcgen mv niet en befchermt.

IV. O Goddelijcken Jefm , die my íoo volkoment-
lijck kent , gy zyt mijnen Salighmaker , mijnen Ver*

loíTer , ende de remedie tegen alie de boosheden die

gy in my íiet , ende de welcke gy met eene oneynde-
lijcke lydtfaemheytverdraegt. Aeníietden af-grondt

van mijne ellenden >opdathy dien van mijne berni*

hertigheden aen-locke ; is
5

t dat gy my in defen twee*

den af-gront duyckt, ickíaldaer geheel íliyver , ver-

andert, ende vernicuwtuyt-komen; omu uyt alie de
teerigheyt van mijn herte beginnente beminnen, en*

de omu met alie de vierigheyt mijnder begeirten te

foecken. Zyt indachtigh , dat ghy gefeyt hebt : Aen*
roept my in den dagh van uive cjuellmghe , ick fal h
verloffen, endeghy Jult my gloripceren. Pi. 49. Siet

hier ,- ô Heere, efen dagh van de quellinge , niet van

eene tydelijcke , door dien dat deíe my veel profij-

telijcker is, ais den voorípoedt des weirelts ; maer
den dagh van de peryckelen 5 waer in mijne ellen-

den
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den my geworpen hebben. Ick aenroepe u , mm
nen Godt , uyt den diepen afgrondt daer ick in gevaL

len ben , ende waer uyt ick niet en kan komen fon-

der uwe hulpe.

Hebt medelyden met my , zyt mijnen VerlofTer

,

íuyvert mijne begeirten , op dat ick u met eenen vie-

rigen honger foccke , ende u vindende 5 veríàet magh
zyn. Ick, bebbegeroepen tot w^o Heere , uyt het diepfte

mynder ellenden , aenhoort myngeroep , dat uwe ooren

aendachtig zjyn aen het woort van myngebedt. Pf. 119,
Dat ick met en foecke , als u , dat ick niet en vinde 1

alsu, dat gymijneenig voediel ende mijn levenzyt |

dat ick u niet en geve als fuyvere lovingen in dít dal

der tranen , ende dat mijne ziele onthecht van alle aert-

íche afFeótien , haer niet en verheuge >als inualleen,

V. Gy en kont my , ô Vader der bermhenigheyt ,

niet weygeren het gene ick vrage : want gy legt tot

mijn herte , dat het gene ick vrage , het gene is dat gy
my wilt geven ; overfclckx verioeke ick van u 5 dat gy
in my ailes wilt vernietigen , het welck figh in my
ftelt, tegende mede-deelinge van uwe gaevem Ick

wete dat ick defe gratie onwelrdig ben ; maer ftaet'et

toe , Heere , aen uwe liefde , ende aen mijne begeir*

ten , het welck gy niet en kont geven aen mijne ver-

dieníten. Gy en zijt my niet fchuldig > ende ick en ver*

diene niet met alien; jae ick wete wel , dat ick my in

der daedt onweirdig gemaeckt hebbe , om uwe ga~

ven te genieten , door de flechtigheyt van mijne herts-

tochten , die gy (let , ende die gy in my haet. Maer
zijt indachtig , minnelijcken Vader , datgy ten tyde

van dry-en-dertig jaeren van begeirte gebrant hebt om
my wel te doen , om my te bekeeren , ende om mij-

ne liefde ende mijne begeirten tot u te verheffen, Zyt
indachtig die minnelijcke quellingen de welcke gy

Y 4
^

aen



$44 Atn$Yae\c en verhandelinge met Jefus ,

«en íiwen eeuwigen Vader op-offerde , om mijne
ilappigheden uyt te wiflchen ; ende gemerckt dat de-
lcn dorft van mijne faligheyt u íoo vele jaeren gequelt

,

ende u íoo dickwils aenibcht heeft om my te helpen ;

voldoet hem , ô Heere , my toeftaende het gene hy
van uwe bermhertigheyt voor my vraeght.

VI. Gy zijc het , ô waerachtigen vnendt onfer zie-

len , die voldoet al het gene in ons ontbreckt* Als <*y

met ons hier op d'aerde leefde , ende dat gy faegt dc
bedorventheyt van onie begeirten , <*y beftede de fuy-

verheyt van duwe om daer in te middelen. Om dcCc

reden was 't , dat uwe oogen foo overvloedige tranen

ftorten > dat uwe ooren altydt open waren , om de
ftemmc van onfe noodtwendigheden t'aenhooren ;

dat uwen mondt alle dagen foo falige leeringen uyt-

fprack , ende dat gy oock geheele nachten over-

brocht , verfuchtende tot uwen Vader , voor de falig-

heyt van alle menfchen. Om defe reden was't , dat gy
fonder ophouden weende over de ftratheyt van onfc

herten , daer uw teer en altydt medelydende herte ,

cene alder-vierigfte begeirte hadde om die te vermor-
wen > ende daer in het vier van uwe goddelijcke lief-

de te ontfteken , ende eene alder-gevoelijckftedroeC

heyt van dit heylig vier uyt-°eblufcht te fien in eeni-

gc van ons. Ten leften gy Teed defen inwendigen

honger ende dorft voor my , ende voor elcken menfeh
in't befonder al oft gy maer eenen alleen faligh en

hadde te maecken.
Eylacen ! wy zijn , ô Heere , om in u fulcke forg-

vuldigheyt ende foo veel pynelijckheden te veroor-

faken? Wat verwacht gy van my, dat gy voor my
foo groote anexften oncierftaet , ende van eenen foo

vierigen dorft brandt ? Hoe quelt gy aldus uwe lief-

*le I Waerom en voldoet gy die in my niet > ô mi j.

nen
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nen Godt? HeDt gy dan uwe oneyndeUjcke macht
vcrlorcn? Waerom laet gy mynen vryen wille Í00 verre

komen , dat ick my íèlven verlicíe , ende u daer door
Í00 veel lydens aendoen > Siet Heere , van deien ftont

af , ftelle ick hem in uwe handen , ick gcve hem aen u
geheel over , ende ick begeire > dat hy voortaen met u
aenipanne in de begeirte die gy hebt van u fchepiet

bemint tc zijn.

VII. Ick beminne u dan , mijncn Godt ! ende
ick begeire u daegelijckx meer en meer tc beminnen;
Verre dan van my > alie andere liefde : want gy vei%

dient alieen uyt geheel mijo herte bemint te zijn. Ick

wete wel dat dit het gene is , het welck gy van my be-

geirt : want gelijck gy geichickt hebt , dat ais-wan-

neer ick by ti iet verdiene , ick niet weirdighlijck en
kan vergolden zijn , ten zy dat gy felve mijne vergel-

dinge zijt ; foo is't dat gy oock verfoeckt met voile

recht , mijne liefde alieen weirdig te zijn. Wel hoe

,

ô Heere ! geeft gy u felven aen my , ende ick fal my
daer naer Í00 ondanckbaer konnen toonen dat ick een

herte het welck bequaemis om u te beminnen , flap-

pelijck ial geven aen dingen die het onweirdig zijn >

Aengeficn gy mijne ziele tot u toe verheft , en gedoogt
niet , dat iy hervalle in haere oude kranckheden ; over-

fulckx ick offere u , al dat in haer is , ende al het gene
dat van haer hanght, Ick ontfange u , als mijn eenig

goet , maer ontfangt my oock als een goet , het welck

gy verkregen hebt ; bewaert my als uw erfdeel , ende
en verlieft my niet meer , ende dat ick u van gelijcken

oock noyt meer en verlieíè , mijnen Godt , mijnen
Heere , ende mijne opperfte faligheyt.

UYT-
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Un-LEGGINGE
VAN H E T

GEBEDT DES HEEREN
Vergekken met den Hongher y ende met den Dor(l

van de Rechtveirdigheyt.

I.O Emel , Aerde , Engelen , ende Menfchen ver-

XjL voeght u met my 1 komt alle wercken des

Heeren , ende laet ons al te faemen den genen die ons
geichapen heeft , loven , aenbidden , ende beminnen.
Wy gebenedyden u , Heere ende wy verioecken van
u den dorft , ende den honger van uwe liefde , door
de ielve woorden die ghy ons voorfchreven hebt : gy
fult-fe herkennen , aengefien iy van u felve komen ; gy
fult-ie jonftelijck aenhooren , aengefien gy-fe ons ge-

leert hebt , met het voornemen van die t'aenhooren ,

ende gy iiilt ons door die toe-ftaen vierige begeirten

van u te beminnen , ende te dienen , aengefien dat'et

Om die reden is > dat gy-fe ons geboden hebt te ieggen.

II. Onfen Vader. Éeuwigen Vader , almogenden

,

bermhertigen , ende vriendelijcken Vader, die ons

gefchreven draegt in den boeck van uwe liefde , die

in fulcker voegen onfen zy t , dat'er in u niet en is , oft

het is het ons , ende die in fulcker voegen Vader zy t

,

dat gy ons al te mael aenfiet , als uwe lieve kinderen.

III. Die zjjt in de Hemelen. Door de felve liefde

verwacht gy ons in het Hemels Palleys , alwaer gy
uwe wooninge hebt ; verheft onfe gepeyfen tot u,

Is't dat uwe wysheyt ons verre van daer houdt , ter-

wylen dat wy in dit ballinckichap leven , dat en is

niet, op dat wy van u fouden gefcheyden zyn ,

niaer



vergeleken met den honker en dorfl <kr Rechtv. $47
maer om ons naer ons Vaderlandt te doen veriucheen »

om ons daer eens te tnengen ende met blijdtichap te

vervtillen door het aenknouwenvanuw goddelijck

weien. Neemt met ons alle onfe begeirten , op dat al

het gene in ons is, geenen imaeck meer hebbendc
voor de aertfche dingen > vcriuchtc naer het geluck
van u te beiitten. •

.

IV. Geheyligt zjy mvtn naem. Doet ons de grootheyt

,

de Majefteyt , ende de teerigheyt van defen naem V'a^

der begrypen , op dat wy ons alibo gelnckig iouden

mogen achten van uwe kinderen te zijn. Treckt de ge-

heele weirelt tot awe kennifle , dat onie zielen , onie

lichaemen onie hens-tochten , onfe wercken , ende
onie woorden doen blycken , dat wy aen u zijn , dat

wy niet en foecken als uwe glorie ence uwen dienft >

ende dat wy over al uytfchynen , waerachtige kinder

ren te zijn «, van eenen Í00 heyligen Vader.

V. Totkpmende fy ons uw Ryc\e. Vervremt van uwe
kinderen , het welck hun van u-fcheyt , ende heerfcht

alleen in onfe zielen. Aenfiet , bermhmigen Vader
de peryckelen in de welcke wy leven. Verkort den
tydt van ons ballinckfchap , ende roeptons tot u. Hoe
kont gy lyden , dat uwe kinderen u beminnen , en-

de niet en fien i Is het Taken dat het noodigh is , den
tydt van ons ballinckichap te verlengen , gy kont ten

minften , terwylen dat het duert in onfe herten

woonen. Komt dan daer in , Vader vol van goer*

heyt ! Heericht daer , opperften Heere , ende ftelt

daer in uwe wooninghe. Is het Taken dat mijne ziele

foo geluckigh is , dat fy hier beneden u ryck wort ,

ick ben te vreden dat gy my de befittinge van het

Hemels Ryck foo langh uyt-ftelt , als't u ial belie*

ven: want ick en wille niet, noch in denHemel,
noch op d'aerde , ais u > ende foo wanneer gy \v\
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my heericht met eene volkome heerfchappye , en-

de met een onbepaelt vermogen , foo fullen myne be-

geirten volbrochtzyn.

Yl. Dat uwen %villegefchiede. Komt eeuwigen Va-
der , ftreckt uyt uwe macht > befit alies , ende maeckt
dar alies u ghehooríame. Wat zyn wy doch , ende
waer toe fijn wy goet > is't dat wy u niet onderworpen
en -zyn \ Gy heot gefeyt : Dat men u moetvreejen , en-

de uwe wet oncUrhouden : Eccl. iz. 13, want daer

in beftaet gheheel den menfeh. Alle uwe geboden fijn

den wille van eenen. Vader vol van liefde , van eenen
Vader die altydt let op onie noodtwendigheden.
Waerom zyn wy dan ibo blindt , dat wy ons over-le-

vercn aen andere willen meer als aen den uwen ? Dat
deien rechten, heyligen , weldoenden , ende vol*

maeckten wille op d'aerde heerfche, ghelijckin den
Hemel , ende dat alle de willen die tegen hem ftirydig

zijn , aen hem mogen onderworpen zijn. Onder de-

ien goddelijcken wille leven de geluck-ialige geeften

in den Hemel , geheel voldaen , geruft , ionder vree-

íè , ende in eene veriekerde befittinge van alle goe-

deren. Waer van komt het dat de menfehen hier op
d'aerde , aiwaer iy met peryckelen , ende met vyanden
om-ringelt zyn , fteunen op den arm des vleeich ,

ende op fl'appe , valfche, ende opongeftadige wil-

len } bandt uyt de weirelt , Heere , alle ydel be-

trouwen, ende onderwerpt het aen uwen wille 5 gelijck

den Hemel daer aen onderworpen is.

VII. Geeft ons heden ons daeghelyckjc broodt. Ghe-
meickt dat het fteuniel van ons inwendigh leven

beftaet in de ghehoorfaemheyt , ende dat uwen
wille , ende uwe gratie het voedtiel zijn van on-

ie ziele , maeckt dat wy verfterckt ende vernieuwt

,

door deíe geeftelijcke ípyfç die men ontfanght ,

ende



vergelehen met den honger'en dorfl der Rechtv. 34^
ende die men altijdt wentcht fonder op-houden naer u
met eenen geduerigen honger verfuchten. Maer het is

tijdt , Heeie dat gy uw werck begint ; geeft ons van
defen dagh afdit broodt , het welck^ is boven allefubflan-

tie : want wy en zijn niet verfekert dat wy morgen fui-

len leven , ende volhert van ons het felven alle dagen
te geven , tot dat wy fallen komen in dien grooten

dagh , daer geenen nacht meer en fal volgen.

VIII. Ende vergeeft ons onfefchulden. Dat mijne ion-
den u niet en beletten van my die gratie te doen. Ick
en vraege niet dat gy my foudt ontlaften van de ver-

binteniííe van u te beminnen ende te dienen : want dat

is eene fchult , dewelcke ick alle dagen wille betaelen ,

ende van de welcke ick noyt en foecke ontflagen te

zijn ; maer vergeeft my die , de welcke ick gemacckc
hebbe met u de eere t'ontrecken , die u toe-komt , om
die te geven aen de fchepfelen. Ick en kan niet voldoen
aen het gene ick u daer op fchuldigh ben, als mijnc
liefde aftreckende van alle gefchape voorwerpfelen

:

ick geef-fe u , mijnen Godt , hoe kout , ende hoe
onvolmaeckt dat fy is ; gelieft-fe te fuyveren , tot dat

fy bequaem is om u te voldoen.

Gbelyck, wy vergeven aen onfe fclwldenaren. Ghy
hebt my befooft , Heere , van my te vergeven , als

gy my verbonden hebt te vergeven aen de gene die

tegen my mifdaen hebben. Aengcfien ghy wilt , dat

ick , geheel arm als ick ben , Í00 mildt foude zijn ,

hoe kont gy foo weder-houden zijn t' mijnder op-

iicht , daer ick wete dat gy foo machtighen Godt
zijt ? Ick vergeve met goeder herten aen alle de
gene die my mifdaen hebben , om alioo te gehoor-
famen aen uw Gebodt : vergeeft my dan oock
mijne mifdaden , die ick tegen u gedaen hebbe, om
wwe belofte te Yolbrenghen.

IX. Ende
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IX. Ende tu ieydt ons met m bekprmge. Voltrecfct

Uw werck , ô Heere , hebr forge van my Tbclaft u met
mijn geleijdt , ende verloft my van de be^oringen die
my beroereo. G* en wilt niet , ô eenwigen Vader , dat
Uwe kinderen iouden bekorent zijn boven hunne
marht , ende gy weet , wat wy verlieien , is

5

t da: het
gebeurt , dat w\ verwonnen zijn. Quelt ons , beproeft
ons naer uwen wille ; mae itrydt met ons , ende triuni-
pheert in ons door de kracht van uwe liefde.

X. Adaer verloft ons van het quaef.'Amen. Gy weet *

ô Heere > hoe kranck ende bedorven dat dit vleeí< h is

,

met hoe veel quaeden dat'et omringelt is , ende in wat
peryckelen dat #y in dit ballinckichap geftelt zijn. Gy
iiet dat^wy fonder uwe eratie niet en vermogen

; ghy
hebt, ô hemelfchen Vader, aen uwe kinderen dit le-

yende water belooft , het welck van onfe herten , waer
in gy het uytftort , iprinckt tot in het eeuwig leven , dat
is te ieggen , tot u. Mijne ziele imaeckt naer dit iaelig

waeter,ende naer dit Broodt des levens ; ftilt haren
honger , ende blufcht haren dorft , op dat iy gevoedt
ende met u alleen te vreden zijnde J voortãen in al-

ie de reft çeenen ímaeck meer en heeft.

O Moeder der bermhertigheyt , die alle dagen
de eeuwige goederen wenichte , ende daer van alle^da-

gen vervult wierde , hebt dog medelijden met de kin*
deren van Eva , die uyt hun Vaderlant gebannen zijn ,

ende verkrygt ons door uwe verdienften dit Hemels
vier , het welck alien onfen trooft moet zijn in ons bal-
linckichap. Geluck-falige Geeften , die met verieker-
heyLwenfcht,ende die uwe begeirten met volheyt ver-
genoegt , maeckt dat wy die goederen , de welcke gy
befit fonder ophouden wenichen , ende dat wy die
door uwe vooriprake, met U-L. eens mogen bel'ittcn.

*dmm* Eynde van het eerjlen DeeU

HET
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HET LYDEN
VAN ONSEN SALIGHMAKER

JESUS CHRISTUS,
In iljn opcnbaer Leven.

TWEEDE DEE.L

XIV. LYDEN
VAN

J E S US,
I. Jefus leefde enfyn Dienaeren worden door de llefde fomtyhge*

praemt te leven met menfchen vol boosheden en auaede zeden> 2. Dit

viel aen Jefusfeerpynelyck. 3 . Jefus leert ons 3 . dingen doorfyn ge-

tneyn/aem leven. Eerfte ,de maniere om profytslijck met de men*

fcben te handelen door geftichtigbeyt. Tweede,de foetigbeyt in hun-

nc gebreken te verdragen. Derde , defterckte met de ivelcke wy atn\

de quaede exempelen moeten wederflaen, 4. Met quaede ?nenfcben\

met handelen ten zy de liefde hier toe praemt , en dm iver tot bun
faeligheyt. Als g'in een werckelijck leven zyt , enftelt niet uyt dt

deugt te oeffenen tot dat-gein rufte fijt. 5. Leert van jefus de. gebre-

ken van andere verdragen , en alles aen alle warden om hun tot

de [aeligheyt te brengen , door het lyden met afwy ken van bet goet ,

tn de bekeeringe van denfondaer van dm Hemel verwachten.6. Wy
moeten
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moeten kloeck en voorpchtig zyn t op daumen niet allencxkensgelytk\

*n Ivorden aen de quaede. 7. Dejen met is oock dienftig voor Reli+\

gieufen. Elf Regeis om den vrede te behouden in V Clooflerlyck levenA

De verbintenijje van te leven met de menfchen , u>elc<*

kfrs mameren van leven , fio ftrjdig wae*
ren aen de Jtjne.

En Honger , ende den Dorft van dc
Rechtveirdigheyt is in dc dienaereil des
Heeren feer dickwils vergeíèlíchapt met
eene andere ieer verdrietige pi jnlijckheyt

g

het welck is , met menfchen te moeten leven , welkers
maniere van leven feer ftrydig is aen de uwe : hter-en-

tuifchen en konnen fy hun niet vluchten , door dien dc
liefde van Jefus Chrifius hun praemt om hem kennc-
lijck te maken aen alle menfchen , op dat fy hem alfoa

fouden beminnen ende dienen. Sy gevoelen groote-

lijckx de verbintenifle die fy hebben om te arbeydeti

voor de faligheyt des naeftens , ende de ondanckbaer-
heyt die fy fouden thoonen , waert dat fy dien dienft %

den welcken fy Godt ichuldigh zi jn , aen hem weyger-
den ; aldus fiende van den eenen kant de vergetenheyt

van Godt, waer in de menfchen leven , ende van
den anderen de aen-gekleventheyt die fy heb-
ben tot de aerdtiche dingen , met een groot getal

der íonden die alle dagen bedreven worden , is

hun herte met droefheyt door-fheden ; maer daer

en is noyt eene te vcrgelijcken gheweeft aen die

van onien Salighmaker. Dit is't dat hem fijne

Majefteyt dede verborgen houden , een arm ende
gemeijn leven te lyden , niet beionders uywen-
*igh te thoonen , ende iigh onder het gemeyn vblck

te houden.

Hy



De verbintems ván te leven met de menfchen.
3 5 5

Hy woonde in een arm , ende open hnys aen alie de
weirelt, om aen ai te macleen exempel te geven van

een onnoofel , zeeghbaerig > geíchickt , ende vreedt-

faemigh leven , onderworpen aen de Wet Godts , fon-

der defe goddelijcke grootheyt , ende wijsheyt te open-

baeren , die hy ten voile was befittende. Hy leefde in

ftilfwygentheyt , om dat den tydt van fpreken ende van
miralíelen te doen , noch niet verfchenen was. Men
hadde weijnige achtinge voor fijnen perfoon , ende
voor fijne heyligheyt , om dat men hem aeniag als ee-

nen gemeynen man* Maer hy was inwendiglijck feer

geraeckt over de ongemaniertheyt , over de booshey t *

over de krakeelen , over het geweldt, over d'on-

rechtveirdigheyt, valfcheyt , lafteringen, ende over
al te groote vri jheyt van het leven der Joden. Hy acn-

fag met eene uytterlijcke pijne de eergierigheyt van
de Grooten,de geveynftheyt van dePriefters , de ydel-

heyt van de Wets-geleerden , de gierigheyt van de O-
verheyt , de vervolginge van de onnooíelen , de ver-

druckinge der Weduwen , de op-geblaefentheyt der
Rycken,de verachtinge vande deugt > ende van dc
waerheyt , ende eene algemeyne vergetentheyt van
Godt ende van de faeligheyt.

II. Men foude fig niet konnen in-beelden 5 al het ge-

ne dat den períòon vande Goddelijcke Majefteyt te

lyden hadde, in't midden van Too vele beeftachtige , en-

de rouwe menfchen ; fijne heyligheyt met een ondeu^-
delijck ende goddeloos volck, fijnen iever voor de
glorie fijns Vaders , in eene foo groote vrijheyt van te

fondigen : ende met een woordt , alle de volmaeckthe-
den van onien Saligmaker dienden om hem te pijnigen >

ende alle de ongefchicktheden > die hy gedurig iag ge-

fchieden voor fijne oogen , waeren foo veel wonden in

lijn herte. 't Is waer dat hy > om die niet te iien , fi^h

II. Dccl. Z konfo
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konde vertrecken in de eenigheyt met den IT. JoanÀ
nes Bapuft , maei gekomen zijnde omde menichen I

faelig te maeken , die met malkanderen leven , heeftl

hy figh te vreden gehouden, om het eeniaem leven I

voor goet te keuren , met figh veertig daegen in de m*l
nigheyt te vertrecken ende te vaften , verwachtende tot 9

dat den H. Geeft in het gevolg van den tijdt fulck eene I

maniere van leven aen vele dienaeren des Heeren iou- I

de in-geven , om het ielve te oeffenen. Hy heeft dan
j

vooriy ielveneen gemeijn leven gekofen , om diet
wille dat hy daer in meerder gelegentheden hadde om

;]

te lijden , ende dat hy den Meefter , ende het voor-
beeldt van alie menichen moefte zijn.

III. Maer het fchynt dat hy door dit gemeyníaem le-
j

ven, het welck hy op d'aerde geleyt heeft , ons dry din* t

gen befonderiijck heeft willen leeren. Ten eerften , de
maniere om profi jtelijck met de menichen te handelen.

Ten tweeden de ioetigheyt , met de vvelcke wy hunne
gebreken moeten verdragen. Ten derden de fterckte ,

"

met de welke wy aen hunne quaede exempelcn moeten
wederftaen , ende hunne valfche oordeelen verachten.

In de H. Schrifture zijn eenige al-gemeyne regeis

op het eerfte van defe leeringen/y^i geeft eenen ,

als hy fegt : Dat a licht in fulcker voegen foude lich*

ten voor de menichen , dat fy uwe goede iverckcn fou+

den fien , ende uwen Vader die in den Hemel is , glorifi*

ceren. Matt. j. Hy wilt dat wyin't geficht van alle

"menichen 9 met fulck eene fuyverheyt iouden leven

dat wy fijne goddelijcke Wet noyt en fouden

-overtreden tegen de maniere van leven van fommi-
ge menichen > de welcke toe ftemmen y dat men de
geboden , die Godt ons çegeven heeft , in't heyme-
lijck foude oeffenen, ende niet in't openbaer , uyt

vreeie dat men de weireltiche menichen daer door
fouds



t)e verbintenis Van te levin met de menfehen.
3 ç ç

íoude mishagen. Van defe flappe Chriftenen is \ dat

Jefus fegt : Dat den genen , die hem befchaemt te bely~

den voor de menfehen , dat hy hem oock, fal fchaemen
te belyden voor jynen Vader : Matt 1 o. Want gelijck

hy iijne getrouwe dicnaeren in het geficht van allc

inenichen in den dag des oordeels moet glorificeren ,

Í00 vraegt hy oock met recht , dat iy hem op d'aerde

louden glorificeren.

Ten is niet genoeg goede meijningen te hebben *

men moet-fe door goede wercken doen blijeken > om
onien naeften niet te verergeren : Want ongeluckig jy
den menfeh , door ivie de verergenijfe kpmt , het waet
beter dat men eenen molen-fteen aen jynen hah honck. »

ende alfoo verfmoorde inde diepte der zje. Luc. 17,

Godt eyicht van ons , dat wy goede ftichtinge iouden
geven,nietom daer door meer geacht te worden »

maer op dat Godt daer door meer gelooft , ende ge-

glorificeert íoude zi jn , fonder wie , wy geene vruch-»

ten en konnen voorts-brengen , niet meer als eenen
wyngaert-ranck , den welcken Í00 haeft als hy van den
wyngaert af-gefcheyden is , droogt ende nergens toe

en dient , als om verbrandt te worden.

Den H. ApoftelPaulus geeft ons eenen anderen re-

gel , den welcken is , dat %iy aen niemant ietjchuldigh

tnfouden zyn als de liefde , want den genen , die jynen

naeften liefheeft , dien heeft de Wet volbrocht. Rom* 1 }

.

Door welcke woorden hy ons de heyiige vryheyt

leert , met de welcke wy onder menfehen moeten le-

ven, hier in volgende, niet onie genegentheyt , maer
onie plicht : want als men niet en handelt als door ey-

ge finnigheyt ende fonder eenk inficht voor de gene *

met de welcke men leeft , foo height men hun > ende
vervolgens is men verbonden vaa hun te voldoen,
ende men is min vry.

Z 2, Defcn
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Defen regei leert ons oock , hoe dat wy ons in de
vrientfchap moeten dragen , waer in men figh in fulo

ker voege'n moet verbinden , dat men voor fijne vrien-

den niet en magh doen , het welck de confcientie foil-

de konnen quetfen : want de gedienftigheyt die men
heeft voor de menfchen , moet geveftigt zijn op de
liefde Godts > ende op die van onien naeften. Opde
liefde Godts , om fijne Wet getrouwelijck t'onderhou-

jden ) fonder eenig menfchelijck opiigt , in wat geval

dat men fig oockvindt; endeopdc liefde van onien

naeften > doende wel aen alle weirelt , foo yeel als wy
konnen ; maer altijdt door eene beweginge van de
goddelijcke Liefde. Is't dat men kleyn vermogen heeft

;

Jaet ons altijdt den goeden wille hebben , ende meer
>de gelegentheyt foecken om den dienft te bewyien , als

redenen , om ons daer van t'ontlaften : want daer door
iiilleu wy thoonen , waerachtige kinderen te zijn van

den Hemelichen Vader , die den oorfpronck is van al-

le goederen. Eyndelijck laet ons foodanigh zijn tot alle

menfchen 5 gelijck wy wenfchen dat fy tot ons foil-

den zijn, hun wel doende y ende voor hun be-

iorgende , door onfe woorden ende wercken , alle

voordeelen , die van ons hangen , ende dat met
minder inficht voor de hoedanigheyt van hunnen
perfoon , als voor hunne nootwendigheyt.

IV. Voor foo veel als aengaet het verkieíen der

vrienden
?
den H- Paulus verbiedt ons te eten met

<le quaede > ten zy dat het is , om hun wel te doen
uyt vreefe dat men hunne maniere van leven lich-

telijek foude konnen naervolgen , oft wel voor

goet keuren. Maer is't dat den iever tot hunne fa-

iigheyt 5 ons verbindt met hun te handelen , de lief-

de fal ons den tijdt ende de maniere leeren van

fulckx te doen 5 fonder ons achterdeel ende fonder

Terergeniifc
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verergerniíTe van onfen naeften. Voor íòo veel ais aen-

gaec de gemeyníaemheyt , men moct die íòo weynig
hebben als't moghelijck is , ten zy met die , de welc-

ke de felve genegentheyt hebben voor de deugt , die

wy hebben; ende is't íaken dat men íhlcke niet en
vindt , het íal alfdan geraedig zijn , dat men fig met
niemant gemeyn en foude makçn , maer met alie

meníchen eerlijck handelen , íòet ende gefpraeck-;

íaem zijn. De gene 5 die wy te raede gaen over onfe

maniere van leven , moeten wys ende voorfichtig zijn»

ende fy moeten ter goeder meyninghe voort-gaen ,

ende diebequaem zyn , om ons in oníe nootwendig-
heden te helpen , in-fiende ons goet ende quaet , ge-«.

lijck hun eyghen , doende ons befteinvolgen, ende ge->

ven door hunne deught cen gewicht aen hnnne raden,

Maer geli jcker in het gemeyn leven vele ghelegent-

heden voorvallen om goet te doen , íoo zyncler oocic

vele, om Godt te vergrammen. Den genen dan, die on^

der de mènfchen wilt leven , moet voor alies met ee^

ne uytterlijcke íorghe de íiiyverheyt des herten in fij-,

nen handel bewaren ; want Godt en íal ais dan niet

ontbreken , van hem licht ende gtatie te geven , om
íy íèlven fonder eenigh peryckel wel te beftieren ,

ende dat met profyt voor d'andere, Hy moet figh oock
wachten van eene bekoringe , die íeer ghemeyn is ,

te weten van figh laten voor te ftaen , dat de oeffe-j

ninghe der deughden ende die van de godtvruch-.

tigheyt niet wel te íamen en konnen beftaen met
çen werckeliick leven , ende vervolgens de íchic-»

kinge van fijn leven nyt te ftellen , tot'er tydt toe

dat hy figh íal konnen begeven tot de mftç ende
tot de eenigheyt , het welck miíTchien noyt en íal

Weíen. Dit is eene ontíchuldinge , die de bedorve
natuere ingeeft > die het jock van de deught ai*

z 3 ty<it
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tydtvanhaerenhals foecktte fchudden- De onder*
vindenthevtleert ons , hoe gevaerlijck datditbedrog
is

, ende dat den genen , die in alle manicrcn niet heyt
ligh en wilt zyn, het fclven ingeender manieren
en íàl zvn.

Ishetíakendan, dat gy eens met voortganck in
het geeftelijck leven wilt arbeyden > als gy in de ee-
nighevt fult komen , en wilt het niet veronachtfamen
terwylen dat gy u in het werckelijck leven bevindt

:

wantGodtverdientgedient te zyn in alle tyden van
ons leven , ende daer en is geenen , oft wy iullen hem
daer van rekeninge moeten geven. Jefus Chriflus ,
ons Voor-beeldt , en heeft dit onderfcheyt niet ge*
maeckt , hy was onder de menfehen altydt aendach-
tigh om den wille van fi jnen Vader te doen. Syn leven
was ioo fuyver , dat hy tegen fijne vyanden feyde t

Wie van H~liedenfal my met eenige fonde beleggen ? En-
de daer en isnoyt iet wonderhjeker gheweeft, als
fijne geftadigheyt , fijne foetigheyt , fijne vreedtfaem-
heyt, fijne ingekeerthey t ende alle de teeckenen van
cene volkome heyligheyt , in't midden van een on-
geftadigh volck , het welck hem hoopsgewys volgh*
de tot in de Woeftyne.
De Dienaeren des Heeren moeten dan indachtigh

zyn > als íy met de menfehen genootfaeckt zijn te han-
delen > datiy den inwendighen geeft , de aendachtig-
heyt tot Godt , de ghetrouwigheyt in dè oeffeninghe
der deughden , naer 't exempel van hunnen Salighma-
ker moeten bewaeren : want de eyge en de natuerlijc«
ke uytwerckir^ge van de wercken ons Salighmakers ,
als wy die aenmercken met voordachtvan die naerte
volgen , is , het licht , de ordre , de kracht , ende de
heyligheyt y daer iy vol van zyn , mede te deelcn aea
onfe werckerç.

V.Wy
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V. Wy leeren daer en boven oock , de gebreken van

de gene met de welcke wy leven , naer fijn exempei

verdragen : want het is van hem dat den Propheet Iíaias

geíèyt heeft : Hy enfal niet roepen , noch geenen per*

fion nytnemen , nochftjne flcmme en jal buyten met ge*

hoort warden , ende hy enfal niet bekpmmert , noch on*

gemft zyn. Ifa. 41. Hy hoorde, ende hy íagh velc

ongefchicktheden , hy was daer van ieer çeraeckt ,

ende hier en tuíTchen fweegh hy ftil , door dien dat'et

noch geenen tydt en was , van daer in te middelen*

Het is eene groote deught , weten te lyden ende te

iwygen , fonder de welcke men den inwendigen vre-

de niet en kan befitten , den welcken boven al noo-
digh is , als men verbonden is met menfchen te han.

delen , welckers zeden , inborft ende maniere van
leven verfchilligh zyn van d'onfe. Want het meefte-

deelvan de menfchen en konnen niet verdraghen
dat men hun beneemt , oft om dat fy hun niet en laten

voorftaen , dat het gene , het welck hun behaeght,aen
andere kan mishaeghen , ofte wel , om dat de recta-

veirdighfte ende de gematighfte tegen-fegginghe , de
teerigheyt van hunne hooveirdigheyt altydt quetft,

Dinghen te fien , die mishaeghen , ende die men
met reden niet en magh toeftemmen , maer altydt

door de vingeren te fien , is een verdrietelijckc

pyne van dit leven , befonderlijck voor deughtfa-

me menfchen , als Godt hun tot hem treckt , en.

de hun , door de mede-deelinge van íijnen geeft 9

verheft boven het menfchelijck ghevoelen. Wat
forge dat als dan eenen Dienaer des Heeren komt
te dragen , om iy felven al aen alle menfchen te

maken , op dat hy-fe al-te-mael foude moghen
winnen 5 een leven dat foo ftrydigh is aen dat van
de fondaren í verweckt dickwils teghen hem mui>

Z 4 muratien
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muratien, vçrachtingen ende vervolgingcn ; maer hoe
mrdt deíe beproevingc oock foude moghen ziin ,
foo en magh hy fijne manieren van leven daerom niet
verandercnj maer hy moet íigh in legended laten
voorftaen , dat den duyvel deíen ftorm om «eene an-
dere reden verweckt ais om hem van fijne°heyliohe

j

voornemingen te beweghen, ende aldus fijnc onáer- '

neminghen te doen veríaten.

Hy moet ak dan fijnen toevlucht nemen tot Jefits ,
ende geduengh van hem licht vragen , op dat hy het

'

inwendigh gheficht van de waetheydt niet en ko-
ine te vediefen

; daer-en-boven moet hy fígh wapenen
|met de ftantvaftigheyt , om het weickGodts niet te

veríaten
, hy moet fígh voor Godt verootmoedigen ,

ende laten voorftaen , dat hy verdient van alie men-
íchen veracht te zyn , die daer door het ongheluck
vieken

, het welck hy Godt gedaen heeft. Hy moet
Godt loven en dancken over de begeirte , die hy
heeft van hem te dienen , ende over de andere ga-
ven,die hyvaníijne goetheyt ontfangen heeft : hy
moetpeyíen, dathymeer verbonden is de andere
teverdragen , ais de andere verbonden zijn hem te
verdragen

, dat den Hemel bekomen wordt door de
verduldigheyt, endewaer't dat men íljne gebreken
verdroeg , íy íouden in hem dieper gewortelt worden.
Hy moet voor íeker houden , dat , aengheíien

den goeden uytval van fijnen arbeydt , ende de
bekeennge der fondaren , die hy met fulcke droef-
heyt fiet verloren gaen , van hem niet en hanght ,
hy daerom met en moet beroert zyn ; maer hy
moet een Chriftelijck medelyden hebben met him
ongeluck. Hy moet figh ten leften vertrooften
met deíe woorden van Ifaias : Js't dat ohy um
my keert > ende is 't dat ghy m rufie blyft , ghy fitlt
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falig zyn y uwe fterckte fal zyn in de jtdfwygentheyt ,

ende in de hope. If. 30. 1 f
. Want den trooítvan alle

deughdelijcke perfoonen is te fwygen vende deatyt

van Godt af te wachten , fonder dat en konnen iy gee-

ne rufte genieten : ende gelijck fy in hunne eygc

manure van leven noch vele gebreken vinden , foo

moeten fy hun ielven beftraffen ende hun niet verwon-

deren dat iy op een ander niet en winnen , het welck

fy op hun felven noch nietverkregenen hebben.

VI. Hct derde , hat welck onien Heere ons leert

is , ons leven niet te fchicken naer het ghevoelen ,

noch naer de maniere van leven van d'andere met
welcke wy leven , ten waer dat fy hun tot Godt be-

gaevenende hem in de eenvoudigheytvan hertefoch-

ten. Den H. Paulus iegt van den eenen kant : waert

dat ic'k de menfchen noch behaeghde , icl^ enfoude den

dienaer van Christus niet wefen-, Gal. 1. ende van

den anderen kant iegt hy : Ick hen aen een tegelijck^ al

geworden , op dat ickrje alle foude Salig mahen. 1 . Cor.

9. Om ons te leeren , dat wy ons felven foodaenigh-

lijck moeten voegen naer de fwackheyt der men-
fchen ,om die te winnen, dat wy de waerachtighc

deughtdie Chriftus ons geleert heeft, daerom noyt

en mogen verlaeten. Het is feer moeyelijck de mid-
del maet te houden in de handelinghe met de men-
fchen daer de deughdelijckfte felve door de menigh-
vuldigheyt feer dickwils komcn t'ontbreken , verval-

lende allenskens van hunnen eerften iever ende wor-
dendeten leften gelijck d'andere : want men moetee-
ne feer groote ende vafte deught hebben , om de ge-

durighe tegenftellingen van de Ouders , van de Vrien-

den , ende van de gene , met welcke wy daegelijckx

handelen kloeckeliick te onderftaen^omvoor hunne
oogen çpntvarie te doen , aen het gene fy doen , ende

om
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om in íy fclvcn te beiluyten van felve aen hun tc mis*
hagen , om Godt alleen te behaghen.
Tzijn defe ftercke zielen, de welckc Godt ge-

meijnlijck met de ichatten van fi)ne gratie vervult , van
de welcke den Propheet fegt : Hoegroot is de overvloe*

digheyt der foetigheyt , ò Heere , de welcke gy bewaert
hebt voor degene , die u vreefen ,gy loeb'et voor die ge^

daen , de welcke in u hopen , in de tegenwoordigheyt van
de ktnderen dermenfchen. PC 3 o. Dat is te ieggen, voor
de gene de welcke door het menichelijck ooideel
van de waerheyt , die gy hun inwendighlijck ghe-
leert hebt, niet afgekeerten worden. Gyftlt-Jeverber-
gen inde verborgentheyt van uw aenficht van de verftoo»

rm<re der menjchen : ende gy ftlt-fe befchermen in uw
Tabemakel van de tegenfeggmge der tongen.

Eenen deugtiamen menlch moet dan alle weirelt-

fche redingen verachten 5 maer hy moet oock toefien

,

dat hy hun geene rechtveirdiçe reden en geeft van te

klagen. Hy moet daer en boven aendachtigh ztjn , etv

de letten op fijne plicht , hy moet iyne ooren ftoppen

aen alle de reft, ende foo veel als aengaet de volmaeckt-

heyt van het Chriftelijck leven, hy moet figh bereyden

,

om aen de wyfe en de machtige van deie weirelt ,

kloeckelijck te wederftaen. Maer Í00 langh als men
nocheenige menichelijcke infichten, ofte voorwen-
dingen heeft, en is men niet bequaem om een Í00 vaft

beiluyt te trecken ; dien alleen lean fulckx uyu
wercken , die niet en foeckt als de glorie Godts

,

ende die alle grootheyt , ende alle ghefagh , het

welck 'c Evangelic verwerpt , aenfiet als eene fa.

ke, die hem onweirdigh is. Is 't dat hy beichul-

dight wort van bedrogh , ende iet meer als d'an-

dere foude willen fchynen te zijn , dat hy figh

ciacr over niet en verwondere > maer hy moet figh

in
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in tegendeel laten voorftaen , dat fijne befchuldigers

hun lclven bedriegen y ende dat men buyten d'andere

íònderlingh niet uyt en ftceckt , ais men het leven

van Jefus , van de Apoftelen , Martelaren , ende van
ontallijcke andere Heyligen naer volght»

VIL Defen raedt gaet oock de Religieuíên aen ,

ide welcke in eene gemeynte leven , ende alhoe-

wel dat íy al-te-mael eene , ende de felve manierc

van leven houden , foo en moet men niet vol*

gen ais de gene, die de plicht van hunnen ftaet

volbrengen. Sy moeten hun dan van d'andere

trachten t' onderfcheyden door hunne gehoorfaem»
heyt tot de Overften , door hunne iydtfaemheyt

in de tfcghen-fegginghen , door hunne minfaemheyt
ten opficht van de geheele weirelt , door de een-

voudigheyt , en de ootmoedigheyt van hunne manie-

te van leven , door de begeírte van de volmaeckt-

heyt , door de nauwkeurige onderhoudinge van

hunnen Regel : ende is't dat"defe maniere van leven

ghehouden wordt voor iet befonders te willen zyn
boven d'andere , ick raede hun , dat iy het op
die maniere iouden zyn, Maer om den vrede te

houden ftaen , moet men defe naervolgende

grondt-regels onderhouden.
1

.

Dat fy de jonfte van de gene , die hun beftie-

ren , niet en mogen foecken , maer iy moeten hun
trachten te ghehoorfamen met eene volkome on-
derwerpinge. Sy moeten dan't eerfte van defe grondu
regeis onderhouden , op dat fy een herte , het welck
Godt nu alreedts toe-ge-eygent is , aen den menich
niet en geven : ende het tweede , op dat iy Godt
in den perfoon van den Overften fouden eeren.

2. Syen mogcn geene befondere vriendtfchap

irjet iemapt houden , waer door hunnen geeft ver-

ftroeyt ,
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ftroeyt > ende hun hcrte beroert kan worden.

3. Sy moeten in dc Religie den vrcde des her-

ten , ende de fuyverheyt der ziele íoecken te be-

komen.
4. Sy moeten wel handclen , felve oock met de

gene 3 die met hun qualijck handclen , ende ly moe-
ten weten , dat heteen beginiel is van çweedracht , en-

de van op-roep , als men iemant aenfien als fijnen

vyandt in het huys des Heeren.

5. Sy moeten de verachtelijckfte onder hunne
Mede-broeders teerlijck beminnea , ende hun eene

heylige af-gunfte dragen , want hoe iy kleynder

zyn in d'ooge der meníchen , hoe íy meerder ver-

mogen by Godt hebben , ende iy houden in de Re-
ligie de ielve orden , de welcke Jefm op d'aerde ge-

houden heeft.

6. Sy en moghen hun niet laeten verbiinden door 't

gefagh van de gene , die de eerfte plaetfen beiitten.

De minfte bcdieningen zyn in de Religie niet min
achtbaer , als de verhevenfte ; ende figh laten voor-

ftaen , dat men ge-eertis
?
om dieivyille dat men bo-

ven d'andere geftelt is , oft veracht , om dieiwille

dat men den leften van alien is ? dat is een gevoelen ,

het welck eenen Religieus gheheel onweirdigh is<

7. Sy moeten hun dan met eene Chriftelijckc vry-

heyt begeven tot de oeffeninge vandc íuyvere denght a

ende dat in vrede , ende in ftilfwygentheyt , alwaer 't

fchoon dat de andere íulckx veronachtiaemden.

8. Sy moeten hun felven onderftcunen door de
hope y in dc pynlijckheden , ende in de vervolgin-

gen die fy in't Cloofterlijck leven lyden , ende iy

moeten fckerlijck weten , dat den Hemel hun daer

voor belooft is. Het is eene foorte van lyden , het

welck feer pynlijck is , cenideels om dat het door
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gaens duert, ter ooríàken dat meti qualijck gehandelt

Wort van íijne eyge Broeders , ende anders-deels , om
dat de gene , die voor deughdeli jck gehouden warden ,

de deugt felve vervolgen , onder den fchyn van iever.

o« Ais hun door de lafteringeeenigh quaet wortop-
geleyt, het welck íy niet gedaen en hebben , ofte wel
áls het goet het welck fy doen in't quaet gekeert wort,

doende hun paíferen voor íchyn-heyligen , ais dan moe-
ten fy bidden voor de gene die hun valíchelijek be-

fchuldigen , ende dit onrecht in ftilfwygentheyt ende
in vrede , met fachtmoedighey

t

, ende met volherdin-

ge lyden y íy moeten hun ooek verootmoedigen voor
Godt 5 om dat fy eene foo geweldige remedie noodig

hebben 5 tot de genefinge van hunne wonden , ende
oock om dat het noodigh is voor hunne Saligheyt , dat

de Dienaeren des Heere 5 hunne vervolgers worden.
10. Sy moeten de liefde tot het lyden met forg-

vuldigheyt bewaeren ; het íelven altijt met achtin-

ge ende met eerbiedinge aeníien , achtende hun íeU

ven oiíweirdig , van deel te hebben in âcn Keick
des Heere , ende íy moeten dickwils van Godt
vraegen , dat íy het licht noyt en mogen verliefen ,

door het welck fy kennen , dat den weg des Cruy-
ce voor hun den beften ende den fekerften is. Sy
moeten een iegelijck wel trachten te doen > ende
hun dienen ais hunne Meefters , ende hunne Over-
ften , fonder eenige jonfte , lovinge ofte vergeldin-

ge te verwachten : ende íy moeten hun in íulcker

voegen dragen , dat het quaet , het welck men van
hun fegt , hun van den rechten weg niet afen keere.

11. Is'tdat íy fien, dat de Cloofterlijcke onder-
houdinge komt te verílappen

?
íoo moeten íy ais

dan hun íèíven oprechtelijek begfcven . om hunne
manieren van leven te íeformeren , ofte te herítel-

kn;
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Ien : ly moeten peyfcn dat fy in de Religie ghekó*
j

men zijn om d'anderete dienen ende te dragen , ende
J

niet om gefpaert te worden. ls\ dat hun eenig leedc

wordt aengedaen , fy en mogen hun daer boven niet

beklagen ; maer moeten hun felven aenfien ais flaeven ,

de Welcke van hunne Meefters qualijck mogen gehan-

delt worden , als 't hun belieft. De gene die iulck een

gevoelen niet en hebben , ende op welckers geeft foo

lalige raeden geene indruckinge en doen , die hebben
een ydel ende weirelts herte verborgen onder het Re-
ligieufelijck Habijt.

AENSPRAEKE EN VERHANDELINGE

Met Jesus op de maniere van leven van de ghene y

met de welcke hv leefde.

I. Den Sone Godts komt uytden Hemel door Ifefde tot ons Jevende

hier oock onder goddeloos volck , daer by nochtans de fondaers te

voren foo fcbroomelyck geftraft badde. 2. Sy waeren geluckig die

wet Jefus verkeert hebben ; by is nu noch naer by ons , by feet ons

,

hy verdraegbt ons. 3. Hy komt felfs tot ons, by woont in ons , en

ivy blyven noch foo verre van hem. 4. Om de menfehen te voU
doen pveronacbtfaemen wy den dienft van Jefus.^.De menfehen en

pen maer V uytwendigh , Godtfal ons oordeelen over bet gene by

in ons feet ; en by alleen is ons opperfte geluck. 6. Den Heeregc»

biedt ons oock menfehen te beminnen , die by verbiedt te volgen %

op dat men hem alleen foude volgen : Gebedt om die liefde , en

^m Godt alleen te vreefen en aen te bangen. 7. Godt is onfen
Al : 'tis maer uytwendigh en weynigh *t gene de menfehen ons

konnen geven, 8. Gebedt om voor Godt alleen te leven , en hier

te beginnen de geluckige eeuutgheyt. Verfuchtingen tot Maria
en de Heyligen.

I. /~\ Mecfter van het eeuwigh leven ! medely-

V_/ denden Herder van de verloren Schapen Í

Goddelijcken Jeftts , herftelder van ons verlies 1

wclcfc
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Welck is defe liefde , die u foo vaft aen ons hecht , dat

gy u van ons niet en kont fcheyden , niet tegenftaende

ae bedorventheyt van onie nature daer oy fulck eenen

fchroom van heot ? Gy hebt den Hemel met Engelen

vervult , die u loven , beminnen , aenbidden , ende die

u fonder op-houden dienen ; ende gy komt uyt den
Hemel op a aerde , cm den tijdt van dertigh jaeren on-

der de meníchen te leven , die voor u noch ontíagh $

noch liefde en hebben. Gy woont in 't midden van een
Ongeichickt , onrechtveirdig ende goddeloos Volck ,

daer gy niet en (let als fonden.

Wie heeft u verbonden , mijnen Godt , van alioo

te handelen met de meníchen : gy hebt Adam in 't

aertfch Paradys , naer íijne ongehooriaemheyt komen
vinden , ende hem daer uyt gejaegt. Gy hebt nederge-

daelt om te fien , oft dat'et geroep der ionden van Sodo-

ma en Gomorra , het welck tot u gekomen was , waer-

achtig was , en gy hebt defe fchandelijcke Steden tot

niet gebrocht. Als gy gonckt door de Woeftyne in't

midden van IJrael , Moyfes en konde uwe gramfchap
nauwelijckx ftillen,bereyt zijnde om dat ondanckbaer
Volck uyt te roeyen , ende ten leften is alle dat Volck

,

het welck uyt Egypten gekomen was , even-wel in de
Woeftyne by naervergaen\ ende en hebben het Landt
van Beloften niet gefien ; maer nu , Heere , gy , die

den felven Godt zijt, Almogende* eeuwig ende oneyn-
delijck, komt met de meníchen verkeeren, gy íiet

hunne fonden klaerlijck , gy woont in hunne huyfen ,

gy gaet door de ftraeten > gy hoort hunne iafteringen

,

ende gy en draft hun niet. Zijn hunne fonden min
roepende , als die van Sodoma ? Hebt gy nu min
fchroom van de fonde , als <*y doen gehadt hebt ?

Oft bemint gy ons meer , ats gy uw oudt Volck
bemint hebt

2

Ach!
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Ach ! watgoede reden hadde David van u te feg*

gen , infiende de goetheyt , die gy voor ons hebt : Gy
hebt alle hunneJonden bedeckf , gy hebt mvcgram[chap
geftUt^ ende wederhouden. Pi. 84. Ende om ons daer

van te verloifen , gy hebt alie de ftrafheyt tegen u fei-

ven gekeert. Gy hebt ons liever willen trecken door
uwe tegenwoordigheyt, als ons beichaemt te maecken
door uwe gramfchap. Gy geliet u , al oft gy alle onfe

^ongefchicktheden niet en mercktc : gy hactde medely-

den met alle onfe pynen : gy verdroegt de laftigheden >

ende de ongeregelde manieren van handelen van ge-

heel de weirelt ; maer gy wandelde tujfchen de duyjZ

terntjfen , Goddelijck licht i Ende de dttyfiermjfen en

hebben u nietgekent : Joan. 1 . gy waert den Vader van

alles , fonder bemint te zijn , den Godt van alles , ion-

der ge-eert te zijn , den fchat van alles , fonder geacht

te zijn , het geluck van alles , fonder begeirt te zijn ,

den Herder van alles , fonder gevolgt te zijn , ende het

opperfte goet van alles , fonder gefocht te zijn.

< IE Geluckig was dien menfch , die by u fconde ge*

raecken , met u verkeeren , u fien ,u hooren ipreken ,

gedurende den tydt van uw ftreffelijck leven ; maer zijt

gy nu \ leven van mijne ziele , min foet , min fpraeck-

iaem , min toeganckelijck ?Gy zijt noch al den íèlven,

fy
fiet my , gy verdraegt my : gy zijt foo naer by my $

at gy met my verkeert in't binnenfte van mijn hertc.

Gy fiet mijne gebreken door de vingeren ; gy wacht *

tot dat iek aendachtig foude zijn aen uwe ftemme , en-

de my íèlven foude begeven , om ti te beminnen , ende

te dienen. En zijt dogh in my niet , ô mijnen Godt *

gelijck een licht in de duyfterniflen , maer verlicht mi j-

ne ziele, ende door-fchynt-fe geheel en gantfirh , met
de ftraelen van uwen glans. Waert dat ick iet hadde

derven wenfehen , enàe dat het my toegelaeten had-
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de geweeft cenc gratie van uwe Majefteyt tc vraegen >

ickYoude my al te geluckig achten , van den leften in

uw huys tc mogen zijn , ende altyt te blyven acn

dc poorte, op dat ick alfoo de iiappen van uwe
voeten , ende de aerde daer gy op gegaen hebt, íòu-

de mogen kuíTen.

III. Den Propheet hadde wel begrepen , dat eenen
dag alleen > op die maniere overgebrocht , beter was

,

als duyient levens 3 maer het was te weynig om aen uwe
liefde te voldoen , oneyhdelijcke goetheyt ! gy felve

komt my foecken , gy komt in mijn huys , gy woont
in mijn herte , ick vinde u daer , als ick begeire ,

gy laet het quaet vaeren , het welck gy daer in (let

»

ende niet tegenftaende alle mijne ellenden , gy en
hebt my noch niet verlaeten. Het is , om dat gy my
wilt genefen , mits dat ick tot u weder-keere , u be-
minnc ? ende met u vriendelijck handele.

Keen dan alle mijne begeirten > alle mijne herts-

tochten , ende alle mijne gepeyfen tot u , Godt dec
liefde : wTant wat kan ick wenfchen , oft wat k©nt gy
my beter geven , als u felven 3 Gy zijt het koftelijckfte

van alle uwe goederen, men kan daer over niet wen*
ichen , door dien dat gy my al geeft , het gene gy zijt.

Waer ben ick , mijnenGodt > als ick iet anders foec-

ke als u ? Wat doen ick 5 als ick u niet en beminne >

Waer zijn alle mijne finnen , als ick my tot u niet en be-

geve ? Verlicht my , eeuwig licht , ipreeckt tot my,
Goddelijcken Herder, dat ick uwe ftemme hoore ,

dat ick die kenne, ende dat ick noy t eene andere volge.

Is't moghelijck > dat ick te faemen Í00 ellendigh

ben , ende loo naer by u í Dat ick my Í00 verre van
u vinde , ende dat gy in my zijt ? Gy fiet , Heere mij-

ne ellenden , gy kent mijne noodtwendigheden ,

gy ghevoelt mijne verliefen ; aenhoort de ftemme
//. Deel, A a yan
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van mijne armoede , hebt doch medelijden met de qua*

ien , die ick lyde, ende gemerckt ick u hier in't heyme-
lijck , ende in de ftilfwygentheyt vinde , ílaet de oogen
van uwe bermhertigheyt op my , maeckt dat ick metu
hiet en leve fonder op u te peyfen ; maer dat alle mijn

inwendig n omheiie , dat ick u aenhoore > u volge , niet

en wenfche als u , ende dat ick in u alleen , alie íòetig-

heyt , ende alle de rufte van mijn leven vinde.

Ick belyde voor u , ô mijnen Godt , de quaelen die

gy fiet , op dat gy die ioudt genefen op de maniere , die

u fal believen. Geeft my , dat ick die mag gevoelen en-

de vluchten , ende dat uwe goetheyt my die gelieve te

vergeven. Gy hebt my rechtveirdelijck gejaegt uyt

den Hemel ; maer gy wilt dat ick hem weniche , hem
foecke , hem verdiene , ende dat dit d'eerfte zy van

mijne iorgen. Gy hebt my een uytdruckelijck gebodt
gegeven , waer over gy my eene nauwkeurige reke-

ninge iult vragen : ende ick maecke voor my eenen

Hemel van dit dal der tranen ; ick ben geheel be-

kommert met de ydelheden die ick daer lien * ende
cylaes , ick vergete u alfoo.

Myne eenige forge is te behaegen aen de menichen
met de welcke ick leve , ende ick ben ioo bedroeft ,

als ick him mishaegthebbe ,al oft dat mijn eere van

hun honck. Ick achte hunne pryiingen , al oft fy den
weirdigen loon wacren van mijn werken : ick bedroe-

ve my , als iy een mifnoegen van my hebben , ende ick

verheuge my , als fy voldaen ende te vreden zijn. Ick

benbeichaemtvan aenugeliick te zijn, van ootmoe-
dig , lydtfaemig te zijn , ende van de menfchelijcke

oordeelen te verachten. Ick achte het gene iy goet keu-
ren , niet tegenftaende dat het ftrydigisaen uwe wet.

Ick veronachtiaeme uwen dienft om hun te voldoen ^

ende ick vervremde my van de íuyverheyt van uwe lee-

linge.
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ringe. Vergeeft my, o Goddelijckebermhertigheyt»
de weynige eerbiedinge die ick voor u gehadt hebbe.
Gy weet > hoe dat de redingen der menfchen meer ver-

mogen op my hebben , als de bemerckinge van uwc
Majefteyt. Ick vinde my groot-hertig als fy my achten ,

al-hoe-wel dat gy my miiacht. Ick ben verootinoedigt

als fy my verftooten , al-hoe-wel dat ick u aengenaem
ben : ende alfoo keere ick de waerheyt om > ende
ftoore de geheele volmaecktheyt ende de fuyverheyc

van de deught.

Ick trachte met eene befondere neerftigheyt al te

doen > het gene aen hunne oogen behaegelijck kan we-
ien , ende is't dat fy het niet toe en ftemmen , Í00 ben
ick droef-geeftig. Ick volherde in alle de oeffeningen

van de Chriftelijcke Godtvruchtigheyt , foo langh

als fy my lien , ende voor u , Heere , ben ick fiauw

ende lauw , ende ick houde my te vreden met weynig %

dat ick voor u doen , fonder eens te peyfen wat dat ick

u fchuldigh ben. Wat voordeel vondt ick dan in de
handelinge van de weirelt , Godt mijnder ziele , niet

anders als te leven onder de fterffelijcke menichen , die

ellendig ende ballinck zijn , onfeker in hunne opinie,

blindt in de kenniile van de waerheyt > bedrogen in

hunne oordeelen , de welcke fy maecken over het goet

ende het quaet, hertneckig in de ionden > verandeiiijck

in de deught , ende levende in eene gedurige ongeruft-

heyt. De gene die boven d'andere zijn , en zijn noch
beter , noch min ellendig: want de boosheyt , ende de
ellende 3 wort over al gevonden : wat kan ick dan van
htm hopen , mijnen Heere , ende mijnen Godt

!

V. Ick fal geoordeelt zijn > over het gene gy in my
fiet , ô rechtveirdigen Rechter der levende , ende
dooden ! de menichen en fien niet als het uytwen-
dig , iy en doorgronden ende fy en kennen de waer-

Aaz heyt
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heyt niet , ende des nict tegcnftaende om my aen hua
goet-duncken t'onder serpen , ick verliefe my ielven ,

ende ick verlaete u. Verloftmy dan van de oogcn
der meníchen : want het zijn oogen van eenen Bail-

lifcus , de welcke door hun heymelijck fenyn dooden
alle de gene , iy aenfien. Wat hope ick , als ick in

hun myn betrouwen ftelle ? Sy en fullen niet doen ,

het gene iy niet en konnen doen ; ende is't dat iy

iet vermo^en , foo ontbreken iy evenwel altydt in't

vermogen in het gene dat my het noodtfakelijckfte is.

Als iy het mijnder opficht quaelijck met my handelen

,

ende in de plaetfe van danckbaer te zijn over het

goet , dat ick hun doen 9 iy klaegen van my 3 fy han-

delen met my qualijck , ende fy vervolgen my , ibo

dat ick geenen trooft en vinde, ten zy byu, ende
uwe vaderlijcke liefde is mijnen eenigen toevlucht.

Waerom en zijt gy dan , ô Goddelijcken Jefus , het

eerfte voorworpfel niet van mijne forge } Waerom
en foecke ick u niet met'er herten }

De ongeregeltheyt des geefts , die gy in my fiet , is

onbegrypelijck. Ick kenne de ydelheyt , ende den val-

fchen ichyn der goederen , die my verblinden ; ick

wete wel , dat iy my noch beter , noch geluckiger kon-
nen maken , dat'er my van hunne beiittingen niet en
fal overblyven als een feer bitter leedtwefen ende eene

'meerdere verfekerheyt die men niet en vindt , ten zy
in u alleen , die de waerachtige rufte zijt.

Oneyndelijcke danckíèggingen moeten u ghege-

ven worden , ô mijnen Godt , dat gy de dingen in

fulcker voegen geftelt hebt , dat ick niet en kan vol-

daen zijn , als in het befitten van de vafte ende eeu-

wige goederen. Keen mijne oogen af van de ydel-

heyt , verloft my van al het gene my de waerachtige

goederen beneemtj verfterckt my.tegen de valichc

opinien
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oplnien der menfchen , ende maeckt , dat het bedrog
des weirelts ^ hct welck mijne oogen verblindt heeft

,

my van u noyt en fcheyde , onberoerlijcke waer-

heyt ! opperfte geluck

!

VI. Maer gy hebt my , Heere , geboden de ielve

menichen te beminnen , die gy my verbiedt te volgen,

op dat ick niemant en foude volgen ais u alleen. Gy
kent het weynig licht dat ick hebbe , ende hoe onbe-
quaem dat mijne fwackheyt my maekt om te voldoen
aen deíe verbinteniflè. Onderricht my dan , godde-
lijcken Meefter , aengefien dat gy uyt den Hemel ne-

der-gedaelt zijt om ons te leeren , ende dat gy den me-
degefelle van onfe pelgrimagie wel hebt willen weíèn.

Ick wille 5 Heere , cle heele weirelt verdragen , alle

menfchen dienen, vande geheele weirelt veracht, ende
quali jck gehandelt zijn , is't dat gy het alioo geichickt

hebt. Ick ben bereyt te lyden , dat alle menichen tegen

my opftaen, is't dat gy het toelaet. Verbreydt alleenlijck

maer mijn herte , op dat ick-fe al te mael met eene
iiiyvere liefde , die ick voor u moet hebben , bemin-
ne. Leert my die ftellen voor alle andere liefde , jae dat

ick voortaen geene andere in myn herte meer en ge-

dooge. Geleyt my , hemelfchen Leytfman , in alle

mijne wegen , op dat ick tuífchen de veranderlijck-

heden ende onftantvaftigheden van menichelijcke

dingen niet meer en kome te dolen.

Maeckt dat ick liever d'ongunft der menfchen be-
trachte , als hunne jonfte ende gratien, op dat mijn her-

te u niet en verlaete om hun te volgen. Doet de wol-
ken verdwynen , die voor my uw licht verborgen hòu-
den , op dat ick doorde waerfchynlijckheden niet be-
drogen en worde , ende dat ick elcke faecke achte ,

gelijckiy verdient geacht te zijn. Gy wilt dat ick, dege-

ne niet enfoude vreefen , die my het leven kpnnen bine*.

A a 3 men ,
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men , ende dat ic\ u alleen foude vreefen , die my kpnt

vertiefen naerz^iele endelichaem. Matt. 10. Maer op dat

ick iiw woort foude konnen volbrengen , vefticht in

my de liefde van het waerachtig leven, ende de mifach-

tinge van dit tegenwoordig leven. Maeckt dat ick alle

mijne glorie ftelle in u te beminnen , in u te behaegen >

ende in u te dienen. Heerfcht in mijn herte , op dat de
volmaeckte liefde , de vreefe der ichepíelen verjage.

VIL Leert my , ô Heere , hoe grootelijckx dat ick

uwe leeringe , ende uwe naervolginge moet achten ;

want ick verliefe feer weynig , verlieiende mijne eere ,

ende mijne achtinge onder de menichen , is'tdatick

foo geluckig ben , dat ick u aengenaem mag zijn. Al
het gene de menfehen my konnen geven,is uytwendig
ende ieer weynig van bedieden , ende het en raeckt

den gront niet van myne ziele ; maer gy zyt het alleen,

die haer inwendig kan trooften 5 ende met eene on-
uytfprekelijckeioetigheytvervullen. Wanneer fal ick

my eens in dit ballinckichap verryckt , geheyligt, en-

de met de vertroottingen van het hemelfch Vaderlant

vervult fien ? Aenfiet my alleenelijck maer , ô mijnen

Godt , ende ick ial my rijck achten in het derven van
alle de fchepfelen , ende te vreden in de afgunft

van alle de menfehen.

Gceft my de deugden , door de welcke ick u kan
behaegen , op dat ick niemant en diene tot verergernif-

fe ende tot ionden. Geeft my eene verbreydinge des

herten , waer door ick alle de weirelt om uwe liefde

mag dienen ende beminnen. Treckt tot u alle mijne
hope , ende alle mijne begeirten , aengefien dat ick-fe

aen niemant fchuldig en ben ? als aen u alleen , ende dat

fy qualijk befteedt zijn in alle andere dingen buyten u,

Wederhoudt mijne tonge , ende verfterckt mijn herte,

op dat ick alle verdriet , het welckmy fal overkomen

,

in
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in ftilfwygentheyt mag lyden. Geeft my oock de
grade , op dat ick de aenfienelijckfte períòonen
van deie weirelt niet en aenfchouwe , als geiijck wor-
men der aerde in dit leven , ende als het aes , ende
voetfel der wormen naer dit leven , op dat gy alleen

groot ende alleen machtig foudt zijn in mijne ziele.

Verloft my van alie de valiche waerfchynelijckhe-

den , op dat ick diet en volge 3 als de fuyvere waerheyr ?

ende alfoo mijne eenige vergeldinge zijt ; dat ick u ,

geiijck ick ichuldig ben , altijdt ftelle voor alle wyfe >

voor alle vrienden , voor alle maegfchap ende voor alle

de Heyligen , die op d'aerde leven ; ende dat'er niet

en zy , het welck my kan beletten te volbrengen >

het gene gy my in-geeft , oft het welck my uwe lee-

ringe kan doen verlaeten. Ondeifteunt my , Heere ,

die mijne fwackheyt kent, tuíTchen de tegenfeggin-

gen , die ick inuwen dienft ial ontmoeten , op dat

ick niet en befwycke. Beichermt my > geleydt my ,

leert my , ende aenmoedigt my ? mijne fterckte >

mijnen weg , mijne waerheyt , ende myn leven !

VIII. Hoe licht is hetu om doen, o eeuwige íchòon-

heyt , de ooghen van mijne ziele tot u te trecken !

Ick wete wel dat ick niet en leve . ten zy , om dat gy
my beichermt tegen myne vyanden , ende al is't dat ick

noch niet verloren en ben , dat is , om dat gy voor
my forge draeght , ende my beftiert ; maer is't dat ick

dit fteunfel in u vinde > felve oock als ick u vergete >

wat ial ick dan in my vinden , als al het gene dat in

my is , met u alleen ial bekommert zyn ? Beftiert ,

Heere mijne meyningen , ende mijne voornemin-
gen , op dat ick aen niemant als aen u alleen be-
haghe : want aen wie moet ick my inwendig toe-

eygenen , ten zy aen u I Ende wie kan my vol-

doenbuytenuj mijnen Godt, ende mijnen All
A a 4 Is't;
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Is'tdatgy die het goddelijcke vier zijt , mijne ziele
niet en verwermt , hoe fal iy u konnen foecken ? Zyt|
haer foodanighli jck tegeowoordigh , ô mi jnen Goát

|

dat ick it magh fien ,

5

t zy dat ick flape , ete , fpreke

,

in alien tydt , in alle plaetfen , in mijne wercken , en-

1

de in mijne rufte ; dat ick voor u leve met die vreefe , j

ende met die eerbiedinge die men ichnldig is te heb-
ben in uwe teçenwoordigheyt , ende dat ick altydt
magh uytwercken 9 het welckud'aengenaemfte is.

Movies en wilde van die plaetfe met gaen 5 daer hy
Was , ten zy dat gy hem belooft hadde te gaen voor
uw volck

: want hy liet fich voorftaen , dat hy fonder
u niet en was in veriekerheyt , ende uyt alle perycke-
len , ende dat hy ten tyde van veertigh dagen met u
verkeert hebbende , iljne fwackheyt , ende uwe mo-
gentheyt gekent hadde. Ende ick , Ô Heere , hoe fal

ick fonder u in't midden van de peryckelen die my
om-ringelen gheruftelijck konnen gaen ? Is't dat ick
cens in den Hemel moet verflonden zyn in u , ô mi;^
nen Godt , waerom en voeght gy de eeuwigheyt niet
met den korten tyt , den welcken my in ditballinck-
ichap noch refteert , op dat ick alfoo van nu af begin-
ne te leven door u , ende in u > Ghy en zyt op d'aerde
niet gekomen , ende ghy en hebt met de menichen
niet willen leven , ten zy op dat iy hunnen Meefter,
hun voorbeeldt; ende hun gheluck by hun fouden
hebfeen. Ick bidde u dan , o Heere , door de felve
liefde , met de welcke gy onder de menichen le-

vende , ons tot u getrocken hebt , dat ick u altydt
magh tegenwoordigh hebben , ende dat gy over al

mijnen Meefter 3 mijncn Leydtsman , ende mijn licht
gel i eft te zyn.

O alder-fuyverfte Moeder Godts , die op d'aer-

de zynde in de onderhandelinghe met Jefus de
ryck-
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ryckdommen ohevonden hebben, de welcke 011-

eyndeiiickkofteli]cker zyn , ais alle die vande mach-

Kge des weirelts , ende die hem aenghenamer zytge-

weeft als alle de Ichepfelen , ieydt my tot hem ,
maekt

dat ick fijne verkeeringe geniete , ende dat alle ande-

re din^enmy onfmakelijck worden. Ende gy geluck-

ikli^eaceftcn, die door het geduerigh aenlchouwerj

yandãen Goddelycken Salighmaker vervult wort met

alle foorten van goederen , weet dat ick loope in

mijn verlies , als ick hem niet en volge : verkryght

dan voor my de grade , dat ick van dit leven ar
,
mge-

nomen worde van fijne ichoonheyt, ende ontiteken

van fiine liefde , blyvende hier-en-tuiTchen in hope

van hem met UL. eens te befitten in den Hemel Amen.

XV. L Y D E N
VAN

JESUS»
i.Jefusvraeghtvan Joannes het Voopfel h

Joannes kent

Jefus ^ want V is eygen aen eenfuyver liefde Goat over al te

kennen en te ghevoelen. i* Joannes weygerde eerft uyt ooOt-

moedkbeyt en eerbiedinge Jefus te Doopen , maer is oockge-

hoorfaem, en dooft Jefus. 3 - Den H. Geeft daelt op Jefus in de

cedaente van een Duyve 5 en daer komt een ftem uyt den He-

mel Jeggende , dit is mijnm beminden Sone. 4. Jejus gedoopt

fijnde vaet naer deWoeftyne , in*$ koutfle van den winter: By

fim vaften was veel ander lyden. 5. Jefus was daer onder de

beeflen , defe komen tot hem op een woort , en den menlch

bhft hertneckigh ; daer in bedroefde figb Jefus. Wy moetenhier

de Ennelen en beeflen naervoigen. 6. Hier leert ons Jejus

wat een gewlcbtigbe faecke de faligheyt der zielen is : de

weirelt is vol dwaefe die dit werck verfuymen , en voor

do
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defaligheyt met tneer en iviikn geven als t'gene de wiirelt met At
ivilt. 7. Jejus geeft een exempel van -volmaecktelyck tevafim j J
ivat wy in ons vaften moeten vluchten.

Syn vaften , ende fijn leven in de Woeftyne.

1. A Ls den tyt gekomen was , in den welcken Je\
jrX/us figh aen de weird t moeite openbaren dooil

fijne leennee
, ende door fijne Mirakelen : den H.l

Geeft dede den H. Joannes Baptift uyt de Woeftyne k o- 1

men om de penitentie aen de loden te Predickea, etwl
de om hun den Meflias te boodtfehappen , den welc-l
icen aen hun foo vele eeuwen te voren belooft was ;maer gclijck hy hem noyt gefien en hadde , vreefende
dat men hem miffchien ioude lafteren , waert dat hy
gctuygeniiTe foude geven van den genen die hy niet en
kende

, foo gafhy hun een teecken , waer door iy hem
ielven louden konncn kennen , tot hun feg<*hende :

JDat den genen Chnftm u>a.s^op den welcken fy den H.
Geeftfoudenfien neder-dalen in de çeàaente van eene Duy-
ve. Matt. 3.16. Overfulckx, terwylen dat loannes de
penitentie predickte, ende dat hy die in den lordaen

I

Doopte
, de welcke hunne ibnden belydende tot hem I

quamen
,
foo was den Salighmaker des weirelts onder

de fondaeren daer oock gekomen, vragende het Doop- !

lei. Hy hadde alreets het vleeích der íbndaeren in fijne
jTienfchwordinghe aengenomen : hy hadde de ae-
Iljckeniflc.ji endede pyne in fijne Bcfnydeniffe oock
aengenomen

, ende oock in de wercken der peni-
tentie, die hy gedurende fijn leven oeffende 5 maer
om dat-hy figh oock aen den boetveirdigen fon-
daer foude gelijck maken , hy wilde met "hun ee-
doopt zijn, endede wateren heyligh maken, door
de welcke de kmderen van Adam moeften ghe-

iuyverc
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fuyvert worden. Den H. Joannes kende hem datelijclc,

voor , ende al-eer den H. Gheeft nederdaelde in de
gedaente van eene Duyve , waer uyt men kan fien ,

dat dit teecken voor hem nietgegeven en hadde ge-

weeft , maer om de getuygeniíle te beveftigen die hy
van Jefm aen het volck gegeven hadde.

Het en konde niet wel wefen dat eene (00 heylige

ziele , de welcke van liefde brande voor den godde-
lijckenBruydegom, hem nietterftont en foude ghe-

kent hebben : want konde het licht verborgen zijn

aen foo fuyvere oogen, die altijdt openftaen ? Den
genen die befloten lagh in het lichaem van fijne

Moeder , hadde de tegenwoordigheyt van fijnen

wel-beminden ghevoek ; konde 't dan weien , dat

hy hem niet en ioude gekent hebben , hem fiende

met fijne oogen ? Is't dat de Lammeren hunne Moe-
ders kennen , ende onderfcheyden in't midden van

eene kudde Schapen , niet tegenftaende dat iy feer

gelijck zijn aen d'andere , hoe en ioude den H. Joan-
nes hem niet onderfcheyden hebben onder duyíèn-

den , wiens geeft ende liefde iijn eenigh voedtiel

was ? Het is eygen aen de iuyvere liefde , Godt over
al te kennen 3 ende hem te gevoelen , onder wat ge-

daente dat hyiich oockverborght. Is't dat'er iemant

is die aen deie waerheyt twyffelt , dat hy Godt- be-

minne , ende dat hy ais daniich beklage, is't dathy
hem niet en kan kennen.

II. Den H.Joannes maeckte fwaerigheyt van
den Salighmaker te Doopen , hy wilde in tegen-

deel het Doopíèl van deie goddelijcke handt ont-

fangen , de welcke hy wide den oorfpronck te

zijn van de hemeliche gaven , ende hy Het figh

voorftaen , dat hy fy ielven niet wel en foude
quyten in lijnen dienft , dien doopende onder de

fondaren .
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ibndaeren , den welcken hy moeiie boodtíchappen 9

als den Sone van Godt ; maer ioo haeft als Jejus tot

hem feyde : Dat men alle rechtveirdigheyt moefle vol-

brengen , ende dat men aen de weirelt dit exempel van

penitentie moeite geven , Too was den H. Joannes ge-

hoorfaem , ende hy doopte hem : want de Heylisten

en volgen hun eygen light niet in het gene dat den

dienft ende de glorie Godts aengaet , ten zy als den
goddelijcken wille hun onbekent is ; maer ioo haeft

als fy hem kennen , door wat wegh dat het zy , onder-

werpen fy hun , daer laetende alle hunne kenniffen

,

ende en peyien niet anders als den goddelijcken wille

uytte wercken , fonder de reden te willen doorgron-
den van iijn beleyt , ende de grondeloosheyt van

íijneoordeelen. Óverfulckx den H.Joannes ftemde
toe ? dat den Salighmaker fich verklaerde een kindt

van Adam te zyn , in het aenveirden van het Doopiel,
ende hy hiel figh te vreden om de ichickingen van

den Hemel te volbrengen , van daer by te voegen , dat

den genen die hy Doopte den Sone Godts was , la-

tende de middelen aen de goddelijcke voorfichtig-

heyt , om defe waerhcyt te beveftigen , ende daer me-*

de de weirelt te overwinnen , ende te overtuygen.

III. Endehierom is , dat hy , datelijck naer het

Doopiel den H. Geeft iagh neder-daelen in de
gedaente van een Duyve ? ende op Jefus ruften ,

ende alfdan gaf hy aen het volck te kennen , dat

jfefus het Lam Godts was , den welcken de fonden

des weirelts wegh-nam : Joan. i. 29. ende den
hemelfchen Vader beveftighde àek getuygeniife

,

door eene ftemme die van den Hemel quam v de

welcke defe woorden te verftaen gaf : Defcn is

mynen beminden Sone 5 in den welcken ick myn be-

hage neme : Luc* 9. 35. ons hier door te kennen

gevende

,
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gevende , dat hy de felve vervremtheyt niet meer

en hadde van de iondaren , de welcke hy tot dien

tydt toe gehadt hadde 5 federt dat fijnen eenigen Sonc

menfch geworden was , ende de gedaente van eenen

iondaer aen-genomen hadde. Joannes heeft nochde

felve ghetuygeniífe gegeven aen de waerheyt in an-

dere gevallen. Ten eerften , inde tegenwoordigheyt

van Jefus felve , een weynigh naer dat hy uyt de

Woeftyne gekomen was. Ten tweeden , als de Pha-

rifeen verftelt ftaende over een foo ftrengh leven ,

van hem vraeghden , oft dat hy den Meffias was , ende

dat hy belede , dat hy het met en was , dat hy moefte

veroodtmoedight zyn , ende dat het Lam Godts moefte

verheven zyn , dat hy met en was als de ftemme van

den genen , den welcken roept in de Woeftyne , ende

dat hy met weirdigh en was de ftricken van Jijne

fchoenen te ontbmden.

IV. Jefus-Chnftus willende door fijne leeringe en-

de door fijne wercken de getuygeniife van fijnen Voor-

looper vaft ftellen , bereyde iigh daer toe door een

vertreck van veerpgh dagen , ende al-hoe-wel dat hy

in alles de beweginge van den geeft Godts volghde ,

foo is't nochtans dat de H. Schrifture uyt-drnckelijck

te kennen geeft, dat den H- Geeft hemgeleyde indç

Woeflyne > Matt. 4.1. ons hier door te kennen geven-

de , dat oníèn Salighmaker nieuwe fterckte kreegh te-

gen den aenftaenden ftrydt.ende tegen groote dingen,

de welcke hy gonck ondernemen. Maer daer en ftont

niet befchreven wat hy in dien tydt in de woefty-

ne gedaen heeft , ten zy dat hy gevaft heeft , ende

bekorent is ^eweeft. Den H. Lucas feght, dat hy

die dien tydt met ge-eten en heeft , ende den H.

Marcus , dat hy daer was met de beeften , ende dqt

de Engelen hem quamen dtenen : fy hebben't aen

onfc
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onfe bemerkingen gelaten 5 wat hy te lyden heeft ge-
hadt van den regen > van den fneeuw , van de kouwe

,

van den fmoor , in eenen foo ftraffen ty t van het jaer , te

Weten in de maendt van Januarius, endevan Februari-
us , geen huys hebbende waer infy íi^h ioude hebben
konnen vertrecken , zimde uvt-geftelt aen de hardig-
heyt des lochts , ilapende op d'aerde , gaende tuflchen
de fteen-rotien ende dorens , verdruckende ten leften

iijn onnooiel Lichaem met duyfcnt pynen , die hy niet
verdienten hadde, ende niet toe-latende aen eenigh
fchepfel , dat-fe aen hunnen Schepper , oock de minfte
verlichtinge fouden by-gebrocht hebben.

Overitilckx is het Vaften van den Salighmaker gc
volght geweeft met veel ander lyden , waer door iijn

Lichaem geheel gekrenckt ende verflouwt was , heb-
bende hier-en-tuflchen iijnen Geeft met Godt veree-
nicht door een gedurigh gebedt : want hy en hadde
voor fy felven die verlichtinge niet , die Moyies , ende
Elias gehadt hadden , de welcke mirakeleulelijck on*
derfteunt zijnde , noch honger , noch dorft en hadde

,

ten tyde van die veertigh dagen van hnn vertreck

;

maer door de begeirte , die hy hadde om voor ons te

voldoen , foo en bewaerde hy voor fy felven geene
fterckte , ten fy voor foo veel als hy noodigh hadde

,

om voor ons te bidden , ende te lyden ; ende dat in
fiilcker voeghen , dat den hongher , ende den dorft ,

de welcke daegelijckx meerende meer toe-namen,
hem.het leven ten leften fouden benomen hebben ,

waert dat het door de goddelijcke kracht niet on-
derfteunt en hadde geweeft , de welcke hem be-
waerde tot eén veel grooter lyden. -

Ende alioo is't gebeurt , dat den genen , die foo
vele Mirakelen gedaen heeft om fifne dienaren te

verlichten , die clede om fy felven pyne aen te doen.

Men
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Men weet door ontallycke exempelen , hoe fhncke-

lijck dat den honger is , ende tor wat eene ydel hoot-

di<meyt,ende dulligheyt hy de menichen brengt. Jejus

enwas in eenen Too pramenden noodc metmm gevoe-

lirlc ah fy , al-hoe-vvel dai hy iulcke , ende diergehjc-

ke uyt-iporigheden niet en dede, gelijck andere men-

fchen , raiende van honger. Ende men magh iegghen,

dathy ons foo dickwils ii)n leven gegeven heeft, het

welck hy door eenen loo ftrengen Vaften foude verlo-

ren hebben , waert dat de begeirte , die hy hadde , om

voor ons meer te lyden , hem geen mirakel en hadde

doen doen , om die te bewaren.

V. Wy en mogen hierde omftandigheyt met verge-

ten ,'de welcke den H. Marcus verhaelt heeft ,
dat den

Saliohmaker in de Woeftyne was in't midden van de

beeften , op dat wy fouden fien , dat hy íigh ielven ver-

nedert heeft, felfs van te willen leven onder de ierpen-

ten , ende onder de alder-wildtfte dieren. Ten was met

dat hy vermaeck nam , van die by hem te hebben

,

maer om dat hy in hun íagh het beeftelijck leven der

fondaren , op de welcke hy noyt en peyfde , fonder m-

nichlijck geraeckt te zijn van droefheyt. Siende de

beeften totnem komen , foo haeft als hy die nep ,
en-

de dat fy , voor fijne voeten liggende , hunne natuer-

liicke vreedtheyt vergeten hadden , foo weende hy

over die van de menichen , ende beionderlijck over-

die , de welcke , naer dat hy-ie foo dickwils door

de trecken van fijne foetigheyt aen-gelockt hadde

,

nochtans louden volherden in hunne hertneckig-

heyt , ende alfoo eeuwighlijck verloren gaen.

De beeften omringelden hem , ende de Enge-

len quamen om hem te dienen , den menich al-

leen , om wiens wille hy uyt den Hemel neder-

gedaek was , en verfcheen daer niet. Jefits was
dace
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daer door innighlijck geraeckt , ende hy bereyde figh %

om den genen te ioecken , die íijnen VerloíTer uyt iy

ielven niet en quaem foecken , ende die hem in tegen-.

deel vervolghde, ais íijnen vyandt.

Wy moecen die beeften benyden , de welcke voor
hunnen Schepper alle vreedtheyt af-leyden > ende de
Engelen naer-volgen , die hunnen opperften Heer in't

midden van de aldervreedtfte dieren her-kennen , en-

de hun begeven om hem te dienen. Sy zi jn rondom Je-
fus , niet om te beletten dat wy hem louden naderen ,

maer eer , om ons by hem te brengen. Hy is toe-ganc-

kelijck aen alle de weirelt , ende altydt om ons t'ont-

fangen , 't zy dat wy by hem komen , gelijck de beeften

deden , oft gelyck de Engelen om hem met eene lief.

de,ende met eene iuyverheyt des hertente dienen:
want ten is niet om de menfchen te vluchten dat hy
figh in de Woeftynen vertrocken heeft, maer om die

te komen fòecken met eene foo veel te grootere goet-

heyt , als het gevoelen bitter was , het welck hy hadde
van hunne af-weientheyt.

VI. Dit beleijt van onfen Salighmaker , is voor ons
eene wonderlijcke onderrichtinge : hy leert ons daer

door twee groote waerheden. Ten eerften , van wat
groot gewicht de faligheytder zielen is , gemerckt dat

hy die niet en heeft willen benerftigen, ten zy 5 naer

dat hy de rechtveirdige gramichap van íijnen Hemek
ichen Vadendoor eenenVaften van veertigh dagen
geftilt , ende door langh-duerige gebeden , de hemel-
fche benedidie, over fijne leeringe , ende over íijnen

arbeydt getrocken hadde. Jefus konde hem onver-

fchilligh houden ten opficht van onfe faligheyt,

ofte van ons verlies : want hy was Heyligh , Groot

,

Eeuwigh tnàe geluck-íaligh fonder ons \ maer íè-

dert dat hy den laft op hem ghenomen heeft van

oníè
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oníe veríoeninge , íoo is't dat íijne oncyndelijcke lief-

de niet na-gelaten heeft , van dat werck te voltrecken :

ende gemerckc dat alie ons goet honck ende de falig-»

heyt oníèr zielen , foo en heeft hy ons niet geboden ,

ais het gene ons daer toe konde brengen. Hy wilt dat

oníè faligheyt den regei van oníe verbinteniíien íoudc
zijn, ende niet en is hem aengenaem van ai het

gene ons daer van kan afkeeren : ende hier en tuíTchen

zijn wy íbo ellendigh , dat wy kven in de vergetónt-

heyt van eene foo gewichtige plicht , ofte wel dat wy
die aenfien ais eene van de minfte faken van onfe íalig-

heyt , niet tegenftaende dat Jeftts ons feydt : Watfal't
den menfch baten , dat hy de geheele weirelt ivint > is

y

t

dat hyfym z.iele komt teverUefenf Matt. 16. 29. Al-

hoe-wel dat hy ons verhaelt het onfaligh eynde van eç-

nen rycken deíer weirelt , den welcken niet peyfendc

ais om íijne íchueren ende folders met graenen te vul-

len , ende vergetende íijne faligheyt , hoorde defe ftem*

me uyt den Heme! : Gy dwaefen menfch , defen nacht

fal men Hive zÀele van h vraçen , ende hetgenegy by-eett

vergadert hebt y voor wiefaihet zyn ? Ende hy voeght
daer by : Ende dit ghebeurt aen alie menfchen >

die voor hnn felven fchatten vergaederen , ende die

niet ryck, en zyn in Godt. Luc 12. 20.

Gy Koningen , Grooten van dcíe weirelt , Lee*

raers , Priefters , Religieuíen ende BiíTchoppen :

Gy Soldaten , Gapiteynen , Magiftraeten , beíon*
dere Períoonen , arme ende rycke , Coopman-
nen ende Ambachts-lieden ; gv zijt dan ál-te-ía-

men dwaes , volgens het oordeel van de eeuwi*
ge Wysheyt , is 't dat gy-lieden ai te feer bekom-
mert zijnde met de íorghvuldigheden van dit le-

ven , de eeuwige faligheyt veronachtfaemt. Wat;

fal het u-lieden toch ai baten, datgy met defchatH

//, Deel% B b ' tçn
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ten des weirelts vervultzijt, is't dat gy van de he*
mclfche ontbloot ziit? Gy-lieden fult ten lefteniocx

van d'eene als van d'andere berooft vinden. De ver-

oanckelijcke goederen iullen u4iedenwel haeftver-

iaten , ende daer-en~boven íult gy u felven voor al-

tijdt oock van de eeuwighe berooft vinden.

En hebben wy geene reden van te ichudden en-

de te beven , iiende eenen Apoftel , beveftight in

de grade, fijn lichaem foo vreedelijck kaftyden ,

tiyt vreefe van verworpen te zijn , naer dat hy foo
vele andere menfchen tot hunne faligheyt gebrocht

hadde ? Den H< Auguftinus en derfde naer iijne

bekeeringe , de wetenfchap van de vrijkonfte niet

meer leeren , uyt vreeic van dien tyt te nemen , den
welcken hy anderfints foude konnen befteden in

het vervoorderen iijnder faligheyt. Den H. Joannes
brocht vyf-en-twintighjaeren over in de eyflchelyc-

ke Woeftyne : den H« Bartholomew is gevilt ghe-

weeft , den H* Laurentius op den roofter gebrae-

den, de Apoftelen en de Martelaeren vericheurt ,

verbrandt , ende op duyfent-der-hande manieren ge^

pynight geweeft : menighte Heyligen hebben hun
vertrocken in de wilderniifen : andere ftichten Cloo-
fters , gelijck foo vele Kerckers om van de weirelt

af-gefcheyden te leven , ende ten leften arbeyden fy

met alle neerftigheyt , om de ialigheydt hunder zie-

len te verfekeren.

, Maer is't dat wy daer en boven noch aenmerc-

ken, dat wy met een ydel betrouwen gaen in't

midden van de ftricken , en de peryckelen van te

vergaen , dat wy den tydt verliefen door den welc-

Jcen wy de eeuwigheyt moeten winnen , dat wy
aen onie finnen alle foorten van vryigheyt geven:

dat wy niet en peyien , als om on& te vermaeken

,

dat
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dat wy in ons gebedt ende in de forge van onie

fcielen niet , als eenen weynigen verloren tydt befte-

den die de weirelt niet en begeirt , den welcken wy
nochtans grootelijckx komen te achten , al oft dac

wy veel deden , niet tegenftaende dat wy dat doeii

met groote verftroeytheden , ende met eene groote

flauwheyt ende lauwheyt ; dit alfoo zijnde j en heb*

ben wy wederom geene reden om te vreefen ? en-

de is 't faken dat wy daer in ongevoelijck zijn , en
zijn wy niet te beweenen , dat wy niet geraeckt

en zijn van het gene , het welck de aldergrootfte

Heyligen heeft doen ichudden ende beven»

De remedie tot een foo groot quaet , is onfe oogen
te ilaen op Jèfits , ende van hem ionder ophouden ver-»

foecken , medelijden met oníè zielen te willen heb-

ben , die aen fijne liefde foo diel* geftaen hebben : wane
gelijck het feker is , volgens de leeringe van den H *

Augultinus , dat den genen die ons verloft heeft ionder

ons, ons niet enfal falig maken ionder ons, dat'er

niemant en fal falig zijn , ten zy die van Godt geroepen

is ; dat'er niemant van die , de welcke geroepen zijn ,

eenige wercken ter faligheyt iullen doen , ten zy

door de gratie geholpen \ dat'er niemant en fal

verdienen geholpen te zijn , ten zy dat hy bidt :'

het is oock feker , dat is het iaken de booie mtn-
fchen hun íèlven verliefen , door dien dat Godt
het toelaet, iy en verlieien hun felven noyt door
de Goddelijcke begeirte ; dat hy ons roept , fonder

dat wy het hem vragen , om dieiwille dat den roep

van hem alleen is hangende; dat hy bereyt is ons
te helpen , eer dat wy het van hem verfoecken , op
dat niemant iigh van te bidden ioude onfchuldi-

gen! ende dat het altijdt onie fchult is, is't dat wy*

niet en bidden * ende alfoo onfe faligheyt veron-s

B b z achtfamcQ,
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achtiamen. Uyt defe middclen , die den Salighma* t

ker ons toe-brengt leeren wy , wat forge wy van

onfen t'wegen oock moeten dragen.

VII. De tweede fake , die Jefus ons leert , is de ma*
niere , op de welcke wy het vaften } ende van gelijcken

de andere uytwendige deugden moeten oeffenen , op
dat fy eenen krachtigen middel tegen het quaet der zie-

le fouden zijn : want gelijck eenen HeyligenMan fegt

:

Vaften ende fondigen dat is den duyvel naer te volgen

,

die altydt boos ende auaet is , ende noijt eneet.

Het Vaften van onfen Saligmaeker was vervoéght met
het gebedt ende met de eenigheyt, verre van het ge-

racht ende van de handelinge der menfchen , hy was
altijdt met Godt bekommert. De H. Schriftuere we-
derleght oock het Vaften , het welck met den eygen

wille , met gebreckelijcke wercken , met een ongere-

gelt leven , ende met genegentheden vervoegt is , die
j

ilrydigh zijn aen de Wet Godts. Ende den H. Grego-
j

lius vergelijckt de gene 5 die vaften fonder hunne ee-
|

negentheden te verfterven , aen Simeon Cereneus > den
welcken met Jefns het Cruys droegh , maer die met
hem daer aen niet geftorven en is. Het vaften alleen en
ruckt de fonden niet uyt de ziele , ende en plant dáer

in de deughden niet ; den alderaengenaemften Vaften

aen Godt , is , figh te wederhouden van het gene
de ziele kan hinderen.

Ick en wille niet feggen , dat het quaet is te Vaf-

ten als men in de fonden is , want al is 't ichoon
dat het Vaften , in fulcken ftaet geftelt zijnde , van
geene verdienften is tot de faligheyt , foo is

J

t even-

wel beter te Vaften fonder verdienften , als niet

te Vaften met onverdienften ; ende al waer 't dat

dit Vaften ons niet en diende , om in den tydt

van grade lichter te konnen Vaften , foo foud het

ons



Syn Vaften en Leven in de Woeflyne. / 5%
ons even-wel altydt feer profijtigh zyn ; macr íck ieg-

gc dit , op dat een werck Í00 profijtigh , ende Í00

gheacht van de Heyligen , niet en gefchiede fon-

der vruchten , die men daghelijckx daer uyt treckt

,

als men de verftervinge des herten , ende de oeffe-

ninge der deughden daer by voeght,

Daer zijn oock in het Vaften twee dingen te vree-

fcn , waer van d'een is , dat men daer in fulcke ver-

foetinge foeckt , dat het verkeert in welluften , het

welck foude zyn , ghelijck Auguftinus feght , figh

van de onthoudinge felve eene gelegenthey t van gul-

fiaheyt te maken, Het ander is , dat men daer door

de natuere in fulcker voegen ioude komen te kreno

ken , dat men fy felven buyten ftaet foude ftellen

omonfe plicht te konnen quyten, ende om ons in

het ahebedt te konnen oefFenen. Men moet daer en bo-

ven oock een feker bedrogh des duyvels met alle neer,

ftigheyt trachten te vluchten , waer door men meer

genegenis om te vaften , daer men niet toe verbon-

3en en is , als wel daer men toe verbonden is : want

defen vyandt onfer faligheyt , ons eenen drift mghe.

vende , om een ftrengh leven te lyden , het welck

wy uyt ons eygen felven verkieien , tracht ons daer

door onbequaem te maken , om die't onderhouden ,

de welcke de H. Kercke ons voorftelt , ende hy tracht

te maken , dat men meer imaeck vindt in onfe befon-

dere devotien , als wel in die, de welcke Godt ons

geboden heeft. Ende om kort te maken , men moet

van alledeught, daer meer van den eygen wille , als

van de ghehoorfaemheyt ghevonden wordt , een

quaet vermoeden hebbenj Jefits Chriftus , die fy fel-

ven door de gehoorfaemheyt op-gheoftert heeft aen

het Cruys , heeft liever de gehoorfaemheyt , als

het Sacrificie. ii':1

Bb 3
AEN-



49° -Aenjpraekt en verhandelinge met Jefits.

AENSPRAEKE EN VERHANDELINGHE
Met Jesus, over Jijn Vaften ende fijn Leven in de

Woefyne.

i. De Zlele beâanckt Jefus over fijn Liefde en wenfcht weder-
Itefde te geven. i.Soeteverwonderinge over de liefde van Je-
fus , en ontftekinge in (ijn Liefde. 3. Jejus heeft van V be*
gin tot het eynde fyns Levens gearbeydt om ons [alightema*
ken, en wy peyfen daerfoo weynigh op, ons dagen gaen foo
ydelijck voor-by. 4. Jefus is de verloren Schaepkens komen\
foecken ,

daer ick een van ben , hebbe fchaedelijck gedoolt , *k en
fal tot Jefus niet gaen , ten zy van hem getrocken wordende.
5. Verfuehtinge tot^ Jefus om van hem in de Woe/i/ne geleyt te
ivorden , dat is, in de foete eenigheyt. Gebedttot Maria ende
Heyliven.

WAt danckfcggingcn fal ick ú geven voor alle de
weldaden , die gy my gedaen hebt , énde noch

dagelijckx doet , ô glorie der Engelen i getrouwen
mede-gefele van de arme fondaren , ô Goddelijcken
Jefus , mijnen Heere , ende mijnen Godt ! dat alle
de fchepfelen u met my loven 5 ende gemerckt dat

gy zijt boven alle lovinghen , dat uwe wercken

,

uwe volmaecktheden , ende uwe grootheden u
dan loven , aengefien dat fy de mate zijn van de ooe-
deren , met. de welcke gy my vervult , ende dat gy
foo weynigh let op mijne kleynheyt. Want watioude
van my geworden , waer't dat gy voor my geenc forge
en hadde , ende dat ick berooft ware van de jonften ,

die ick fonder op-houden van uwe goetheyt ontfange?
Leert my die kennen , voor Í00 veel als ick moet
kennen, ende u beminnen , foo veel als ick kan : ende
is't dat ick onbequaem ben van u te beminnen , foo
veel als gy verdient bemint te zyn , ten minften dat'er
in my niet en zy, het welck u niet en bemint.

Gy
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Gy weet , Heere , dat waer het faken gy de lief-

de vanalle de Rechtvêirdige , die in den Hemel ende

op d'aerde zyn , in my vereenighde , ende dat ick

u met alle hunne liefde beminde , íoo íoude het ieer

weyniçh zyn , ten opficht van die , de welcke gy voor
my heot. Gy hebt my bemint van alle eeuwigheyt

:

ieer dat ick geboren wierdt , was ick teghenwoor-
digh aen uwe Goddelijcke Wysheyt , ende awe oneyn-

delijcke bermhertigheyt was alreedts beladen met
mijne fonden , met mijne ellenden , ende met my-
ne faligheyt. Ghy wifte wel , dat gy my niet van
noodeen hadde , maer defe eeuwige liefde, met.de

Welcke gy my beminde , verbondt u medelyden
met my te hebben , ende niet nae te latenvan het

gene dat van u honck 5 ora te beletten , dat ick

door uwe Rechtveirdigheyt , niet en íoude ver-

doemt gheweeft hebben.

II. Ick aenbidde defc oneyndelijcke liefde ;ick aeh-

bidde dit vaderlijck herte , waer in dat ick gefchreven

was ; ick aenbidde die minnelijcke forge , die gy
voor mijne faligheyt hebt. Ick bidde u uyt'er herten ,

mijnen Heere, dat gy uw arm ichepfel toch niet

verloren laet gaen , op dat. men niet en fegge, dat

gy daer voor vruchteloos gearbeyt hebt. Het is om
mijne liefde , dat gy gaet in de Woeftyne , dat gy daer

blijft onder de beeften , ende aldaer den dienft der

Engelen ontfangt. T is voor my 9 dat gy daer ten tyde

van veertig dagen vaft, honger en dorftlyt;aen de
hitte der Sonne , acn de winden , ende aen den regen

uyt-geftelt zyt. Het is om mijne faligheyt , dat gy Í00

vele traenen ftort in de teghenwoordigheyt van u-

wen hemelfchen Vader , fijne gramfchap ftilt /en-
de aen fijne rechtveirdigheyt voldoet. Gy vraegt

•van hem dat hy de ooren van mijn* herte foude

B b 4 openen
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,

openeh , op dat ick uwe Leeringhe foude hoorcn , en*
de fmaecken ; dat hy my de waerheden van uwe Wet
foude teverftaengeven; dathy mijne fonden foudc
verdraegen ,ende dathy my in fijne genaede ioudc
ontfangen. Ick en hebbe , ende ick en verhope geen
£oet , ô Goddelijcken Jefus > oft ick moet het toe-
ichryven aen defe tranen , aen defe gebeden , aen defe
penitentie , aen dit vaften , aen defe lieftle , die gy voor
my hadde , eer dat ick'er was , eer dat ick u kende , eer
dat ick u beminde , ende eer dat ick u konde bidden.
Hoe wonderlijck zynuwe forghvuldigheden , uwe

teerigheden , ende uwe driften , ô bermhertigen Va-
der, voor eenen foo ondanckbarigen Sone , die uwe
liefde foo onweirdig is ! Gy zyt meer gevoelijck over
mijn quaet , ende gy bemint my met meerdcre teerig-
heyt , dan oft gy my in uw hertc gedraegen haddcT;
jnaer wat feg' ick } en hebt gy my dan in uw herte niet
gedraghen? en hebt gy my niet gefocht, gheroe-
pen, ontweckt door uwe iorgvuldigheden,ende door
de aenlockinge van deie eeuwke liefde , op dat ick
dat minnelijck, ende vaederlijck herte, het welck den
oorfpronk daer van is, foude kennen , fiende my voor-
komen , ende met den zegen van uwe foetigheyt ora-
ringelt ?

Brant dan , ô mijn herte , ioo kout als gy zyt , van de
liefde van defen ioo foeten , ende foo minnelijcken
Saligmaeker ; verbreyt u , mijn herte , het welck ioo
nauw , ende eefloten is : den genen die u wenfcht , die
u foeckt , ende die ioo veel voor u gedaen heeft , en fal
u niet konnen yerimaden. Ick en hebbe geene woor-
den , ô goddelijcken Jefus 5om uyt te fpreken , het ge-
lie dat ick gevoele ; maer ick werpe my in het eeuwig
vier , het welck u verteirt heeft : daer is't dat uwe lief,

demy het wefen gegeven heeft, met alle de goe-

deren ,
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deren , die ick befitte , ende die ick hope ; ick keerc

wedcrom , om my te offeren aen u ; brandt my >

Heere , ontfteekt my met het felve vier , ende en
wcygert my de vruchten niet van foo vele tranen die

gy ftort , ende van Í00 veel arbeyts , die gy voor my
geleden hebt. Ick beminne u uyt geheel mijn herte >

o mijnen Jeftts ! ende is't dat gy fietdat mijne liefde

ibo luyver > ende foo groot niet en is , gheli)ck ick

íègge > my dimckt dat ick wel wilde , dat iy fooda-

fiiÇ waere ; ende is't dat gy oock vindt , dat ick de-

febegeirte niet en hebbe > foo is't dat ick die wen-
iche te hebben , ende alwaert dat ick . my felven be-

dro^e , fteunende op mijn eygen gevoelen , ick en
foucle my felven niet bedriegen, fteunende op het

uwe: want ick ben verfekert , dat gy bereyt zyt my
t'ontfangen, hoe ellendigdat ick oock ben,

HI. Gy weet , Heere , wie dat hy is , voor den
welcken gy arbeyt ; gy fiet in my , het welck u be-

droeft ; maer ghy vindt in my , het welck my oor-

boorlijck is. Doet dan in de ziele van uwendienaer,
het gene gy weet , het gene gy vermoogt , ende het
gene u belieft. Maeckt o goddelijck licht , dat ick

my in u fien , maeckt dat ick my kenne , my haete , my
vluchte, ende dat ick u íoecke , mijnen Godt »

die my alleen kont verloflfen van mijne qualen , ende
genefen van alle mijne wonden. Is het mogelijck , dat

gy met íulcke íòrghvuldigheyt , ende met Í00 veel ly-

densdeíàke van mijne faligheyt foudt ondernemen »

ende dat ick my ielven liever hebbe te verliefen , ais

daer over met u te handelen ? Gy hebt van den eerften

obgenblick uwer Ontfangeniife , tot dat gy geftor-

ven zyt , daer in altijdt gearbeyt ende ick onghe-
luckigen , ende blinden die ick ben , en wille al-

Icenlijck de peryckelen die my van alle kanten

omringelen
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ftcyt nnjnder ziele met en raeckte. Den tydt , den weifken gy my gegeven hebt om u te dienen , end om ut

DcKmdtsheyt en Jonckheyt , en alle dereft™,m.,n even Kop fulcke maniere\oo"bytin foodatickmetdevvaerheyt niet en kan &fef Cenendag aHeenover-gebrochtte hebben iondef n'/eb eken gevalien te
.

? rf^ fe h&£kftVAerckvanmijnfaligheyt. Mijne gepeyien zyn ver-
Jroeyt, m.pe begeirten niet wel gekhicL m1"e at
dachteniiTemetydelebeeldenvervult, min Santbekommert met aerdtfche faecken , mijnei wifile ve,flonden m vuy e

, ende belchaeraeíiiSSSSSSí
anl^'^rf

beden
/dVe^ Vafte» ^feSfcancleie wetcken

, door de welcke ick u kondebehaegen, Zljn foo vol ilappigheyt van eyee íf!de> vangebreken, ende vaí, onvolmaeclaiídendatgymy met recht kontftraffen.
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bekommem
Í<ren des le-Wt ? ' ^^^beanghil j0ngeruft , altydtbeioeit door eemge paffien van droefteyt of vanblytfchap van vreefe , oft van hope , en alfoojordt dn ellendig bene fonder ophouden door ft£dige bewegmgenverfcheurt, ende vcrftrocyt doorduyient dei-hande voorwerpfelen

; ende as ickdan met u íoecke te handelen, ick vinde my vanu foo vervremt
. dat ick my namvelijckx kan la"tenvoorftaen

, dat ick het Verck ulvet Senben. Ick ben oock foo oneivaren in geeftelijcke

íàkcn ,
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íaken , Í00 hardt om de iri-druckingen van uwen
geett t'onthngen , foo wcynig verlicht in de oeffenin-

ge van de waerachtige deugt , foo ongevoelijck in

al hec gene my met u foude konnen vereenigen > al

oft ick niet geboren en waere om u te beminne.n,

ende om u eeuwiglijck te befitten. Ick vraege van

u den Hemel , al oft dat gy hem aen my fchuldigh

waert , ick leve met alfulcke verfekerheyt , al oft dat

ick hem verdient hadde , ende kk ben Coo vergenoegt

•in het weynigh goet , ofte wel in de waerfchynlijck-

heyt alleen van het goet, het welck ick met flappig-

heyt , ende ieer flouwelijck doen , dat my dunckt 5 dat

ick het ryck der Hemelen niet en kan verlieien. Daer
uyt volgt , dat het gene ? het welck mijne voornaemftc

oeffeninge behoorde te zyn , het minfte is , daer ick

forge voor drage. Gy fiet, Heere , in wat gevaer

dat my dit ydel betrouwen ftelt , ende ick en wil

het niet fien : ende de liefde die gy my draeght ,

veroorfaeckt in u alle die pynen , die ick ielvc

moefte hebben.
IV. O oorfpronck van b'ermhertigheyt ! godde-

lijcken Herder ! Sone van den levenden Godt , die

uyt den Hemel gedaeltzyt, omde verloren fctaepen

te ibecken , ende te vinden , wel wetende dat fy kon-
nen dolen , ende verloren loopen íonder u , doch tot

den Schaeps-ftal niet weder keeren fonder u : fiet ick

ben een van dat dolende getal , ick hebbe u foet , en-

de overtollig voetfel verlaeten , om te loopen naer

dorre , ende vergiftige kruyden. Ick hebbe my ver-

vremt van uwe kudde , vluchtende de gehooriaem-
heyt ende ick hebbe de wolven gevolgt die my ver-

fcheuren, Ick hebbe den weg gelaeten , door den wel-
ken gy my geleyde , ende ick hebbe my begeven op
zij-wegen , clie my leyden tot af-gronden. Ick erken-

nç
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ne mijne dolingen. O vrfendelijcken Herder ! Soeckt
uw Schaepken , roept uwen dienaer wederom , endc
gedoogt dat ick by u mag zijn , gelijck gy de beeften

by u gedoogt , onder de welcke gy in de Woeftyne
leeft. Ick ben meer ongetemt ende vreedt , ais iy

,

maeckt my dan tarn door defe oneyndelijcke ioetig-

heyt , ende onderwerpt my voor altydt aen de gehoor-
iaemheyt , die ick u ichuldig ben.

Druckt in mijn herte eene vierige begeirte , om
my falig te maeken , aengefien dat gy niet en begeirt ,

dat ick verloren foude gaen. Maeckt dat ick door eenc

ftrale van uw licht, de weirde van de ialigheyt mijn-

der ziele altyt mag iien , aengefien dat het ae eerfte

faeke is , de Welcke gy my gebiedt te ioecken. Dat
ick dan voor

5

t minfte mijne pynelijckheden voege by
d'uwe , op dat gy alfoo de fwackheyt die gy in my fiet,

door uwe mogentheyt iout gelieven te helpen.

Gy hebt geíèyt , ô Heere , Dafer nietnant tot h
en k,an kpmen^ ten zy dat uwen Vader hem getroc-

ken heeft. Joan. 4. 44. Gy weet , dat de Heyligen

niet van noode en hebben getrocken te zijn , maer
de fòndaeren, op dat iy heylig fouden worden y
dat men de ^oedertieren niet en moet winnen ,

maer de wilde , ende ftraffe geeften. Aengefien dat

gy gedoogt, dat de wilde dierenu naederen , ende
dat gy ielve die aenlockt door uwe ftreelingen ,

en foudt gy my dan voor uwe voeten oock niet

willen ghedooghen ? Sy en beminnen u niet , ten fy

alsfyu fien , ende als iy by u niet meer en inl-

Jen zijn , dan fallen fy hunne vorige vreetheydt

wederom aen-nemen ; maer is't dat gy my de gra-

tie doet , van my tot u te trecken , mijnen Godt >

gy fait my geheel veranderen : gy íúlt van eenen

wolf een fchaep, van eenen leeuw een lam, ende

van
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van eene wederfpannige flaeve , cenen gehoorfamen

dienaer maecken , den wekken u noyt en fal ver-

laeten.

V. Gy hebt door eenen Propheet aen de zielen , die

haer van u vefvremden , belooft , Datgy-fe in de ivoef.

tynefult leyden , ende ddaer tot hun hertefprefan. Ofée
z 1 . Gy weet , Heere, welcke defe Woeftyne is , alwaer

men u hoort fpreken, verre van alle gerucht , ende van

de bekommerniílèn des weirelts: ick en kenne die

niet genoegfaem ; maer my dunckt , waer het faecken

ick in eene plaetfe waere ctaer ick niet en foude hoo-
rcn , als uwe ftemme , ende alwaer gy my foudt ipre-

ken in den gront mijns herten , dat ick ioude vol van

u zijn > ende py van my voldaen. O eenigheyt , daer

men alle goedt ontmoet , en fal ick u noyt vinden >

Ach ! Heere , leyt my in die plaetfe , ende fpreeckt al-

daer tot mijn herte ; ipreeckt > Heere , ende uwen die-

naer fal hooren. Dat alle andere ftemmen voor my
ftom blyven : want uwe ftemme is foet > ende uw
woort aenlockende. Op eenen oogenblick tyts fult gy
my fuyveren > my met uwe liefde ontfteken > ende alles

in bitterheyt keeren , het welck my van u kan fchey-

den. t)at alle fchepielen dan fwygen, fpreeckt gy my
alleen , mijnen meefter , mijnen Heere > mijnen
trooft , ende mijne liefde 1

VI. O Moeder Godts ! alderfuyverfte Schaep-

ken , die het Lam fonder vlecke voorts-ghebrocht

hebt ! Gy en hebt noyt verdoolt geloopen , maer

gy hebt den Heere altijt in den geeft gevolgt , en-

de gy alleen hebt meer goederen van hem ontfan-

gen , als alle andere ichepfelen te iaemen ; maeckt
dan defen ellendigen iondaer daer van een wey-
nigh deelachtigh : verkrijght voor my de gratie, dat

ick geheel aen Godt magh zijn , ende datter voort-

aen
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aen geen fchepfel meer mijn herte met u en deele;
Ende gy , Ô geluck-falige Geeften , leydt my in de eeu*
Wige Woeftijnen , daer men met welluften vervult
wordt , ende voor aid jdt ontflagen is van de gevaerlijo-
ke beroerten van dit leven ; ende aengefien clat ick ge*
fchapenben geweeft,om met U-lieden te blyverfin
die geluckige plaetie , maeckt dat ick met eene onver-
fadelijcke vierigheyt, hetgoet,het welck gy-lieden
teghenwoordigh befit, uytter herten begeire, dat ick
het fonder op-houden foecke , ende datIck in fulcker
voegen gaen door de tydelijcke quaden , dat ick eens
met u-lieden de eeuwighe goederen magh befitten.
Amen.

HET XVI. LYDEN
VAN

JESUS-
T. Den duyvel neemt fyne gelegentheyt zvaer om Jefustebe-

horen. 2. Jefus willende ons in alies gelyck zyn , uytrrenomen de
fonde, Ijdtde bekoringe des duyvels. 3. Verfcheyde uytleggingen

<van die dry bekoringen. 4. De volmaeckte deught en fuyvere
liefde geeft een vaft betrouwen : exempel van Paulus Eremyt.
Ons eerfte forgh moet zjyn Godt vreefen , en Jyn Wet onderhouden.

5. Uytlegginghe van de tweede bekoringhe. 6. Onbefchaemtheyt
*van den duyvel in de derde bekoringe. In defe bekoringe valien
de dienaeren Godis , die fonder den roep Godts aennemen ee-

nige ampten. De viãorie van Jefus over den vyandt. 7. Wordt
gethoont hoe krachtig dat is eenen vaften wille om den vyant te.

Viederftaen , en Godt te dienen. Den duyvel verlaet Jefus voor eenU
gen tydt. Hyheeft daer naer tegen Je/us gebruyckt Judas en de Jo-
den* 8. Godt Idet de bekoringe toe om dry redm* 1. Om de deught

van
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lan den menfch te beproeven. 2. Om-fe te oejfenen. 3. Om onfm
vjant te verjwacken , ongelucklge die bun laten overwinnen*

De bekpringhe in de Woeflyne.

I. "VTAer dat Jefus veertigh daghen over-gebrocht

i^Nl hadde fonder te eten , was iijne heylige Men-
fchey t foo verflouwt-, dat den dayvel íígh liet voorftaen ,

dat dit eene bequame gelegentheyt was om hem te be*

koren , fonder dat hy iy felven kennelijck maeckte :

want iijne gewoonelijcke liftigheyt is , den bequamen
tijdt waer te nemen om de menfchen te verlijden , oft

door eenige waerfchynlijckheyt van goet , oft onder
den fchijn van nootwendigheyt , ofte wel door de ho-

pe van een veel grooter quaet te vlieden , is 't dat

daer in , 'twelck hy ingeeft, eene opentlijcke fon-

de geleghen is ; maer hy en moet geene groote

moeyte doen , noch gewelt ghebruycken ten op-

ficht van de gene , die door de ionde aen hem on-
derworpen zijn ; iy en doen geenen wederftant ,

fy ftaen hem toe , al het gene hy begeirt , ende fy

vreeíen min de fonde te bedryven , als daer van

genefen te zijn. A!s Godt hun roept tot Peniten-

cie , ende dat fy den Goddelijcken treck willen

volgen , als dan is 't dat fy het gewicht der ion-

de beginnen te gevoelen , de moeyelijckheyt der

bekoringe , het gewelt der vyanden , die uyt eene

plaetfe , daer hy foo langen tydt geheericht heeft,

niet geirne en gaet > ten zy met groote pynlijck-

heyt. En alfoo om oneygentlijck te fpreken j die

worden alleen bekoort , die waerachtelijck we-
derftaen : ende het is oock befonderlijck tot hun-
ne onderrichtinge , dat den Saligmaker met fulcke

liftigheyt heeft willen bekorent zijn , naer een ver-

treck van veertigh daghen , die hy overgebrocht

heeft
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heeft in de befchouwinge van hemclfchc fakcil ,
ende in eene innigc verecninghe met fiinen HemeL
ichen Vader.

II. Daer is reden om fig te verwonderen , dat onien
Heerc toe gelaeten heeft , dat een Too hatelijck fchepfel
hem naederde , ende hem oock derfde bekoren ;
maer om diefwille dat hy fte opgedraegen hadde voor
onie iahgheytaenalle ouellingen , die men fonder
fonde te doen , konnen lyden , foo en heeft hy van de
bekonnge niet willen vry zijn > de welcke eene van de
haidtfte, ende van de gevaerlijckfte pijne isvanfijne
Dienaren

; ende oock , op dat wy ons niet en fouden
beklaegen

, dat hy , zijnde onfen mede-gefelle gewor-
den in alle onfe quellingen, ons in deie ioude verlaeten
hebben. Ende hierom is 't , dat hy niet alleenlijck fijnc
Godtheyt , maer oock de glorie van fijne çebenedyde
Zielc

, voor deíen Engel der duyfterniflen verborgen
mel , den welcken hem noijt en foude aengetaft heé-
ben > waert dat hy hem gekent hadde : want hy wifte
wel , dat de Geluckialige niet meer en konden verleyt
worden. Hy gevoelde wel dat hy een vermogeh hadde
fonder palen , om Jefns van buyten te bekoren , ende
dat dit vermogen hem bepaelt gegeven was , ten op*
fight van andere menfchen , oock van d'Alder-
heyligfte : hy merckte oock eene groote iuyver.
heyt des herten in den Sone Godts , dat hy niet
en wifte van wat kant hy hem foude befpringhen

;

maer hy was door fijne hoovcirdigheyt íbo ver-
blindt , dat hy. niet en konde begrypen , dat eenen
Godt menfeh geworden , fy íelven ioo verre iou-
de verootmoedigt hebben , van figh te laeten be-
koren

3 en hy liet fi^h voorftaen , dat de gratien
die in hem foo wonderlijckuytichenen, verkrege,
ofte in-geftorte gratien waeren , ende niet nam-

relijcke
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relijcke volmaecktheden. Hy hadde nochtans cenig

achtcrdencken 5 dat'er iec goddelijckx was , ende die

was de reden , waerom hy Í00 keurigh was > orn de
waerheyt hier van te kenneru

Hy vcrthoonde fig dan in de gedaente van eenen in-

woonder der Woeftyne , hy diende fig van de groote

flauwte 3 daer hy hem in iagh > ende hy quam hem aen
sis een groot medelyden hebbende met fijne pyne , hy
brocht hem ongetwyfFelt de gratie in fijne gedachte-*

niiTe , die hy over weynigen (ydt op den oever van den
Jordaen ontfangen hadde , als Godt door eene hemel-
iche ftemme , hem fijnen wel-beminden Sone noem-
de ; hy verthoogde hem , dat den genen , die het water

uyt een Steen-rotfe hadde doen fpringen , om den
dorft van fijn Volck te verilaen , de fteenen oock wel
in broodt foude veranderen , waer't dat iulckx van hem
veribcht wierde , om den honger van fijnen Sone te

verlichten. Ten leften den bekoorder en veriuymde
niet ; maer gebruyckte alle liftigheden , om te bedeo.

ken wie hy Was > fig geveynfende eenen medelijdenden
man , om alioo gewicht te geven aen fijne raeden.

III. De HH> Vaders leggen de bekoringhe des

Salighmakers uyt op verfcheyde manieien. Eeni-

ghe vergelijckenfe met die van onfe eerfte Ouders
in het aertfeh Paradys , ende fy feggen dat onfen

Salighmaecker eerft voor al bekorent Is geweeft

met guliigheyt > om die van Adam te niet te doen ,

de welcke over ons íbo vele onghevallcn ghetroc-

ken heeft: daer naer is hy bekorent geweeft met
ydele glorie , om de begeirte van Eva. te herftel-

len , de welcke fy hadde om aen Godt gelijck te

worden : ten leften van afgoderye, ende van gie-

righeyt > om te middelen aen deíè twee grootc

quaden , die de geheeie weirelt bedorven hadden.

// Decl. Cc Auderç
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Andere feggen , dat de maniere 5 op de Weícke

fefus bekorent is geweeft , den beweenelijcken ftaet

eteeckcnt van de gene , die hun door den duyvel la*

ten verwinnen : want men ontdeckt in de eerfte beko-

ringe de verblintheytvan de vleeíchelijcke meníchen *

die hun begeven tot alle grove vermaeckelijckheden

,

ende om goede cier te maken * welcke dingen , een

ziele y die gefchapen is om de eeuwige goederen te

beiitten niet meer en konnen genoegen als de fteenen ,

die het voedtfel van onfe lichamen niet en konnen zijn*

Men fiet door de tweede bekoringe , dat de hoog-
mocdigheyt de hooveirdighe niet en verheft tot de
weireltfche groorheyt, als hun daer naer in eenen a£-

Í^rondt van verderffeniiTe te werpen ; ende de derde

eert ons , dat de ongere^elde liefde der ryckdommen,
eene waerachtige Afgoderye is , volgens de getuyge-

niflTe van den Apoftel , gemerckt den gierigaert die aen-

fchouwt als eene Godtheyt , die hy aenbidt.

Andere voegen daer by , dat de woorden , daer

den Salighmaker fig van ghedient^ heeft , om den
duyvel te wederftaen -> feer krachcige wapenen zijn

tegen alle foorten van bekoringhe , ende dat iy

feer iekere middelen zijn om de verdoolde fcha«.

pen wedcrom te brengen op den wegh van hun-
ne ialigheyt. Maer om dat dele materie haer feer

verre uytftreckt , wy fullen ons te vreden houden
met hier te bemercken , met vele geeftelijcke Va-
ders 3 dat den duyvel , altydt aendachtigh om ons
te hinderen , een befonder toefight neemt op onfe

genegentheden , om ons door de waerichynlijck-

heyt der deught te bedriegen , is 't dat fy goet zijn

ende is't dat iy quaet zijn , om die opentlijck te

vervoorderen •, dat hy fijne voornemingen , ende

fijne liften en lagen verborght > ende dat hy > vin-

dende
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éíende alie de toegangen van dien kant geíloten , íigh

mengelt onder de gaven Godts , op dat hy alíco in de
ziele fòude geraken , fonder bemerckt te zijn ; hy on«*

deríoeckt , oft dat íy die niet en wenícht te hebben
met eenige ongeruftheyt * óft dat íy die fmaeckt met
uytgeftortheyt , oft dat íy die ontfangt met ondanck-
baerheyt , oft dat fy die vaft houdt met eyçendom *

ende oft íy daer in noch eenige andere onvolmaeckt-

heden bedrijft, langhs waer íy hunfenyn fouden kon-
hen ftroeyen. Ênde alíoo is 't dat hy > geenen toeganck
vindende tot de ziele van Jefus , ter ooríaken van de
woncíerlijcke fuyverheyt van íijile deugden , defe íèlve

deughden > om hem te bekoren , gebruyckte.

IV. Het is eyghen aen de volmaeckte deught, endc
boven ai aen de íiiyvere liefde Godts , den menfch een
vaít betrouwen op hem te geven , in niet te verdragen

het welck íyn herte kan beíitten ofce verdeelen , ende
hem alie gevallen van dit leven doen ftellen in de god-
delijcke vooríichtigheyt. Soodanig was de inwendige
gefteltenifíe van den H. Paulus Eremyt , den welcken
Godt in de Woeftyne ten tyde van negentigh jaeren

mirakeleuíelijck ípijfde. Soodanigh is geweeft die ,

Van vele andere Heyligen , voor de welcke hy for-

ge gedragen heeft : want Godt is ghetrouw , ende
hy en laet aen die niet ontbreken , de welcke vol-

komentlijck in hem betrouwen.

Maer defe gelatentheyt fonder eenighe uytne*

minge , is den trap van eene íeer verheve deught *

door de gelijckeniíle , die íy heeft met het leven >

het welck de gheluckfalighe leijden in den Hemcl>
ende al-hoe-wel wy al-te-maeí die behoorden te

wenfchen ; íoo is't evenwel íeker , dat íy niet en
is ^egeven j ten zy.aen een kleijn ghetal der uyt>

verkorene zielen , die Godt daer toe rcept door
Ce a, eenen
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eenen beionderentreck. Want als hy die ziele eensg<&
leijdt hceft in dit geluckigh Landtichap des vrede , foo
neemt hy ielve den laft van defe beftieringe op hem ,
hy verjaeght de dolinge , ende het bedrogh ; hy neemt
wegh de ongeraftheyt der tydelijcke faken 5 in der voe-
gen , dat fy met Godt alleen geheel bekommert zijnde ,
met alleenlijck en peyft , oft dat fy die noodigh heeft 9
oft dat fy die vergeet. Maer de gene , die uy?hun ey-
gen felven hun tot defen ftaet der volmaeckthey t be°e-
ven

, ende op een fwack fondeerfel eenen foo groofen
bouw op-rechten , zijn uyt-geftelt aen ongeluckige vaU
Jen , om dieiwille dat fy de gave van Godt niet en heb-
ben ontfangen , ende verlatende de noodige bekom-
ínerniíTen van hunnen ftaet , in de plaetfe van den vre-
de te vinden, vallen fy in de beroerte , ende in de
itneken des duyvels.

Hierom defen geeft der duyfterniífen , íiende dat
Jejus foo langen tydt leefde fonder eenig voedtiel te
nemen ; dat hy geenen onderftandt van de menfehen
en kreeg

, dater niet eenen Engel hem quam broodt
brengen

, gehjek aen Elias, dat hy niet verheven en
was in glorie , gelijck Moyfes , geduerende fijnen VaC
ten op den Bergh Sinai \ hier uy t oordeelde hy , dat het
eenen grooten Heyligen was , ende dat men hem niet
en behoorde aen te taftcn > gelijck de gemeijne men-
lchen. Hy dachte dan datelijck , oft hy hem niet
en ioude konnen bewegen , om al te veel betrou-
WC

j j
m

i

-°dc te ftcllen
'
endc hem alio° door diel*

.middel in eene vermetentheyt doen vallen , trach-
tende hem in te geven , dat hy , naer eenen Í00
langhduenghen Vaften , wei verdiende door een
mirakel gheipyft te zijn. Dit was eene feer fijnc
ende ieer ghevaerlijcke bekoringhe in dit oheval :

want het fchynt dat het beter foude zijn, met be-

trouwea
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trouwen te wachten , tot dat Godt een mirakel fou-

de doen , om te voorfien in eenen foo pramenden
noot , als fy felven te verftroeyen om eenige meniche-
lijckehulpete gaenfoecken; Dies niet tegenftaende

het is veel beter , kennende iijne eygen onweirdig-
heyt , onfen toevlucht te nemen tot de gemeyne ende
gheooiiofde middelen ; jae het is anderfints tegen dc
ordre van de liefde , het voedtíèl des lichaems te wit-

led gaen foecken 3 door de verdienften van het be-
trouwen in Godt.
Den duyvel feggende totjefm : Seght dat dcfe flee~

nen in broodt veranderen , wilde fien , oft hy op de felve

maniere ioude gebieden , gelijck Godt gedaen heeft

in de Scheppinge des weirelts : Hy heeftgejeyt, ende

alles isgedaen geweefi ; ofte wel 5 waer'tdathy maer
eenen pueren menich en ware , dat hy een mirakel

door fijn gebedt foude trachten te verkrygen;oft oock ,

dat hy in eene foo groote nootwendigheyt, dit vol-

maeckt betrouwen foude doen blycken , het welck
voorts-komt uyt eene puere liefde van Godt. Maer on-
fen Salig-maker maeckt dele liftigheyt des duyvels

vruchteloos , door deie antwoordt alleen : Den
menfch en leeft met alleenlijck van het broodt , maer van
alle woordt het welck, voorts-kpmt uyt den mcndt
van Godt. Deut, 8.

Dit is't dat Movies ieyde tot de Kinderen van Iirael

,

hun voor oogen ftellende , dat hunne eerfte forge moek
te zijn , Godt te vreefen ? ende lijne Wet t'onderhouden.

Hy vertooghde hun , dat fy ten tyde van veertigh jae-

ren met het broodt des Hemels in't midden van dc
Woeftyne waren geípyft geweeft , alwaer iy ^een voet-

iel en konden vinden, ende dat het nootwendig noyt en
fal ontbreken , als men getrouw is aen Godt , die hec

leven van den menich > als't hem belieft 5 bcwa-

Cc 3 ren
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ren kan , fonder hulpe van het gemeyn vocdtlél. Refits
|

antwoorde acn den duyvel in defen íin , dat hy geen
mirakel van noode hadde , gemerckt dat Godc hem
nu alreedts íoo langhen tydt fonder broodt onder*

fteunt hadde:waer uyt men moet befiuyten, dat het on*
weirdigh is aen een herte , het welck bequaem is Godt
ende íijne eeuwige goederente bêfítten , meer te be*

trouwen op de tydelijcke dingen , ais op de voorfich-

tigheyt Godts , de welcke alie íchepfelen ípyft ende
beftiert.

V. De twee andere bekoríngen ftreckten oockom
de fondamenten van de volmaekte liefde om te keeren :

want den duyvel fig latcnde voorftaen , dat den Saligh^

maker maer eenen pueren menfeh was , voerde hem op
de pinne des Tempels , geveynfde dat hy íeer gefticht

was over een foo groot betrouwen in Godt, vervolgens
verweckte hy hem om daer in te volherden , íeggende ,

dat de dienaren ende de Kinderen Godts niet te vree-

fen en hadden , ende dat hun geen quaet en konde
oveí-komen , gemerckt dat'er geíchreven ftaet : Hy
heeft de Engelen belafl , dat jy u , in die mve wegen fou*
den bewaren , ende datjy ufonder eenig perdei m hunne
handen fonden dragen:l?{. 90. ende vervolgens mogt hy
íy íelven van het hoogfte des tempels beneden werpen,
betrouwende dat hy vailende onderfteunt foude zyn ,

gelijek hy op-klimmende onderfteunt was. Ten is

niet te gelooven , dat den duyvel een vremtlichaem
aengenomen heeft , noch dat hy Jefits gheraeckt

heeft , ais hy hem vervoerde , maer dat is gebeurt door
cene overwinnelijcke kracht > ende door het na-

tuerlijck vermoghen , het welck de geeften over

de lichaemen hebbeil. Het beíonder voornemen
des duyvels in defe bekoringe , was aen de Sa*

ligmakçr eene groote achringe íijns íelfs in te ge*

ven ,
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VCtt > ende een vaft betrouwen op fijne eyge deught

,

in een foo onredelijck gevaer , het welck met en kon-

deftreckentot de glorie Godts, maer in tegelideel

om fijne Mogentheyt te tergen.

Den duyvelhadde door fijne eygen ftraffe onder-

vonden , data niet en is , het welck Godt meer mis*

haegt , als de eygen achtinge ; hy wiert gram , vinden-

de lulcken wederftant , ende hy en konde fy felven by-

naer niet meer wederhouden, ghelijdchethem altijt

gebeurt , als men hem met moedigheyt wederftaet ,

cnde fijne liften en lagen ontdeckt, Ende akhoe-wel

hy uyt vreefe van gekent te zijn , de naer-volgende

woorden van den felven Pfalm verfweeg , de welcke

sijn : Ghyfitltgaen op hetferpent , ende op den bafilifcus 9

endegyfult den leeuw , ende den draeck onder devoeten

treden 5 Pfal. 9 o. hy en was daerom niet beter bedeckt

,

Jefus maccktc hem verftelt feggende x Ghy en Cult

uwen Heere , ende mven Godt met beproeven ; Deut,

6. ende op den felven tijt gaf hy ons te kennen , hoe

verre dat dit volmaeckt betrouwen magh ^aen , het

welck de fuyvere liefde in geeft : want als de iuyvere

liefde ecns in het herte wel geveftight is ; foo is't dat

den menich alfdan fy felven geheel gelaet aen de be-

ftieringe van den Goddelijcken Geeft 5 maer met een

foo groot miftroiiwen , ende mifachtinge van fy fel-

ven >dat de glorie geheel aen Godt toe-gefchrcven

wort. Hy is ootmoedelijck gehoorfaem , fonder ver-

metentheyt , ende fonder verwaentheyt , ende hy voegt

fig in alles naer de fchickinge van de voorfichtig-

heyt , fonder verftroeytheyt > ende fonder de m-

wendige aendachtigheyt teverliefen , die hem met

Godt vereenigt houdt. Den duyvel tracht defe or-

dre altyt te beroeren , foeckende door defen mid*

del de ziele van de vereeninge met Godt af te

Çç 4 wccken,
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trecken > ende dat iy haer met de achtinghe van hacif|l

felven alleenlijck macr foudcn bekommeren.
VI. Alidan vol van raiernye , ende van hooveir-

digheyt j nam hy het mom-aeniicht af , ende alle fii-

ne geveynftheyt verandcrde in onbefchaemthey t. Goat
heeft het alibo toe-gelaeten , om deien hooveirdigea

Geeft befchaemt te maccken , ende om ons te leeren >

dat als wanneer hy alle fi jne raiernye tegen eenen ftant-

vaftigen , ende getrouwen menich in de bekoringen
te vergeefs heeft *uytgewerckt , hy alfdan geene mae-
te meer en ghebruyckt , maer hem met alle çhewelt

opentlijck aentaft. Wacr uyt blijckt hoe veel wyfer
dat Qcnen ootmoedigen dienaer des Heeren is als

jfijnen vijandt , den welcken feer lichtelijck overwon-
nen wort , als hy fich ontdeckt.

Hy vervoerdeJejus dan op eenen hoogen bergh , ende

doende hem op eenen cogenbhek, tyts alle de Rijcken des

tveireltsfien , waerfchijnlijck dooreen verbeeldelijck

vifioen , ieyde tot hem : Ic\ fal u alle de macht , ende

alle de glorie van defe Ryckjsn geven , is "t*datgy u voor

mijne voeten wilt werpen , om my faenbidden. Luc. 4,

Ick ben den Meefter van alle die Rijcken , daer en is

niemant weirdigerals gy , om die tebefitten , ende
ten is niet redelijck , dat gy , die bequaem zijtom
den gehcelen weirelt te beíítten > fout verborghen

blijven. Den duyvel trachte daer door eenige bewe-*

gingen van hooveirdigheyty^/iwin te geven. Eenen
iwacicen aenval voorwaer , van eenen vyant die ont-

deckt is, den welcken wanhopende van de vi£to-

rie te bekomen , raemt aen fonder eenighen fchick ,

al het gene dat hem voorvalt. De felve bekoringhe
komt de dienaren des Heeren dickwils over , en-

de dat op eene ieer verborgen maniere , de welc*

ke als iy de bedorventheyt des weirelts in^iien »

hun
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hun felven lacten voorftaen , dat iy bequaem zijn van

daer in te middelen ; fkkende hun felven daer in ,

fonder gerocpen te zijn , ende alfoo verlieíèn fy den

inwendigen vrede , den welcken fy befaeten ion-

der eenig profijt by te brengen aen d'andere.

Diedeoprechtedeugtbeíítten, en fullen hun fel-

ven noyt laeten voorftaen dat iy bequaem zijn om iet

te ondernemen , daer Godt hun niet toe geroepen en

heeft ; ende als Godt hun daer toe roept, (yen oor-

deelen niet dat iy daer toe bequaem zijn , ten zy voor

Í00 veel als fy van den geeit Goats beftiert , onder*

richt, ende onderfteunt zyn.

Jefus deonbefchaemtheytdes duyvels niet langer

konnende verdraegen , dede hem dateli jck vertrecken,

ieggende Vertrecht ufatan : want daer (laetgefchreven y

ghjfult den Heere , uwen Godt aenbidden , endeghy fult

hem alleen dienen. Matt. 4. 9. Daer naer quaemende
Engelen hem dienen , ende geluck wenkhen over

iijne vicfcorie. Den duyvel en heeft alíclan oock
niet geweten , dat hy den waerachtigen Sone Godts
was , door dien dat defe maniere , van de bekoringe
te vcrwinnen , gemeyn was , ende noch daghelijckx

gebruyckt wort van deugdelijcke perfoonen.

VII. De woorden daer onfen Saligmaecker fig van

gedient heeft, om den duyvel te verjaghen , bethoo-
nen klaerlijck , hoe krachtig dat eenen vaften ende
onbevreefden wille is , om de aenvallingen , ende poo-
gingen van eenen vyant te wederihen , die ons niet en
kan verwinnen , ten zy dat onfen wille met hem over-

een-komt : waer uyt volgt , dat hy foo veel liftigheden

gebruyckt , om dien te winnen : want hy begint door
het vragen , dat men hem foude willen aenhooren ,

daer naer hout hy ons op het gepeys , het welck hy ons

ingeeft, ende hy maekt dat wy daerin vermaek nemen;
men
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men heeft vervolgens meer pijne van fig te vervremdetl

van de occafie , die-fe voorts-brengt : de fterckte der

ziele verfwackt allenskens , de eerbiedinge die men
Godt íchuldig is, ende íijne tegenwoordigheyt gaen

uyt de gedachteniífe , ende ten leften den wille valt

f^eheel en ganfch in de bekoringe , die vrijwillig-

ijck toe-ftemmende , ende den duyvel en verlaet

hem niet, tot dat het werck volbrocht is. De on-
dervindentheyt van de fonde doet de wercken met
meerderen drift begeiren •, uyt de wercken die her-

nomen worden , fpruyt de gewoonte , de welcke is

defe grouwelijcke keten , foo moeyelijck om breken y

daer den duyvel figh van dient , om ons met hem
in den afgront te flypen. Maer ais hy iemant ont-

moet , die by fijn felven vaft beíloten heeft , tegen

hem klocckelijck te ftryden , die naer fijnc eerfte

ingevingen niet en wilt luyfteren , die hem dade*

Kjcfc met eene moedigheyt verdryft , alfdan is't dat

dien flappen vyant figh feer haeft vertreckt fonder

oyt eenig voordeel te bekomen.
Gemerckt dat een herte , het welck vaft befloten

heeft Godt te dienen , íoo fterck is tegen de bekorin-

ge, foo volght daer uyt , dat als wanneer íy vermeer-

dert, íulckx gemeyneliick gebeurt door onfe íchult :

want Godt, die door fijne gratie , de gene diefe van

hem met ootmoedigheyt vragen , altyt onderfteunt

,

maeckt dat de bekoringe boven onie krachten niet en

is s ten zy als den wille fig laet verflappen , ende als

men ontbreckt van in het beginíel te wederftaen.

Den H. Lucas voegt daer by , dat den duyvel

hem voor eemgen tydt verlaeten hadde , hier door
ons te verftaen gevende , dat hy hem daer naer aen-

gerant heefc door Judas , ende door de Joden , en

gemerckt dat hy ielve hem niet meer en derfde

acn-
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1

âen-giypen , íbo gebruyckte hy hun ais dienaren van

íijne vreetheyt : want hy en konde geenen ingank vin-

den in eene íoo fuyvere ziele , die geheel vry was van

de wederfpannigheyt des vlees , het welck den gemey*
nelijckften middel is , den welcken hy gebruijcktom

ons tedoen vallen; endealíoo en was de bekoringe

ten opíicht van oníen Salighmaker niet gevaerlijck

voor het ghevolgh , noch moeyelijck om daer aen te

wederftaen ; maer het gene hem van dien kant ont-

brack , wierdt overvloedelijck vergolden door
de uytterfte verootmoedinge , dat hy wilde ftry-

den met het alderverachteíijckfte van íijne íchep-

íelen : ende alfoo heeft hy dien trooft gelaten aen

íijne dienaren , dat íy hem voor mede-gefelle hebben,

tot in hunne bekoringe toe ; ende door eenen won-
derlijcken vondt van íijne liefde , heeft hy ons de
maniere om onfe vyanden te overwinnen > in íy fel-»

ven willen leeren , ende voor ons verdienen de
kracht om hun te verílaen.

VIII. Het Schynt dat Godt dry iníichten ghehadt

heeft om toe te laten , dat de meníchen fouden beko*
rent worden. Het een is , om de deught te beproe*

ven , het ander > om-fe te oeífenen , ende het derde ,

om oníen vyant te veríwacken. Want ten eerften,

Godt laet dickwils toe , dat íijne dienaren geoefFent

worden , op dat hunne deught , de welcke anderíints

in voilen vrede foude verborgen blyven , in den ftrydt

íoude uytfchynen , ende dat ieder-een van hun > íijne

fterckte ende íijne íwackheyt íbude kennen. Eenen
gheruften ftaet verborght gemeynlijck het gebreck,
ende de volmaecktheyt van de deught > maer de
bekoringe ontdeckt foo he^een , ais het ander.

Alfoo is
5

t dat de gehooríaemheydt van Abraham uyt*

fcheen , ais hy het ghebodt ontfonck van íijnen

çygen
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eygen Sone op te ofFeren : de ftantvaftigheyt van Job' I

inhetverlies vanalle iijne goederen , de lijdtfaem-

heyt van Thobias in fijne blindtheyt, ende den kley-

nen moedt van den H. Petrus , in de gelegentheyt van
I

iy felven voor eenen difcipel van Jefus te verklaren. Al-
1

ioo is't oock , dat de ootmocdigheyt van den Saligh-

maker in de lafteringhen heeft uytgheichenen , fijne

íàchtmoedigheyt in de tegerfiegginghen , fijne fterck-

te in den arbeydt , fijne liefde in de tormenten , ende
alle andere deughden , als de gelegentheyt voor-viel

,

om die te oeffenen , niet voor fijn eyghen felven

,

maer voor een exempel , ende voor de heyligh-ma-
kinge der meníchen.
Ten tweeden , de bekoringe oeffent de deught in

ons > op dat iy in ons ioude vermeederen , ende in
'

Jefus , om ons de iuyverheyt 3 ende de volmaccktheyt
daer van te leeren : want ghelijck iy in hem niet en
konde toe-nemen , ibo en oeffende hy die niet als

Voor ons. Overiulckx ioo haeft als den duyvel fiet

,

dat wy ons uytter herten bcgeven , om ons leven te

fchicken naer dit voorbeelclt , hy verlieft den moedt

,

want hy kent in deie naervolginge de wapenen , die

hem verwonnen hebben. Maer is't dat hy in ons
eenige onachtfaemheyt bemerckt ; is't dat hy ons
flauw , en lauw vindt inde oeffeninge der deughden ,

ioo dient hy fig van onfe iwackheyt , ende hy taft ons
aen met meerder gewelt.

Ten derden , onfen Salighmaker heeft willen

bekorent zijn , om onien vyandt te veriwacken ,

niet dat hy hem de macht benomen heeft van ons

te bekoren , maer dat hy hem van het recht be-

rooft heeft , ,het welck hy over ons bekomen had-

à , van ons aen te taften uyt alle fijne krachten.

Hy is berooft geweeft van dit recht , niet door

gewelt ,
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gewelt, gelijck den H. Lco bemerckt , maerdoor
rechtveirdigheyt : want alie middelen gebruíjckt heb-
bende om den Sone Godts , die nochtans onnoofel

was , ter doodt te brengen , hy heeft door dit groot

miídaedt verdient het recht te verliefen , het welck hy
hadde over de plichtige , de welcke door dien middel
verloft zijnde van íijne tyrannie , ende wederom wette-

lijcke erfgenamen geworden zijnde van het Rijck der

Hemelen , daer hy uytgeíloten is geweeft , ftaen tegen-

woordigh hun erfdeel voor , tegen eenen geweldigaer ;

in der voegen , dat alie de moeyelijckheden , ende alie

de beftrydingen , die de meníchen te voren leden , ais

eene rechtveirdighe ftrafFe van hunne íbnden , tegen*

woordigh voor hun een íâet der glorie zijn.

Dit is *t , het welck den H. Euíebius , BiíTchop van

EmiíTenen heeft doen feggen , dat de nature van den
duyvel welellendigh is, gemerckt datallen fíjnen haet ,

voor de dienaeren des Heeren eenen geruften ende íè-

keren middel wordt om te bekomen > het gene hy hun
wilt ontnemen > ende dat het gewelt , het welck hy te-

gen hun gebruyckt , de Kercke met verdienften ver-

rijckt , de zielen in de deught volmaeckt , den arbeydt

der Rechtveirdige kroont , ende den Hemel met
Martelaren ende Bclyders vervult. Maer men moet
oock belijden, dat dieoockveel ellendigher zijn,

ais hy is , die hun van eenen onghewapenden
vyant laten verwinnen ; die het jock , daer íy van

verloft zijn gheweeft ? gewillighlijck wederom op
t

hun nemen ; die hem , tegen hun eygen felven wa-
penen geven , de welcke Jefus hem ontnomen had-*

de ; die hem ooríake geven van te triompheren

over hunnen vai > ende de welcke ten leften de eeu-

wige goederen verliefen , de welcke den Salighma-

ker voor hun door íijn Bloedt verkrc^en hadde.

AE&
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j
AENSPRAEKE EN VÊRHANDELINGE

JMst Jesus , over Jljne Bekpringhe in de Woeflynem

I. Gebedt tot den almogenden Godt. 2. De ziele fchept beirou*

V)en uyt het ghene Jefus voor haer ghedaen heeft. 3. Grooteris dc

goetheyt Godts als ons onweirdigbeyt. Ellendighen ftaet van den

tnenfch die eenen brijfchenden Leeuw , en een helfcb Serpent voor

vyant heeft. 4. Jefus is onfcn toevlucht in dien ftryt. 5. Door

onfe eygen fchult heeft onfen vyant foo groote macht over ons om
dat tvy hem liever hebben gehoorfáemt als aen Godt. 6. Den
ellendighen menfch erneemt den ftryt met den fchilt van oot*

moedighèyt. Soete uytlegginghe varr den Pfalm de Profandis.

1* /~\ Almogenden Godt , wiens oneyndelijck vei>

V_>/ moghen beionderlijck uytichijnt in de foil*

daren te vergeven , dt welcke gy nacr uw Beelt ge*

íchapen hebt > Hebt medelyden met my volghens mve
groote bermhertigheyt ; maeckt dat onfe aertiche herten

u boven alle dinghen beminnen , op dat wy alfoo die

groote vergeldingen mogen bekomen , die gy ons be-»

looft : want gclijck fy alle onie begeirten overtreften

,

foo verdienen fy geheel ons herte. Is de alder-groofte

uyt-werckinge van uw Almogen, voorts te brengen

uyt eenen niet , foodanighe gelijck wy zijn $ ofte wel
foo krancke íchepfelen te ftraffen Í Daer en is niet in

de nature , het welck wederftaét aen uwen wille j

gy kont ons wederom tot niet brengen , ende die

met recht verderven , die u foo t'onrecht vergramt

hebben , fonder eenigen tegen-ftandt te konnen
doen ; maer om de hartigheyt van mijn ondanck-
baer herte te morfelen , om de rechtveirdighe

klachten die uwe rechtveirdigheyt teghcn my aí-

leydt , te wederhouden > om met bermhertigheyt

tc
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té vergeven aen den geneii die-fe onweirdigh is , is'ef

eene oneyndelijcke macht van noode ; ende gemerckt

dat d'uwe foòdanigh is , foo kont gy in my doen

,

het gene u belieft , fonder uwe rechtveudigheyt te

hinderen > ende ionder uwe liefde te verlieien.

O Godt van eene oneyndelijcke Majefteyt 3 in wiens

tegenwoordidieyt de Enghelen uyt eerbiedinge

fchudden en oeven , wie is'er Too groot , foo mach-
tigh foo rechtveirdigh , ende oock Í00 bermhertigh

alsgy } Gebenedyt moet gy zijn inder eeuwigheyt,

over het geloove > het welck gy my gegeven hebt ,

ende door het welck ick u voor mijnen Godt kenne ;

over de hope die gy my ingeftort hebt , door de
Welcke gy my verbindt de eeuwige goederen van

u te verwachten > ende over de Iiefde die gy in

mijn herte wilt ftorten, door de welcke gy wilt

dat ick u uyt alle mijne krachten foude beminnen.

II. Maer het hanght van u , Heere , dat ghy
al vermooght , het ghene ghy wilt : dat mijne ziele

de oneyndelijcke grootheyt die in u is crhevoelt.

Ghy kont , is
5

t dat u belieft , mijne verblindtheyt

verlichten , mijne iwackheyt verftercken , my met
uwe gratie vervullen , my gheheel aen u onder-
werpen , ende mijne nederigheyt verhefFen tot de
rnede-deelinghen van uw goddelijck wefen. Spreeckt
dan , almogenden ende bermhertighen Jefits I

ipreeckt aen defen melaetfchen , aen deien ellen-

ctighen , aen deien fondaer , geeft u te verftaen aen
mijn herte , eeuwigh Woort 1 Seght alleenlijck

maer , ick wille , ende ick ial ghcnefen zijn , ick

fal fterck zijn , ick ial u beminnen > ende ick íàl

u volmaecktelijck volghen , want ghy vermooghc
al dat u belieft.

De groote dinghen die ghy voor my ghedaen hebt

,

alleenlijck
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alleenlijck maer om dat gy het alfoo gewilt hebt, Iec*

ren my dat ick van uwe liefde alles moet hopen , het

gene my noodtfakelijck is. Gy hebtom mijnen tVille

willen menich wordeii > endegy heb het geweeft, om
dat gy het gewilt hebt. Gy hebt de gedaente van eene

flave , ende van eenen fondaer willen aen-nemen , en-

de aen my in alles willen gelijck wefen , uyt-genomen
de fonde. Gy hebt u met mijne ichulden willen belaC
ten , en daer voor voldoen door uwe liefde. Gy hebt
mijne onwetentheyt door uwe hemelfche leeringhen

jj

willen onderrichten. Gy hebt mijne vyanden overwon-*

nen , ende my de maniere geleert om die te verwin*

nen. Gy hebt de Majefteyt van uwen goddelijcken per*

foon foo verre vernedert , dat gy u van een vermale*

dydt íchepíel hebt laten bekoren , het welck gy voor
altyt verworpen hebt , ende u altyt ial haten* Gy hebt
toe-gelaten , dat fijne helfche booshcyt uwe opperfte

iiiyverheydt foude aen-taften. Gy hebt gedooght dat

deíen geeft der duyfterniíTen u foude vervoeren , daer

hy gewilt heeft , ende gy hebt hem foo verre laten

komen , dat hy van u gevraeght heeft * dat gy hem
foudt aen-bidden. 't Is wcl waer dat hy ti niet en
kende , maer ghy , ô mijnen Godt , die hem liet

geworden , kende volkomentliick uwe grootheyt ,

ende fi/ne verworpentheyt.

Het is voor u eene uytterlijcke vernederinghc

gheweeft ten tyde van uw bitter Lyden u felven te

íien onder de voeten der beulen y des niet teghen-

ftaende gy beminde hun hoe boos dat fy oock wa-

ren , ende alie hunne vreedtheyt en belette u
niet van voor hun te bidden , ende te fterven ; iy

oeffende door hunne mifdaden de deught , de wel«.

ke vr'ocht om hun heyligh te maken. Sy vergôten

uw Blcet daer fy meHc gewaffchen wierden. Jae

daer
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cker zijnder vele onder hun 5 die de eeuwige glorie

bekomen hebben , door de on-eere die íy u aengedaen

hebben , ende bekeert zijnde door hunne eyge fonden 3

hebben fy voor 11 hun leven gegeven , naer cat íy u de
doodt aengedaen hadden.

Maer den duyvel die altydt eenen geiworen vyandt

is van uwe liefde ende van uwe kinderen , die altyt ee-

nen on-uytfprekelijcken haet tegen u heeft , die hert-

neckigh is in iijne boosheyt, ongevoelijck in uwe
goetheyt,onweirdighvanuwetegep/woordigheyt;hoe

hebt gy verdragen dat hy u heeft derven naderen , 12

ipreken , u bekoren , gelijck hy de ibndaren bekorent ?

hoe hebt gy 11 geweirdight te handelen met een foo
vermaledydt ichepfel?hoe hebt gy toe-gelaten , dat

het helich ferpent , naer dat gy het verwonnen hebt

,

iijne rafernye tegen u noch foudeuytgewerckt hebbea
door iijne dienaren , tot de doot des Cruyce , ende dat

hy kan beroemen , uwe voornemens verydelt , ende
het leven benomen te hebben ? Al het gene ick hier

op weet te feggcn, mijnen Godt , is , dat °y het alfoo

begeirt hebt , ende dat gy het alioo hebt willen doen ,

door de liefde, die gy voor my hebt. Maer de redea

van defe liefde , Heere , worden in my niet , maer al-

te-mael in u gevonden. Uwe wijsheyt , ende uwe berm-
hertigheyt , hebben deien wonderlijcken middel ge-

vonden,.door den welcken Godt vereerlijckt,ende

den menfch bewaert is.

III. Wie belet nu dan 5 mijnen Godt , uwe
goetheyt van te willen , ende uwe nioghentheyt

van te doen , het gene ick van u vrage ? Wilt my
dogh uw licht ? uwe liefde , uwe fuyverheyt ende
uwe fterckte mede-deelen , ende ftelt dit arm fchep-

iel in dien ftaet , daer gy het wilt iiebben. Is het fa-

ken dat gy in uwe goetheyt rechtveirdighe reden

JL Dccl. D d vindç
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vindt van te willen , ende te doen dingen , die foe
weynigh over een fchynen te komen met het gene
dat gy zijt, en iiilt gy geene reden vinden vooree-
ne fake die aen uwe Goddelijcke grootheyt , ende
aen de kracht van eene Qvervloedige verloffinge d'al-

dermeeil gelijck-formigh is , dat is te ieggen , om
uwe mogentheyt , ende bermhertigheyt te doen uyt-
fchynen , aen my met eene volheyt toeftaende , het ge-
ne mijn herte met fulck eene vierigheyt is wenfehen-
de } Ick belijde dat ick deie gratie onweirdigh ben ,

ende dat gy in my niet en fiet als reden , om my de ielve

te weygeren ; maer en is uwe goetheyt niet veel groo-
ter , als mi jne onweirdigheyt , ende de beweegh-rede-
nen , die gy in u ielven vindt om my te helpen , en zijn

fy niet oneyndelijck ftercker als die , de welcke gy in
my vindt , om my te verlaten i hebt dan medelyden
met my , ô Heere , ter liefde van u. Helpt my, geneeft
my , herftelt my , ende maeckt my ioodanigh als gy
my weníçht te zijn.

Maer gemerckt dat ick , foo door uw woordt, als

door mijne ondervindentheyt kenne 9 ò mijnen Saligh-
maker > dat het van u alleen moet komen , dat ick die
groote goederen , die ick niet en verdiene , moet ver-
wachten , ghedooght dat ick met betrouwen ende met
ootmoedigheyt > mijne nootwendigheden ende mijne
cllenden , aen u magh vertoogen.

Gy fiet , ô Heere , dat is het faken den duyvel
uwe onvergelyckelijcke Heyligheyt , waer op hy
ten minften geen vermogen en hadde , wel heeft
derven beproeven , ende dat hy in tegendeel foo
vele reden hadde van te vreeferi > is het iaken dat

hy eene oneyndelijcke onnooielheyt , eene onver-
winnelijcke fterckte , ende eene volkome deught
heeft aengerant j is het iaken dat hy fig heeft cíer-

vea
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9

vcn ftellen tegen uwe eeuwige voorneiningen , op dat

hy die lbude mogen omkecren ; wat en ial hy niet on*
dernemen tegen eenen íwacken menich foo als ick

ben , geboren in de ellenden , verflonden in het flyck

,

ende vol van verderffenifTe }

Gy weet 5 o Heere , dat defen briefchenden Leeuw
niet en ilaept , dat hy my foeckt te verfcheuren , dat hy
niet nae en laet om my te hinderen , dat hy iy felven

over al indringht , dat hy my fonder ophouden brengt

tot het quaet , dat hy het goet bederft het welck ick

doen , ende dat hy altydt beiigh is met liften en lagen

te leggen , om my te doen vallen. Jae ick en ben ielve

niet veriekert , terwylen dat ick ílaepe , rtoch oock als

ick ontwecke , hy quelt my op alle tyden , ende in alle

gevallen : hy verandert fig dickwils in eenen Engel des

lichts > hy verborght fig pnder de waerichynlijckheyt

van deught, onder mijne eyge genegentheden , ende
dickwils oock onder uwe jonften. Hy valt my over al

aen , ende op alle manieren 5 van binnen , van buyten ,

in goede ende in quade dingen , in den arbeydt ende
in de rufte , in het gebedt ende in het handt-werck 3 hy
komt foo heymelijck in mijne gepeyfen , in mijne be-

geirten , in mijne herts-tochten , dat ick het niet en be-
mercke.

Als hy my niet en kan doen fondigen , foo beroert

hy my door fijne bekoringen , hy vermoeyt my door
fijne laftigheden , hy doet my fchudden en beven door
gevaerlijcke denck-beelden , metde welcke hy mijnen

geeft vervult 3 hy verdobbelt tegen my fijnen nyt ende
gramichap,om my de goederen te ontrecken ,de welc-

ke hy verloren heeft , hy roept alle de helfche furien ,

de ydelheyt des weirelts , de hellinge van de bedorve
natuere , de quaede exempelen , de toevallen des le-

vens ende de íònden felve , die gy my vergeven

Ddi "hebt,
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hebt , tot fijne hulpe > endc alfoo doet hy my ftry.

dm met awe bermhertigheyt.

IV. Sedert dat ick geboren ben , ick hebbe de-

fen vyandt altyt neffens mijne zijde gehadt , ielve als

ick hem niet en kende > hy was by my , ende de
<*rootfte wonden , die hy my gaf waren dickwils

die , de welcke ick 't minft gevoefde. O Goddelijcken

Jefus , mijne fterckte ende mijne hope ! wat fal een
iwack , ellendigh ende bot íchepíel tegen eenen foo

machtigen ende foo liftigen vyandt doen } wie ben
ick , om eenen foo ongelijcken in macht , ende ioo

gevaerlijcken ftrydt te onderftaen ? tot wie ial ick

mijnen toevlucht nemen in eenen foo vreeden ende
foo ghedurigen ftrydt?

Ick wete wel , dat gy aen mijnen vyandt noyt toe

en laet > van my boven mijne krachten te quellen

;

maer dat ick hem altijdt met uwe gratie kan ver-

winnen , ende dat ick uyt defe vi&orie * een groot

profijt kan trecken , waer uyt volght , dat ick my
niet enkanontfchuldigen. Ick beleyd het voor uwe
bermhertigheyt , niet dat ick my willerechtveirdigen ,

maer herkennende mijne ellende , ^ende verfoecken-

de uwe hulpe. O Godt van eene oneyndelijcke goet-

heyt , door wiens lydtfaemheyt ick leve , die my ver-

draeght ende verwacht , gy íict alle de voordeclen ,

die jeíèn vyant overmy behaelt. Ick luyftere naer hem ,

ickopene voor hem depoorte van mijn herte, ick

ontfange hem daer in , terwylen dat dit herte voor u
geiloten is. De lichtigheyt, die ick hebbe , van hem
te gehooriaemen , maeckt hem veel ftouter om my te

hinderen ; ende als ick mijnen toevlucht tot u wille

nemen , foo beipringht hy my met noch meerdere
rafernye , door dien clat ick hem daer binnen hebbe
laten komen > ende dat ick my aenhem gelaten hebbe.

V. Ick
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V. Ick vinde my dageíijckx íwacker , íedert datmiji

nen wille uwe hulpe gheweygcrt hecft , ende ick be-
mercke , dat mijne íwackheydt komt door mijnc
fchult : want defen onfaligen geeft cn íoude geene
macht over my hebben , waert 't dat mijne ílappigheyt

cnde mijne onachtfaemheyt aen hem die niet en hadde
gegeven. Het is met reden dat hy my voor u befchul-

dight , rechtveirdigen Rechter ! want hy weet wel

,

dat hy my niet en kan verwinnen , noch hinderen ,

ten zy dat ick wille. Maer , eylaes ! ick heb het ge-

wilt , ellendigen daer ick ben , ende daer door ben
ick onder iijne macht gevallen. Hy heeft my ge-

ílijptinontallijcke ongevallen , hy handelt met my
noch als met eene flave , ende in al dat en kan ick my
niet beklagen 3 als van my alleen.

Sal ick dan fonder help-middclen voor 11 blyven ,

mijnen Godt , die eene Zee zyt van bermhertig-

heyt 3 waerom zyt gy mijnen VerlofTer , ten zy om
my in vryheyt te ftellen ? waerom zyt gy mijn opper-
fte Goet , ten zy om my van alle quaet te verlofiln ?

O onuytíprekeíijcke goetheyt , maeckt my heyligh I

O eeuwige ioetigheyt , vergeeft my ! O oneyndelijc-

ke mogentheyt , verloft my van mijnen vyandt, ende
van my felven. Gy weet Heere ., dat hy noy t en fai op^-

houden van my te vervolgen , ten zy dat hy my verlo*

ren iiet > fonder wederom konnen op te ftaen. Be-
fchermt my tegen dien briefchenden Leeuw , dat hy
fonder proeye blyve , ende dat ick onder de fchaduwe
van uwe vleugelen bedeckt magh fchuylen tegen fijne

vreetheyt. Zijt indachtigh ? dat gy teghen hem niet en
hebt geftreden , ten zy , op dat ick hem door uwe
kracht foude konnen verwinnen. Strydt dan noch
voor my , Heere , ende triumpheert in my > over

mijnen vijandt*

Dd x Ick
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Ick beleyde dat ay my geboden hebt aen niemant

te gehoorfamen ais aen u , ende niemant t'aen-bid-
den , als u alleen ; ende dies niet tegenftacnde , ick
hebbe my vrywillighlijck aen hem onderworpen. Ick
hebbe hem mijne fínnen ende mijne ghenegentheden
gegeven

, Too dat hy figh tegen my ende te^hen u op-
geworpen heeft. Ick hebbe hem meer gedienftiaheyt,
ende meer aengekleventheyt gethoont als aen \i.

Gy hebt my verboden vermeten te zyn , ende u te
quellen

, ende dies niet teghenftaende , ick hebbe my
verftout voor uw oogen te verfchynen , bekleedt met
de livryevan uwe vyanden , ende metde teeckenen
van mijne flavernye. Ick hebbe iinneloos genoe^h g<x
weeit om te hopen , dat ick mijne Saligheyt loudc
Konnen uyt-wercken

, wandelende door de weo-en
dcs verhes. Ick hebbe de vermaeckelijckheyt der fin-
nen

, ende de begeirten des duyvels dickwils met
uwen dienft willen voegen , ende ghemerckt dat de-
fe vereeninge onmogelijck was, ick hebbe my tot
duylent ongeregeltheden laten vervoeren , ende val-
lende fonder ophouden van d'een fonde in d'ander ,
ick hebbe my ten leften in den put des afgronts , ende
voor de poorten der helle gefien.

VI. Siet hoedanigh dat° mijne ellende is , maer
gyzijtmijnenHeere, ende in u is de bermherti*-
heyt. Ick hebbe verdoolt geloopen , ô goeden Her-
der , ick hebbe geíondigjn , Ô goddelijcken Jefus !

Siet waer van dat ick plichtigh ben. Gy heHt ghe-
ieyt

:
Dat den menfeh met en teeft van het Broodt

alleen
, maer van alle de wercken uwer handen

,

van de goetheyt uws herte , ende van de foeti^-
heyt uwer woorden. Is het faken dan , Ô Heere°,
dat ick u noodtfakelijck moet toe-behooren , ende
gy geheel aen my, hoe kan ick ftcrven ? Opent

uwe



over ftjne bekpringe in de Woeftyne. 41 $

awe fchatten , oneyndelijcke goetheyt ! Verheft

mijne leegheyt ; verfterckt my tegen mijnen vyant

,

vergeeft myne voorige kranck-heden , geeft my het

levin ende de fterckte wederom , ende maeckt dat

ick in't toe-komende metioo veel te meer moedig-

heyt ftryde , als ick tot nu door mijne flappigheyt te

luttel gedaen hebbe.

Maer ick en kan fonder u niet ftryden ; noch win-

nen. Gy zijt mijn opper-hooft , gy hebt mijne vyan-

den door uwe ootmoedigheytverwonnen diegy my
gelaten hebt , als eenen onverwinnelijcken fchilt , te-

ghen alle fijne trecken. Ick beleyde , mijnen Gcdt

dat ick niet vermag fender dcie Goddelijcke deugt

;

ende alwaert fchoon dat ick het niet en wilde belyden

,

mijne eyge kranckheden fouden tegen my getaygenii -

fe brengen , aengefien dat ick door mijne hoovekdig-

heyt gevallen ben in eenen af-grondt van cllendcn ,

waer uyt ick ionder uwe hulpe niet en kan op-iben.

Mijnen wille is nu van u niet meer te vergrammen ,

ende den wille des vyants noyt meer te volgen : maer

ick wete oock wel dat ick de fterckte niet en fal heb-

ben van hem te wederftaen, ten zy dat gy voor my ftryt.

U Y f L E G G I N G H E
VAN DEN

PSALMDE PROFUNDIS
BY MANIERE VAN GEBEDT

TEGEN DE BEKORINGHEN.
Uyt de diepten hebbe ick tot u gheroepen Heere ,

Heere hoort mijne ftemme. Pi. 119.

I. T Ck bekenne , mijnen Godt , dat gy my tot

1 eenen verheven ftaet op-geheven hebt > dat gy
D d 4 my
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my bemint ende omrinpelt hebt met uwe bermhertig-
heden ; maer ick hebbe my fclven in het ílijck der
aertfche affeófcien geworpen , hebbe my ielven in de
ftricken van mi jne vyanden , ende in eenen af-grondt
van ellenden , van verblindtheyt , ende van alle ion-
den ^eimeten. Ick hebbe my felven in deien duyfteren
KercKer begraven. Ick hebbe my gewickelt in de ke-
tenen die my overlaften , ende die mijne ziele fooda-
nighlijck neder-vellen 5 dat ick den Hemel niet en
kan aenfchouwen , noch uwe gunften gevoelen. Gy
fiet den ftaet daer ick in çeftelt ben , ende gy ver-
biedt my de wanhope. Enâe hierom derve ick uyt
den grondtvan mijne duyfterniíTen ,quelende , ver-

teirt , ellendig , mijne hope , ende mijne vermoede oo-
gen op-heffen tot u , ô Godt der bermhertigheyt. Hoe
onweirdigh dat ick oock ben , om van u aenhoort en
aenfien te zyn , bidde u dat gy het geficht van uwe
goetheytopmy wiltilaen , ende mijn droef geroep
aenhooren , het welck mijne ellenden tot u ienden.

Laet uwe ooren luyjlerende wefen naer de

ftemme mtjns bidden*

II. Al-hoe-wel datickaltijt doof geweeft ben aen
uwe ftemme , en zyt het doch niet aen de mijne ; ende
dat de felve Vaderhjcke licfde , door de welcke gy my
geboden hebt u te aen-hooren , u van dage het Gebedt
wilt doen aen-hooren , het welck ick tot u ftorte

:

want is't dat gy my nu met goedtheyt aen-hoort , ende
my geneeft , ô minnelijcken Herder , ickfal iirt toe-
komende altijt aendachtigh zyn aen uwe ftemme , ick
ial-fe met getrouwigheyt volgen 5 ende my noyt van
uwen wille in alies uyt te wercken ontrecken.

Is't datghy de boosheden gaede jlaet > Heere ,

Heere wie fal het vtrdragen ?

III. Is't dat gy de grootheyt ende het getal mijn-

der
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I der íbnden onderíbeckt ; ende fonder eenige gena-

1 de de ftraffe eyfcht die fy verdienen , wat hope kan

fick hebben 1 Sal ick in my konnen vinden om te vol-

doen aen alle de fchulden , die ick door mijne mifda-

den over my getrocken hebbe ? Is't dat gy de ftrafc

heytvanuwe rechtveirdigheyt't mijnder opficht niet

matight , wat fal van my geworden 1 Tot wie ial ick

mijnen toevlucht nemen? Ick ben fekerlijck verloren

:

want ick en kan geene remedie hopen als van u alleen

,

mijnen Godt , die ick verbelght hebbe.

Want by u is de Bermhertigheyt.

IV. De vergiffenifle der fonden , het medelyden ,

ende de goetheyt , en worden niet gevonden als in u.

Gy hebt gewilt dat ick mijne remedie niet en foude

verwachten als van de handt die my kan ftraffen : want
al het gene dat buyten u is , ftaet tegen my op , ende
het veroordeelt myrechtveirdelijcK. Mijne fonden,
mijne ondanckbaerheden , uwe weldaden daer ick

geen profi jt mede en hebbe gedaen , uwe Wet de welc-

ke ick overtreden hebbe , uwe vyanden die ick ge-

vol^ht hebbe , alle uwe fchepfelen , de welcke ick

misbruijckt hebbe om u te vergrammen , vragen van u
eene rechtveirdige ftraffe , de welcke ick verdient heb-
be. Ick ben my felven den alder-grootften van mij-

ne vyanden , ende mijne confcientie verwydt my fon-

der op-honden alle de boosheden die ick bedreven

hebbe. Waer ial ick dan mijn vryheyt gaen foecken }

Menvindtdefe patientie, die alles lydt , ende defe

bermhertigheyt die alles vergeeft 5 niet als in u alleen

,

mijnen Godt ! Is't dat ghy voor my u uw Vaderlijck

herte íluyt, Í00 en blyfter voor my noch hope , noch
toevlucht.

Ende om vwe Wet heb ick u Heere verdragen.

V. Gy hebt my geboden altyt te hopen , u t'aen-

roepen

,
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roepen , ende mijnen toevlucht tot u te nemen in alle

mijne quellingen. Ghy hebt gewilt dat uwe recht-

veirdigheyt de fonden der menfchen door de vingeren

foude fien. Gy hebt uwe bermhertigheyt de verbin-

tenifTe op-geleyt van den boetveirdigen fondaer tc

ontfangcn , ende die hem te vergeven in alle tyden

,

als hy die beweent. Ick vertooge u , ô Heere , defe foo

minnelijcke Wetten , ende ick ben verfekert dat gy-fe

niet en fult wederroepen. Ick werpe my voor uwe
voeten , ick ben bereydt alle de pynen t'onderftaen

die ick verdiene , ende ick hope van u alle de berm-
hertigheyt die ick van noode hebbe.
Jidjne z^iele heeftghehoopt in dit uwordt , mijne zSele

heeft haer vetromven geftelt in den Heere.

VI. Gy zyt waerachtigh*, Heere , ende ghy en

ontbreeckt noyt in uwe helofce. Gy en roept ons niet

om ons verloren te laten gaen , maer om ons het le-

ven te geven. Gy en biedt ons uwe bermhertigheyt

niet , om die te weygeren aen de gene , die tot u we-
der-keeren ; maer om die t'ontfangen met een Va-

derlijcke goetheyt. Op dit woort is't dat mijne ziele

hopt , ende dat dit verloren fchaepken derft we-
derom komen naer den Schaep-ihL

Van de morgen wacht tot den nacht toe , laet Ifra'el

in den Heere hopen.

VII. Ofte volgens de Hebreeuiche over-fettin-

gc : Afyne z,iele verwacht Godt meer •> als de Schilt-

ivachten den morgen-flondt venvachten. Ghelijck

de fchilt-wachten met ongedult den dagh wach-

ten , op dat fy van den arbeydt fouden mogen ru-

ften , den welcken fy s'nachts onderftaen hebben ;

alfoo onderfteunt haer mijne ziele door de hope

diefy in u heeft. Als ick omringelt ben met de

duyfterniiTen van mijne ionden > ende met de pe^

ryckelen
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rijckelen van de bekoringe , íck verfekere my in het

verwachten van uwe tegenwoordigheyt , die mijne

flouwheyt alleen kan verwecken , en mijne fwack-

heyt verftercken. Ick hope dat ickdoorde jonfíe van

uw licht onderfteunt íal wefen door uwe kracht ,

ende aen mijne vyanden met uwe hulpe konnen
weder-ftaen : want is't dat gy mijne ziele befoeckt >

haere duyfterniíTen íúllen verdwynen , haere vyanden
fallen de vlucht nemen , haere fonden en fallen niet

meer te vooríchyn komen , ende gy fait my de noo-
dige ftandtvaftigheyt geven , om te volherden in den
nacht der queiíinge , is't dat gy toe-laet dat íy we-
derom komt.
Want by den Hecre is bermhertigheyt , ende by hem

is feer overvloedige verlojfmge , endehy fal

Ifrael verlojfen van alle fijn boosheden.

VIII. De fchatten van de bermhertigheyt zijn in uwe
handen , ende defe milde handen ftaen altijt open om
die uyt te ftorten : want fedeit dat gy eens vaft geftelt

hebt van mijne qualen te geneien , wat hebt gy geipaert

om my daer van te verloflen ? Gy hebt my gegeven ai

het gene gy befit ; gy hebt my belooft ai het gene ick

íoiide konnen wenfchen ; gy hebt vooriien in alle mij-

ne noodtwendigheden. Gy hebt my van alle kanten

omringelt met uwe gcetheyt ; gy hebt u felven belaft

met mijne ellenden ; uw Bloedt vergoten , en uw leven

voor my op-geoffert. Gy hebt my uwe verdienften over

gelevert, mijne vyanden verwonnen , gy hebt my de
poorten dcs Hemels geopent , ende erfgenaem ge-

maeckt van alle de goederen die in uw Rijck zyn. Vol-
treckt uw werck , ô minnelijcken Verloííer , ende en
gedooght niet dat de bekoringenvan mijnen vyant,

ende de íwackhey t van mi jn vleefch>my eene foo over-

vloedige verloílinge vruchteloos maken. Onderfteunt

my
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my doór uwe kracht , befchermt my door uwe berm-
hertigheyt ; op dat ick u altijdt magh beminnen ,

wilt my toch gevcn , dat ick met gerouwigheyt acn

alles magh wederftaen , het welck u mishaeght ,

ende aen alles , het welck my van u foude konnen
icheyden.

O Koninginne der Enghelen, toevlucht derfonda-

rcn ,getrouwe uyt-reyckfter der Goddelijcke goede-

ren , komt tot mijne hulpe in den tydt van bekoringc >

weder-houdt de vreetheyt van het Serpent , wiens
hooft gy geplettert hebt. Doet de heyrkrachten der

helle verdvvynen , die mijn verlies geiworen hebben

,

ende en gedooght niet , dat ick aen hunne geweldige
aenvallingen oyt wijcke. Geluckige Inwoonders des

Hemels , Verwinnaers , gckroont met glorie , die on-
feperiickelen geproeh hebt, ende die tegenwoordig
de foetigheytvan deeeuwige mite zijt ghenietende ,

zyt dogh defen ellendigen reyfenden menfch met uwe
gebcden behulpfaem : wanthy is altijdt in perijckel

van fchip-braeck te lijden , fonder op-houden van de
baren der bekoringhe herwaerts , en derwaerts ge-

imeten , op dat hy ten leften de vmchten van U E vic-

torie , eens met-U-L. magh çenieten. Amen.

HET XVIL LYDEN
VAN

JESUS-
I. Refits kieft 12. Apoflelen ,71. Difcipelen. a. Hy ver~

kiefl (lechte en onwetende menfchen op dat de Gcddelrcke

kracht te meeer uytfchyne. 3. Be Apofleh hebben dit felve

met verwonderinge en danckbaerheyt menigmael erkent.

4. Jefus als Vader en Meefler heeft hptnw bottigheyt en

gebrehcn
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gdreken met liefde verdragen. 5. By heft met een ?ro*te facht»

moedigheyt met hun verkeert , en hun onderwefen. 6. Dit is een

cnderrichtinge voor alle die arbejden tot de bekeeringe der zÀelen.

7. Jefus noemt fyn Di/cipelen vrienden. Ntet tegenftaende all*

hunne gebrekenfoo gepa/Jeerde als de welcke hy dan hadde. 8. Je-

fus heeft liever willen verdragen de mvolmaecktheden der Apofte-

lenhais hunfeffens volmaeckt temaken* 9. Soo bandelt 'Godt noch

dagelyckx met fyn uytverkoren.

De plompheyt van jyne Difcipelen*

L "VT Aer dat hy den Duyvel vcrwonncn hadde ,

x\. heeft hy eenen anderen > veel harderen ftrydt

gehadt , den welcken hy moefte gaen ondernemen te-

gen de weirelt, tegen de dolinge , ende tegen de

boosheyt , die daer in rcgneerde. Hy begonfte hide

Synagogen met verwonderinge des volckx te leeren ,

ende boven al de gene , die hem binnen Nazareth ge-

kent , ende hem te voren altydt aenfien hadden als ee-

nen gemeynen Man , ftonden verftelt over lijne leerin-

ge. Soo haeft als hy voor-genomen hadde alle de Ste-

den van het Jodts-landt te door-loopen , Predickende ,

ende Mirakelen doende ,ende dat hy figh aen de wei-

relt gonck verthoonen , om de menichen hunne

dolinge te doen íien 3 ende alfoo te brengen op den
wegh van hunne faligheyt , hy heeft twelt Apofte-

len ghekofen , ende vele andere Difcipelen , naer

dat hy deie fake met iijncn Vader , op eenen hoo-

gen Bergh gehandelt hadde , alwaer hy den ghe-

heelen nacht overbrocht in het ghebedt : om ons

te leeren , ten eerften , wat forghe dat hy hadde in

faken, die onie faligheyt aengongen. Ten twee-

den , vvie wy moeten te raden gaen in onfe ia-

ken , welckers uytval niet wel en kan ghelucken

,

is 't dat wy ons daer over met Godt niet en heb-

ben beraeden ? ende die alleenlijck maer door d§
bcweginge
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bevvegmge van onien geeft hebben ondernomen.

fcnde al-hoe-wel datde Evangeliften den roep vanekk eemn'tbefonder niet klaerlijck te kennen ae.
ven

,
het is even-wel ieker , dat hy aen hun in het leite

Avont-mael verklaerde , dat hy hun verkoren hadde JomdePnncen ende de Colomnen te zijn van fijnel
Kercke. by-lieden en hebt my met verkpfen , feyde hy
tot hun

,
maer ick, ben 't die U-L.gekpfen hebbe , op dat

gy-lmdenjoudt vmchten gaen doen , ende dat de vrnch.
ten

, diegy-heden doet , fouden blyven. Eeni «en tydt daer
met koie hy noch twee-en-ieventigh Difapelen , die
hy iondt door het geheel jodts-Iandt, met de macht
van Muakelen te doen. Hy gebode hun , dat fy alle de
5teden ende Dorpen , alwaer hy daer naer moeite ko-
men

,
louden door-loopen , verkondiçende het Ryck

der Hemelen 5 ende genefende de Siecken. Sy vol-
brochten die ordres met eenen grooten iever. Daer wa-
ien eenige onder hun , de welcke met Jefm bleven tot
dat hy geftorven is , die de Apoftelen in de verkondin-
gevan hetH. Evangelie , grootelijckx hielpen. Den
H. Matthias

, eenen van die Difcipelen , is van hun oe-
kofen gewceft

, om de plaetievan den verraderjucias
te beiitten

, ende fy hebben de gheheele weirelt
met verwonderinge gevult , door hunne Heyh'g.
heyt, door de .vmchten van hunnen arbeyt, ende
door het gerucht van hunne Mirakelen.

II. Den H. Paulus verweckt ons om den keus
die onien Salighmaker ghedaen heeft van defe
menfchen

, tot bekeeringhe des weirelts , rypelijck
t'aenmercken, als eene fake weirdigh om te ver-
wonderen i Bejiet die lieve Breeders , íèght hy ,
de welcke Godt geroepen heeft onder u-lie%n : hoe
dat'er met veel wyfe naer het Fleefch , met veel
machtighe , met veel Edele geroepen en zyn ; maer

hy
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hy heeft verkpren die dwaes zyn voor de weirelt , op

dat hy de wyfe bcfchaemen Jonde , ende de krancke

der weirelt heeft Godt verkpren > op dat hy de fiercke

befchamen Conde : ende de on-edele der weirelt > ende

de verfmaede heeft Godt vcrcoren , ende dafer niet en

is , op dat hy het gene , dat wat is , te met foude

doen , op dat geen Vleefch gloneren en foude voorfijn

aenficht. 1 . Cor. 1. Want hier in is't dat de Goddelijo

ke kracht uyt-fchynt > die op foo fwacke fondamenten ,

eenen íoo heerlijcken bouw fticht.

Eene van de grootfte verbintenifien , die wy aen Je-

fus hebbenjs, dat hy ons fijne gaven door fulcke

menfchen mede-gedeelt heeft , op dat wy onfe gepey-

fen tot den oorípronck fotiden verhefFen , ende dat wy
de handt fouden herkennen , van de welke alie ons goet

komt. Daer door heeft hy alie de wysheyt der weirelts

om-geworpen : ende om dies-wille dat hy voorfagh

dat defe bedorve weirelt figh niet en foude onderwer-

pen aen het Geloove , ende figh tegen fijne leeringhe

íoude ftellen , hy heeft gewilt dat de wyfe des weirelts

die door hun eygen licht niet en konden komen tot

de kenniíTe van Godt , fouden verlicht worden door
het gene , het welck het leeghfte > ende het verworpen-

fte was , te weten , door de arme fondacren.

Maer alie defe dingen en hebben íonder vcel

arbeydts niet gevoeghlijck konnen ghefchieden :

want wat pyne , ende wat verootmoedinghe en
moeíte dat niet zijn voor oníen Salighmaker , ai-

tydt te zijn met botte , plompe , onwetende ende
verachtelijcke menfchen in alie manieren 5 die niet

en hadden van het gene noodigh was tot een
íoo groot werck , ende vervolgens , dat hy him
moefte onderriehten , ende fonder op-houden met
eene uytterlijcke íorghe , ende met eene langh-

duerighc
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duerige lydtfaemhcyt in aíles oefFenen , om hun be*

quaemte maken, omde volheyt van den H. Geeft

te ontfangen.

III. Het fal miflchien aen iemant duncken , dat icfc

ongelijck doen aen de eenvoudigheyt der Apoftelen ,

die ftellende in het getal des Lydens van Jefus , die

met hun altijt gehandelt heeft , gelijck met fijne kin-l

deren , ende die vcoriagh , dat fy , naer den H. Geeft
ontfangen te hebben , in den wyngaert des Heeren
fouden arbeyden ; foo verre , dat fy hun Ieven voor
iijne glorie fouden geven ; maer ick ben veríèkert dat

fy het niet qualijck en fullen vinden , dat ick hier ver-

haele hoedanig dat fy in hunne beginielen geweeft

zijn , ende hoe veel arbeydts dat hunne onderwyiingcn
aen den hemelfchen Meefter gekoft hebben, ghe-
merckt iy het felve in het vervolgh van hun leven veel

beter gekent hebben , als ick het kan feggen. Dit ge-

peys was voor hun eene geduerige reden van veroot-

moedinghe ende van verwonderinghe. Sy en kon-
deia hun niet verfaeden van te verwonderen de God-
delijcke bermhertigheyt die hun uyt eenen ioo ieegea

ftaet getrocken hadde , hun verheffende tot eenen Too
hoogen trap van volmaecktheyt. Sy hadden altijt eene

herkenteniife vol van teerigheyt voor den genen die

hunne ioo grove gebreken met eene Vaderlijcke goet-

heyt , door de vingeren gefien ende verdragen hadde

,

om daer uyt ioo groote goederen te tredcen ; ende
fy lieten hun voorftaen , dat fy de pynli jckheden > de
welcke iy aen eenen foo minnelijcken Vader veroor-

faeckt hadden > door hunnen dienft , door hunnen
arbeydt , jae door het vergieten van hun Bloedt

niet en konden betalen. Maer al-hoe-wel dat iijne

Vaderlijcke liefde de pynlijckheden die hy hadde

in hunne fwackheyt te verdraghen ? in hem veel

ver-»
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verfoete ioo is't even-wel dat wy hem niet minder
ichuldighen zijn; in tegen-deel defe lichtigheyt niec

komende als van de grootheyt zijtider liefde , verdob-
belt oock oníe verbinteniífè.

IV. Nacr dat den Sone Godts dan eenigeDiicipelen

by een vergadert hadde , waer van het meeften-deel

Viflchers waren , bot ende plomp van aenfien , flechc

in hunne oordeelen , ende in hunne affe&ien ; des niet

tegenftaende heeft hy hun als eenen Vader verdragen,

ende als eenen Meefter met alle geduldigheyt, in al

het gene hun als dan noodigh was , onderricht : want
hunnen geeft , die noch fwaer was , ende gehecht aen
aertíche íàken , eil was noch niet bequaem om fig tot

iJHemelfche dingen te verhefFen.

Als Jejus hun iprack van het Ryck det Hemelen , iy

en beelden hun niet anders in , oft Jefas fprack van
het tydelijck Ryck der Joden ende elck een van hun
peykle , dat-íe de eerfte plaetfe fouden befitten : eeni-

ge peyiden , dat iy die eere iouden gehadt hebben , om
dieiwille dat fy de eerfte geroepen waren ; de andere

»

om dat iy maeghfehap waren van ohien Hecre ; foo dat

fy hier in , niet als leege ende menfchelijcke infichteti

hadden. Ende gelijck diergelijcke gepeyfen met vele

andere ^ebreken altydt vervoeght zijn , beloofden

fy ryckdommen , verheven weirdigheden ende
gunften aen hurine vrienden.

Terwylen dat onfen Salighmaker hun fprack

van de verhevenfte verholentheden der Religic

in 't midden van 't Avont-mael , alwaer hy het H.
Sacrament van fijn Lichaem > ende van fijn Bloet

inftelde , twiften fy onder hun , wie dat den eer-

ften ioude zijn; ende om tot de eerfte plaetie te

geraken , daer iy naer ftonden , gebruyckten fy an-

dere perfoonèn , gelijck het gebeurt is in Joannes
//. DeeL Ee ende
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ende Jacobus > die himne Moeder gebruyckten , dm
de eerfte plaetfefn van Jejus te vragen. Sy waren fwack

j

ende dickwils wanckelbaer in het geloove : fy verlie-

ten hunnen Meefter in fijne gevangeniiTe ; Petrus ver-

íoochende hem ajudas verfaecle hem ; de andere twyf-

felden , ende en wilden nauwelijckx gelooven , dat

hy verreien was* Jae dat meer is * âís hy fig bcieyde
om te gaen naer den Hemel , waren iy noch bekom-
jnert met iijn tydelijck Ryck.

Vele van íijne Diicipektt , hoorende hem feggeti

dat hy íijn Vleeích foude geven om te eten , ende
fijft Bloedt om te drincken , waren verergert y ende
íòmmi^e van die trocken hun achterwaerts. Als hy
in het lefte AvondMnael iprack van de nootiake-*

lijckheyt der geeftelijcke wapenen tegen de beko-
iinghen , fy antwoorden hem ieer bottelijck , dat

fy onder hun twee degens hadden t ende naer dat

iy belooft hadden > hem niet te verlaten y maer met
hem te fterven , hebben fy op het eerfte gheiicht

der vyanden al-te-mael de vlucht genomen. Soo
haeft als fy eenige beweginge van iever gevoelden*
wilden fy het vier uyt den Hemçl doen nederdae-

len op de gene die hun weygerden aen te hooren

,

ende iiende dat andere de duyvelen uyt de lichaemen

der meníchen in den naem van Jefus verdreven

hadden iy daer in eene jaloursheyt , ende deden
daer over hun beklagh. Sy deden iíoch vele ande*

re fouten , waer door fy de kleynigheyt s ende plomp*

heydt van hunnen geeft lieten blycKen.

V* Hier en tuflchen Jefes verdroegh hun ; hy
benam hun met goetheyt , ende hy onderrichte hun
met aliulcke gemeyniaemheyt , ende íàchtigheyt ,

ál oft
fy

volmaeckte menfchen geweeft hadden.

Hy handelde met hun > ais met iijns gelijckx , hy
gaf
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£afhun rcden van fijnen handel , gelijck aen fijne me-
oe-gefellen ; hy beichermde hun ais fijne kinderén te-

gen de gene , die hun aenranden \ hy ontdeckte hun
fijne voornemingen , ende de verholenfte Myfterien

van fijn Ryck , gelijck aen fijne betrouwde vrienden ,

âl-hoe-wel dat fy het op eene ieer grove maniere ver-

ftonden. Hy hiel-fè by hem , terwylen dat hy aen het

Volck fprack ; hy vergaderde hun by een , voor > ende
al-eer hy figh tot het gebedt begaf ; hy befcchte hun
van tydt tot tydt terwylen dat hy badt , hy ^erweckte-

fe tot het gebedt , ende om daer in te volherden ; ende
de uytterfte ibrge die hy voor hun hadde , icheen uyt

in alle fijne wercken. Als hy iomwylen duyfterlijck

fprack tot het volck , ende dat hy het geheym van fijne

leeiinge met eeni^e gelijckeniflen bedeckte , foo ver-

klaerde hy hun die cíaer naer iri'tbefonder , daer door
thoonende , dat iy hem aengenamet Waren als alle d'an-

dere. Hy antwoordé op hunne voorftellingen , hoc
flecht die oock waren , al oft dat hunne vragen rede-

lijck ende met verftant voor-geftelt hadden geweeft.

Al-hoe-wel dat hunne maniere van handelen >

ende hunnen geeft aen fijne oneyndelijcke Wys~
heyt geheel ftrydigh waren , Í00 en thoonde hy
cveiiwel noyt, dat hy daer in eenige moeyelijck-

heyt , ofte verdriet hadde ; in tegendeel hy ver-

borghde hunne gebreken; hy fagh hunne onv/e-

tentheyt door de vingeren ; hy verdroegh hunn«
rouwigheyt, ende hy onderfteunde alle het ghc-

wicht van eene verkeeringe , die hem niet aenge-

iiaem en konde wefen , als door de liefde , die hy
voor ons hadde- Ten leften , hy hadde hun al-

tydt met hem aen de Tafel , in fijne reyfen , in 't

publieck , in 't befonder , buyten ende binnen , tot

dat hy-fe verheven heeft tot eenen uytmuntenden
Ecz trap
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trap van deught ende van wysheyt. Hy faeyde it

dit on<*hebouwt landt het Goddelijck faet , hed
welck daer naer door de werckinghe van den H.l

Geeft y hondert-mael meervruchten moefte voorts-l

brengen : ende hy troofte íy íèlven in alle fijne py-l

nelijckheden , door de hope die hy hadde van ce-i

nen overvloedigen oogft op te doen , dat is te ieg-

gen, van de bekeeringhe des weirelts-

Het is eene groote reden * weirdigh onie bemerc*
kinge i te fien , dat de eeuwige Wysheyt aen defe on-

1

wetende menfchen van de verhevenfte faken iprack , 1

1

ende foo langen tydt arbeyde , om hun de hemelíche
|

Waerheden te leeren achten ende imaecken , de weio

!

ke hy nochtans op eenen oogenblick tydts in hunne
zielen konde ftorten , gelijck hy daer naer gedaen

heeft , hun den Heyligen Geeft toe-íèndende. Voor-
waer de Apoftelen en hebben daer naer de fachtmoe-

digheyt van Jefns niet konnen indachtigh worden
<

fonder dat hun herte van liefde ende van beichaemt-

heydt dooriheden wierdt. Dit gepeys diende hun tot

eene verootmoedinge , ende oock tot eene ontftekinge

in fijne liefde. Men kan niet begrypen , hoe foet dat het

hun daer naer geweeft is , hun ielven geheel en ganfch

te mogen verteiren in den dienft van eenen ioo minne-
lijcken Meefter , ende voor hem hun leven ende
bloedt te geven.

. VI. De maniere , die onfen Saligmaker gehouden
heeft , ten opficht van fijne Apoftelen , is eene wonder-
lijcke onderrichtinge voor alle de gene , die arbeyden

tot de bekeeringe der zielen. Door fijne goddelijcke

ipetheyt , voegde hy fijnen iever naer hunne bequaeiru

hey t , hy en praemde hun niet te feer , uy t vreeft van te

verwoeften , in de plaetfe van te bouwen ; hy en ver-

groote hun gebreken niet , door dien dat iy eer uyt

onwetenheyt

,



De plompheyt vanjijne Difcipelen] 437
Ònwetentheyt , ende uyt eenvoudigheyt voorts-qua-

men , ais uyt booshey t ; enide daer en boven dat dé
Apoftelen ais dan noch geen licht genoegh en hadden
om te kennen , waer in clat fy ontbraken. Hy gaf hun
de ootmoedigheyt allenskens in , voegende het exem-
pel by de woorden. Hy beriípte hun , niet met ftra&

heyt , maer door de íoetheyt van íijne verkeeringe.

Hy wifte wel , dat het menfchelijck herte niet be-

quaem was tot groote dingen , ten zy , ais het met de
goddelijcke liefde ontfteken is > ai het felven gelijck

een yfer , het welck niet gebooght kan worckn > ten

zy dat hetgeheel gloeyende is. Hy wifte oock , dat

men onfe gebrcken veel profijtelijcker herkent in de
íchoonheyt van de deught , ais in hunne eygen lee-

lijckheyt , de welcke haer niet en ontdeckt , ten zy
naer de mate , dat de liefde Godts in ons toe-neemt.

Alfoo is't dat men met onfen naeften oock moet
handelen , verdragende hunne gebreken tot dat iy die

felve kennen , trachtende hun hier-en-tuffchen met
foeti^heyt te brengen tot de liefde der deught ; door
deien middel ial men hem be.ter bereyden , om dò
gratie te ontfangen , wiens licht hem vervolgens dà
waerachtige achtinge van elcke iake fal ontdecken.

Jacob , ieyde denPropheetlfaias 3 enfal teghenwoor-

digh geene befchaemtheyt lyden , maerftjn aenjicht fal

daer mede bedeckt ivefen , als hyfaljten , datjijne Kin*
deren , die het iverck^ mver handen zyn , mijne zjelt

in Jijne tegenwoordiqheyt , fallen heyligh maken %

Ifa. 19. Want den tijdt van íijne íchaemte , en is

niet ghekómen , hy acht de ydelheyt , hy bemint noch
het quaet , het welck hy doet ] maer als hy Godt op-»

rechtelijck fal willen gaendienen, als dan ial hy de
beletielen jgaen gevoelen , die hy daer in geftelt heefc,

hy fal beichaemt worden oyer de flechtigheyt van

Ee 5 fijne



45

8

• XVII. Lyden van Jefus.
fijne affe&ien , ende over de bedriegclijckheyt vat*
fijne oordeelen.

Men moet eene ^roote voorfichtigheyt hebben , om
profijt te doen in de bckeeringe der zielen. Den H.
Paulus gaf defen raedt aen de volmaeckte : 1st dat iel

mant infonden gevalien is , ieyde hy ,gy , die geeftelijcl^
iyt , onckrwyft alfulcken w dengeeji derfichtmoedig-
heyt , aenmerckende ufelven , of datgy oock met oequol-
len en wortgelijck hy. Gal. 6. Ende den Propheet had-
de van Jefus voorfey t > dat hy hetgekrockt net nietge-
heel in facken en ftíbreken , ende dat hy het rookende
vlas niet enfal uytbluffchen : Ifa. 42. Want al is't dat
den roock moeyeli jck valt , hy beteeckent nochtans ,

dat'er eenigh vier over-gebleven is 5 ende de voorfich-
tigeliefde, in de plaetfevan dat tebluíTchen , ver-
weckthet,om foo te ieggen , door haer geblaes

,

op dat hetmeerdej: foade ontfteken.
Men moet nochtans bemercken , dat defe iachtig-

heyt gemeynlijck vruchteloos is aen de gene , de wcU
ke willen , dat men fonder op-houden met hun iach-
telijek handelt in hunne gebreken , voor de welcke
goet is , dat men t'hunder opiichteen weynigh ftrafc.

felijck handelt , door dien dat daer in eenige boosheyt
fchijnttezyn: want kennende hunne eygen (wack-
hey t , fy thoonen daer door , dat fy daer in willen vòU
herden. Diergelijckegeeften vindt men dickwilsin
de Rehgieufe gemeynten , de welcke wel fouden wiU
Jen , dat de Overften hun fouden voegen naer alle
hunne genegentheden ; maer de felve íiefde , diede-
fe medoogentheyt aen de Overften voor fekere per-
foonen

, die door eene natuerlijcke fwackheyt hun ieL
ven niet hooger en konnen verheffen , in-geeft , veiv
biedt die aen de gene , de welcke tefeer gehecht
sijnde aen hunnen eygen wille > hun felven ondej:

do
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de frchoorfaemheyt niet wel en konnen begeven;

VIL Het welck ons hier moet trooften 111 het wey-

ni*h croet, het welck wy doen , is , dat Jefus deli

E

dienft , ende den goeden wille der Apoftelen , ( al-hoe*

wel feer onvolmaeckt ) ontfanght met ai fulcke goet-

heyt , dat hunnen arbeydt , ende hunne kloeckmoe-

di<*he daden liem daer naer a^ngenaem waren. Hy ley-

de°tot hun , daegs te voren eer dat hy gonck fterven ;

Jcken fal U-L. niet meer mijne Dienaeren noemen ,

want den Dienaer en weet de voornemmgen met van

fijnen Meefler , moer ick fal U-L. voortaen mijne

Vrienden\ieeten,om diefwilie dat ick U-L. te kennen

vcveven hebbe , ai het gene ick van mijnen Fadergeleerp

hebbe. Ende elders feght hy: Gy4iedenzyt het , dit

met my m de quellingen gebleven zjyt. Joan. 25.

Overpeyft nu eens 9 wie fulckx gheíeyt heeft , ende

aen wie het gefeyt is. Het is den Sone Godts , die ai*

foo fpreeckt aen de gene , die alreedts foo vele

kranckheden ghethoont hadden , ende noch meerde-

re in den naervolghenden nacht fouden thoonen. De

miníle werckenvan eene onvolmaeckte deught , die

fy deden , hiel hy voor goet , om ons te leeren , dat

hy altydt te yreden is met het gene wy voor hem doen,

ais wy doen het welck wy konnen % want de eenvou*

digheyt , ende de íuyverheyt onfer intentie , doet liem

de gebreken van onfe wercken ontfchuldigen ; over*

íulckx en is'er van onfen kant niet noodig , ais eeti

weynígh goet , om de fchatten van íijne bermhertig*

heyt over ons te treken ; ende dat hy in de tegenwooiv

di^e <n*atie , die hy ons mederdeelt , de voldoeninge

fiet 5°de welcke hy van ons in't toekomende lai

ontfangen,

Groote onderwyfinge voor de gene , die gebie-

den, ende voor 4e gene, die gehppffamçn 1 Het
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alleste eyiTchen van al-te-mael, ende den íclvenlaíí'
opdeftercke, ende opdefwacke te leggen , waei!
doorfyde beginielen van eene goede befticringe tej

niet doen. Ende het is eene beklagelijcke kranckJ
heyt van de Onderiaten , te klagen , dat men hunj
meerop-leyt als d'andere , die min verftant hebben'
ais fy

.
Overíulckx moet eenen wyíen beftierder wel :

onderfoecken
, wat fy doen konnen,die onder hunne

beitiennge ftaen , vol gens hunne krachten , ende vol-
gensde gratie die fy ontfangen hebben. Hy moet
die verdragen

, de welcke fwack ende kranck ziin ,
hymoet-fe helpenin het gene iy bequaem zijn te
doen

,
hy moet-ie verwecken om daer in te volher-

den
,
ende hy en moet van hun niet verwachten , het i

|pnebovenhun vermogen is; anderfints fouden fy I
hun den moedt benemen , ende de oefFeninge der
deughden verlaten , ende ten leften fouden iy hun ee-
heel en ganfch veiliefen.

VIIL Jeftis heeft de onvolmaecktheden der Apo-
ftelen hever verdragen , als die íefFens volmaeckt te
maken

, ende dat om twee reden. Ten eerften , op
dat wy in hun fouden fien , hoe grootelijckx dat de
aertiche arfeci:ien,de mede-deelinoe van den H. Geeft,
degave'nvan de volmaeckte liefde , ende de inni<*e
vereeningemetGodtbeletten,tot de welcke wy 4-
roepen zi jn

: want ioo langh als fy aen de lichaemelijc-
Jcetegenwoordigheytvan den Salighmaker door eene
iinnelijcke hefde gehecht zijn geweeft , waren fy on-
bequaem omhetGoddelijck lichtte ontfanaen , ende
het was nootfakelijck , dat hy iig van hun ontrocke

,

om hunne liefde te fuyveren.
Ten tweeden

: om dat fy van Godt verkoren
zijn tot dingen uyt te wercken , waer toe fy over-

groote
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! groote gratien noodigh hadden 3 íoo moeftcn íy te va-

rai verootmoedight worden > op dat fy dáer naer vaa

(den H. Geeft vervult zijnde , hun íelven íouden veiv

achten , door het ovcrdencken van hunne vorigc

fwackheyt. Defe pilaren van de Kercke moeften

grondt-fteunfels hebben van ootmoedigheyt , gelijck-

matigh aen hunne verheffinge , waer toe niet bequa-

mer en was > ais defe deught in hun te veftigen 5 de

welcke hun tot de kenniífe van hunne eygen ellenden

brocht.

IX.Godtdiehandeltnochalledagen op de felve

maniere , ten opíicht van de gene , de welcke hy trcckt

uyt de finnelijeke Hefde , om die te verheffen tot

de befchouwinge der hemelíche íaken. Hy verdraegt

hunne kranckheydt , hunne onwetentheyt , hunnç

klachten ende hunne andere onvolmaecktheden. Hy
trooft-íe fomwylen door (1 jne tegenwoordigheyt , en-

de daer naer bedroeft hy hun , ais hy íigh ontreckt.

Nu laet hy hun de íoetigheyt van fijnen geeft fmaken ,

ende daer naer de ftrafheyt. Hy brenght-fe op met ee-

ne çroote forge , hy onderfteunt-íe , ende hy veroot-

moedigtíe : hy ftraft-íe , ende hy íalft-íe: hy werder-

houdt-íe , ende hy verweda-íe , gelijck eenen Vader

vol van goetheyt , die fijne kincíeren met alie iorge

op-brenght.

De Apoftelen en zyn het voorwerpiel van fijne liei-

de niet alleen geweeft , hy reyckt-fe fijne armen oock

uyt tor aile menfchen : fijne macht en is niet vermin-

dert, fijne goetheyt is altijdt de felve : hy en heeft te-

genwoordig niet min forge van fijnen geeft te voeren

in ieder een van ons , als hy te voren hadde , in dien te

onderhouden in fijne Difcipelen. Hierom moeten wy
voor defen minnelijcken Vader de íelve herkenteniffe

hebben , de welcke fy hadden , ende wy en iullen niet

min
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min heyligh zijn , ais iy , is't dat wy oock foo ge«
trouw zijir.

* — * « -

AENSPRAEKE EN VERHANDELINGE

Met Jesus , over fijne langfaemheyt in de gebreketfl

van fijne Difcipekn te verdraghen,

I, De Ziele bekent dat-fe aen geene van haere verbintenijfeni

hanvoldoen , ten zy door Jefus die ons tot fijn kennis gebrocht

heeft door krancke tnenfchen. 2. Verwonderinge dat Jefus foo

veel gebreken in fijn Afofielen fagb en verdroegh, Het Herte

van Jefus is een foete toevlucht -plaetfe voor een ieder. 3. De
Ziele neemt haeren toevlucht tot dat H. Hert met bctrouwen.

4. Sy verfoeckt V gene Jefus van haer begeirt. 5. Sy bekent

cock dat Jefus haer bemint heeft ah fy van hem vluchte. 6. I

Sy bedanckt Jefus overfijn foete beftieringe en befondere welda- \

den. 7. Sy bekent twee beletfelen van haeren voortganck , haer

aengekleventheyt aen de fchepfelen , en haer traegheytin harm I

toevlucht te mmsn tot Jefus. 8. Het derde gebreck van ootmoedig-

hcyt die allcen de ziele kan herflellen: verfoeckt die van Jefus
j

door Maria en de He^ ligen,

I. /^\ Eeft my den tydt te kennen , Heere , in den
VJJ" welcken gy wilt , dat icfc u gebenedijde , ende

ckuckt alle de herkentenifle in mi jn herte , die ick over

uwe weldaden moet hebben, Gy roept ons al-te-mael 5

maer wie fal tot u konnen komen , is 't dat gy hem tot

u niet en brengt } Gy wilt dat alle menfehen u bemin-
nen ; maer wie fal u beminnen , is 't dat gy hem uwe
liefde niet en geeft? Gy wilt van alle menichen gekent

.zijn , maer wie kan u kennen fonder uw licht }

Den noot die ick hebbe van u te befitten , groeyt

met my : de verbinteniifen die ick aen u hebbe ,

pramen my geduerighlijck ; maer ick en kan aen

mijne verbinteniiTen , ende aen mijne herkentenifc

fen niet voldoen , ten zy door u> ende wat ver-

magh
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imgh ick fonder uwe goetheyt , fonder uwe hulpe s

ende fonder uwe beftieringe , Godt mijnder ziele *

Slaet dan de oogen van uwe bermhertigheyt op my *

ende geeft my defe inwendige ooren , die my uwe
ftemme doen verftaen. Geeft my de begeirte van u tc

yolgen , den drift van u te foeclcen , endc de ftercktc

van tot u te geraken.' Geeft my de kenniííe van mij-

ne quaden , op dat ick vreeie , ende dat ick de perijo
jcelen van dit leven magh fien , om die te viieden.

Ic'kbelyde, ôHeere, datickdeie gratie onweir*

dighben, die ick van u vrage ; jae dat ick yercíienc

geftraft , ende van u verftooten te zijn , om dat ick

van u nieuwe gratien derve vragen , naer dat ick de
gene , die gy my alreedts gegeven hebt , Coo mis-?

Bruijckt hebbe , ende fonder te voldoenvoor mijne

fonden , die ick tegen u miidaen hebbe ; maet de fon-

daren , die gy ontfangen hebt , den Moordenaer > aea

den welcken gy het Paradys gegeven hebt , de fonda^

jrige Vrouw-perfoonen , die gy met uwe gratie ver-

vult hebt , onderfteunen mijn betrouwen , ende doen
my hopen , dat gy my niet en iult verftooten t want
fy en fouden hun noyt hebben konnen bekeeren , u
ioecken , u volgen , waer't dat u licht , ende uwe
Goddelijcke kracht , hun inwendighlijck niet en
hadde verweekt.

Wei hoe , mijnen Goddelijcken Jefus , íàl ick
alles van 11 niet verwachten , gemerckt gy geenc
Engelen , maer plompe , iwacke ende fondarighc

menfehen geionden hebt , om aen my uwe waer-
heden te verkondigen ? in de welcke ick niet min
gebreken* van ons natuere , als de gaven van uwe
gratie en bemercke ? ioodanige hebben gheweeft
uwe Difcipelen , leive oock , als fy by u waren :

(y waren eergierigh ? jalpurs , ydel , wanckelba-

Pgh
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righ in het geloove , vervult met ilechte infichten

,'

ende met aertíche affe&ien. Des niet tegenftaende gy
verkooft hun in fulcken ftaet , gelijck fy waren , ende

gy leijde hun over al met u.

Onder hun was eenen Publicaen , eenen die u foudc
verloochenen , ende eenen verrader , aen den welc-

ken gy naer een ioo groot mifdaet noch genaede

ibudt gethoont hebben , waert 't dat hy die van u ge-

vraeght hadde. Sy waren by naer al-te-mael ioo flap »

dat iy u verlieten > ende foo iwaermoedig , dat hunnen
geeft altijdt aend'aerde gehechtwas. Sy hadden het

Goddelijck licht voor hunne oogen , ende fy en fagen

't niet : fy waren gefpeyft met het Broodt des levens ,

ende fy en wierden daer door niet verfterckt.

Gy , als den beften onder alie de Vaders , handeldc

hun met eene aldergrootfte foetigheyt, ende fy en

leerden u met beminnen. Gy waert hunne befchermin-

ge ,ende fy vreefden alles. Gy decide hun mede uwe
hemelfche geheijmeniffen , ende fy en waeren niet

beforgt om uwen geeft te vragen , ende dien te door*,

gronden. Gy beloofde hun de eeuwighe goederen ,

ende fy en hadden niet als tydeli jcke infichten. Gy leer->

de hun eene hemelfche leeringe , ende fy en voorder-

den daer mede niet. Wat fegh? ick , ô Heere ? fy fa-

ghen met hunne oogen , dat den genen 3 over wiens
leven de Engelen hun verwonderden , den Hemel
rijck maeckte , het Paradys met vreught vervulde ,

ende fy en kenden hem niet.

II. Hoe konde gy , ô Heere , verdragen , dat fy
foo naer by u , ende oock foo verre van u wa-
ren * hoe hebdy uwe liefde foo langh konnen we-,

derhouden , ende hun niet datelijck met dit God-»

delijek vier ontfteken Í waerdm hebdy ioo langh

gewacht , tot dat fy u niet meer en fouden flen *

om
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om hun met uwe gaven te vervullen , gemerckc
gy-fe foo teerlijck beminde ? ongetwyffelt het was
voor my , ô eeuwige Wysheyt , dar gy op die maniere

handelde : want ick wete wel , dat het u veel ioeter

ioude geweeft hebben, van't beginfel van hunnen
roep , in hun te regneren , den gront van hunne
herten te fuyveren , ganfeh en geheel te befitten ,

ende de ielve met de Ichatten uwer gratie te ver-

vullen , gelyck gy daer naer gedaen hebt. Maer gy
hebt geoordeelt , dat het gevoegelijeker was > hunne
gebreken voor eenigen tydt te verdragen > op dac

gy my in hun , die de Meefters der Chriftelijcke

volmaecktheyt , de Colomnen der waerheyt , ende
het licht des weirelts moeften zijn , foudt doen iien

,

wat ick van u kan verhopen , ende dat alle mijne

ellenden niet bequaem en zijn , om den vloedt

uwer bermhertigheden te ftutten.

O verfekerden toevlucht van uw arm fchepfel ! ten

is niet alleenlijckin't huys uws Vaders , dat'erveeU

derhande wooningen zijn •, maer oock in uw her-

te , gemerckt gy alle menfehen daer in ontfanght.

Den H. Thomas , hoe ongeloovigh hy oock was >

den Moordenaer , den Publicaen , den Melaetfchen ,

de publiecke fondaererfche vonden daer plaetfe ,

ende Judas felve foude daer in ontfangen gewteft

hebben , waer 't dat hy door de wanhope fy felven

niet vrywillig en hadde verhangen. Het is in dit min-
nelijck herte , dat de duyfterniíTen te niet gedaen
zijn , de onvolmaecktheden verteirt, de aertichc

affeótien uytgeroet 5 de inwendige beroerten geftilt >

dat den geheelen menfeh geheylight is.

III. Wel hoe dan , fal dit, íòo groot > foo open

,

foo bermhertigh herte , voor niemant , als voor
my alleen geiloten zijn > En fal uw arm ichepfel ,

ô mijnen
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44*> u4enjpraeke in verhanâetitige tiiet Jefus i

ò mijnen Godt , daer in niet een plaetic vinden , daéíj

het alie fijne íònden kan veinietight , ende fijnen gceft I

door de kracht van den uwen vemieuwt fien } ick aen-

bidde u , ô Goddchjck herte , geheel blaeckende dooi
de vlammen van eene íuyvere liefde. Ick aenbidde u , |

ô eeuwigh Licht , ô Sonne , die altydt opftaet , ende
noyt onder en gaet 1 ô Goddelijcken oórípronck , die

fonder ophouden vloeijt , ende noyt en vermindert Í

Zee van oneyndelijcke goederen , ionder grondt , oft

oever ! Soete ververiTinge voor de teyfende ! Trooft

voor die weenen ! Toevlucht voor alle de iondaren I

Ontfanght my , ô Goddelijcken Jefus , in dit herte

,

waer in ick derve hoperi ghefchreven te zijn, door
Uwe eeuwige liefde. Waer íuílen alle mijne kranck*

heden verteirt zijn , ten zy in defen oven der lief-

de } Ende is 't dat'er voor alle geene plaetfe en is j

hoe zi jt gy , ô mijnen Godt , den Saligmaker , ende
den VerloiTer van alle menfchen ?

Ick belyde dat mijne gebreken veel grooterzijn,

ais de onbcvlecktheden der Apottelen , door dieri

dat iy niet voorts en quamen , als uyt kranckheyt

,

uyt onwetentheyt , ende uyt eenvoudigheyt. Sy en
verlieten u noyt , fy volgden u over al i in het Ghe-
bedt, op de reyien > aen taefel , in den arbeydt , iri

de armoede. Sy bleven by u in de bekoringen : fy

beminden u op de maniere , gelijck iy konden , Coo

dat hunne gebreken niet gehoegfaem en waeren , om
hun van u te fcheyden ; maer de mijne komen uyt

boosheyt. Ick vluchte , ionder dat men my vervolgt

,

ick vervremde my alle dagen van u , ick ben on-

geftaedig in uwen dienft ; jae ick verlaete u eer de
J

bekoringhe my komt te naeken.

Uwe Difcipelen aenhoorden u met eene groo^

te begeirte , ende ick eylacen ! ftoppe de ooren

aea
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den uw wool?.- Sy verootmoedigden hun felven , als

iy van u beriipt wierden , ende ick ontfchuldige my ,

als men my wilt verbeteren. Sy quaemen tot u in limi-

ne quaeíen , ora daer van geholpen te zijn , ende ick

ben vol vermetentheytin de mijne. Hunneeenvoudig-»

heyt trock uwe liefde tot hun , ende mijne hooveirdig-

heyt maeckt , dat ick van u verdiene gehaet te zijn. O
hemelfchen Medecyn-meefter I Die am grondt , ende
de verderventheydt van mijne wonden fiet , foudt ghy
de fchroomelijckheyt daer van konnen verdraegen »

waert dat ghy voor my geene vaderlijcke teerigheyt

en hadde ? Sout gy my wel foo lanck wíllen ver-

wachten > ten waer dat uw herte met bermhertig-

heyt vervult waere ? Sout gy my verbieden te wan-
hopen , waeyt dat uwe ioetheyt niet onuytfprekelijck

en waefe } fout gy my nooden ora íoo groote goe-

deren te ontfangen , waert dat uwe miltheyt niet

oneyndelijck en waere ?

Zijt gy het dan , goddelijcken Jefns , die my
wederom roept ? ende ben ick den genen, den welc-

ken gy met u wilt vereenigen > Siet my hier voor uwe
voeten , mijne liefde , ende mijn opperfte goet ! wic
belet u nu te verkrygen , het gene gy wenfcht ? wie we-
derhoudt de uytwerckingen van uwe voor-nemingen >

Wilt gy dat ick blyve , gelijck ick ben } Sout gy my
noch lanck verdraegen i Hebt gy beiloten , my van u
af-geicheyden te laeten in het landt van de fchaduwe
des doots ? Waerom en flaet gy uw oogen op my niet }

Sal ickhetallcen zijn, die gy vergeet? waerom en
verweckt gy ray niet , o leven van mijne ziele ! ô
mijne faligheyt , waerom en geneeft gy my niet ?

Ick en fal u niet verlaten , ten zy dat gy my in u
geheel verandert hebt. ick fal uwe voeten omhel-
fen , ick fal daer aen vaft blyven 9 ende ick fal u

over
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over al volghen , daer ghy fult gacn.

IV. Wat begeirtgy van my, ôHeere? gy wilt dat

ick mijnc fonden beweene > my betere , u beminne , u

diene , ende dat ick in uwe liefde , ende in uwen dienft

volherde ? Ick wil het > ô mijnen Godt , ioo veel ick

vermag. Jae , ick willc geheel aen u zijn , u altyt be*

minnen , ende u noyt verlaten* Ick willc al het gene gy
van my begeirt : onderfteunt mijnen wille , ende mij-

ne kranckheyt. Ick wille , maer ick en wete iliet hoe
dat ick wille , noch hoe lanck dat deien wille íaí due-
ren. Ick vinde my alreets getrocken tot d'aerdtfche ia*

ken , door mijne eygen ellenden , die my over al vol-

gen. Het ichynt dat iy vreefen > dat ick haer fal verlae-

ten , ende mijn vleeich bereydt fig , om my harte ftry*

den te leveren. Gy die my door uwe goetheyt ver-

draegt , ftryt oock voor my , door uwe mogentheyt.

Befchermt my , ô Heere. Dat uwe oogen in den gront

mijnder ziele devruchten van defe ibo oude,ende
Vaderlijcke liefde fien. Vernietigt in my , door het

verílindende vier van uwen geeft > al het gene u in my
mishaeght , ende maeckt my Foodaenig , gelijck gy my
wilt hebben.

V* Ick en kan my van u niet beklagen * ô Vader der

bermhertigheyt : ick beklage my íelven aíleen ; want

gy hebt mijne ziele altijt bemint , hoe elíendig dat iy

oock geweeft is. Jae ielve als ick u vluchte , namt gy de
ftricken weg , die voor my geleijt wafen. Gy weder-

hielt de doot , op dat iy my niet en foude veraffen , voor
ende al-eer ick tot u ioude weder gekeert zijn. Gy gaeft

my in , het gene my profijtig is< Gy riept my op duy-

ient der-hande manieren. Gy brocht my dickwils in

belemmerde faecken , op dat ick , daer mede be*

kommert zijnde , u minder foude vergramt heb-

ben. Gy liet toe, dat ick gequollen wiert, opd.it

ick
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fck het penjckel ibude fien , daer ick in was , ende ort-

dertiiiTchen oock dat ick verwonnen wiert, om mijnc

fwackheyt t'overtuygen.. Gy fiet my vallen in de uyt*

terfte verdrietelijckheden, op dat ick ioude gevoelen 1

hoe grootelijckx ick uwen byftatit van noode hadde ;

ende al-hoe-wel dat ick veel gefondigt hebbe , ick iou-

de noch itl veel meerdere gevallen hebben , waert dat

uwe goetheyt my de gelegentheyt niet en haddc
benomen.
Gy en hebt noyt uWe handt geheel van my getroc-

ken i want ick hebbe altijt uwe hulpe gevoelt , ende gy
hebt ielve alle dingen voor my in *t goet gekeert , toe

mijne ionden toe , toe-laetende dat mijne vermetent-

heyt foude verootmoedight zijn* Was *t dat ick tot u
wederonl keerde > gy ontfongt my dadelijck > ende gy
vervulde my met de íòetighey t van uwe tegenwoordig-
heyt* Gy verdroegt mijne flauwheden : gy ontfongt

de ilappe begeirten van eene Too onvolmaeckte deugt*

Gy verweckte my , op dat ick de voornemingen van u
te dienen , ioude vernieuwen , ende gy dede my in

mijne kfanckheyt klaerlijck fien , dat ick die fonder

uwe grade niet en konde volbrengen.

VI. Ick en ioude noyt eyndighen , dat ick alle uwe
bermhertigheden in 't beíonder wilde verhalen t want
hoe vele gratiengliebt gy my gedaen : hoe vele íonden
hebt gy my vergeven I Gy heot 't mijnder opficht altyt

een Vaderlijck herte gehadt : gy en hebt uw aeníícht

van my niet af-gekeert niet tegenftaende de ongetrou-

wigheyt van mijn ondanckbaer herte , het welck u al-

ies beloofde , ende niet met alien uyt en werckte. Gy
aenhoorde mijne begeirte , al~hoe-wel dat gy deífelfs

onvruchtbaerhcyt , ende onilantvaftigheyt vooriaegt.

Ick keerde dadelijck achterwaerts : gy faegt mijnc
valiingen ? ende gy veidroegt-fe : gy hefte my ftil-

//, DwL Ff lekeas



45 ô Aenfyraeke en VérhandelíHge met Jefusi
lekens op , ende gy ontfonckt my wederom in uw£
vrintichap , de welcke ick een weyni<* tydts d^er naer

door mijne ilappighey t wederom íòude komen te bre*

ken. Heeft men oyt ioeteren Vader , teerdere Moeder *

ende getrouwercn vrient gefien >

Wat danckfe<*gingen fal ick u geven y ò goddelijc-»

ken Jefus í Ick ben u meet fchuldig , ais uwe Diicipe-

len. Sy en hebben uwe liidtfaemheyt maer ten tyde van
dry jaeren geoeffent , ende ick hebie geheel mi jn leven

lanck vermoeyt. Sy hebben het meeften deel van hua
leven in uwe liefde , ende in uwen dienft over-ge-

ibrocht i ende het mi jn wort geheel in traegheyt 3 ende
in fonden geileten.

Ick ben meer fchuldig aenuwe bermhertigheyt y

als alle andere te faemen : want daer zijn ontallijcke

menichen, die gy laetdolen inhetgeloove , terwy-

lendatgy my daer in bewaert. Gy verdraegt dat ly

de Af-goden aenbidden , ende de leugen-taele vol-*

.

ghen , terwylen dat ghy my met de fuyverfte ftraelen

van uwe waerheyt yerlicht. Gy gedooght dat andere

in hunne ibnden volherden tot de doot toe , terwylen

dat ghy my de mijne doet kennen , ende my de gra-

tie geeft , van daer uyt op te ftaen , oft voor't minften

die gratie van u te bidden. Ten leften ; gy vergeeft

íiiy íoo vele fonden , ais ick foude beflryven , waert

dat gy de goetheyt niet en hadde > van my daer van

te bewaeren.

Ick aenbidde u , ômijnenSaligrtiaecker ? ende ick

bedancke u , loo veel als ick vermagh * over alle de
gratien , die gy my gedaen hebt , ende oock over

andere ontallijcke 3 die ick niet en kenne. Dat alle de
Heyligen , ende alle de Engelen hun met my vervoe-

gen ,omuwen H.Naàm te gebenedyden ,-ende om
uwe bermhertigheden in der eeuwigheyt te fingen...

VIL Gy
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VII. Gy ) Heere , die kent het gene 3 my met alle

deíè gratien belet te voorderen , is , om dat ick mijnen
toevlucht in mijne nootwendigheden tot u niet en ne-

me , ende dat ick eenige dingen buyten u beniin-

ne , die ick om-uwe liefde niet en beminne j fuyvert dan
mi/n herte , van alle defe aengekleventheden > ende en
gedoogt niet , dat ick eenen anderen meefter , anderen
raet , anderen techter , ende eenen anderen vriendt be-
minne als 11 : want al-hoe~wel het fchynt, dat'er niet

en is , als groote dingen , die aen uwe oneyndelijcke

grootheyt konnen betamen , ick wete nochtans 3 dat

eene iuyvere eenvoudigheyt u behaeght ,* jae dat gy u
geweirdight , oníe beíòndere nootwendigheden tc

kennen , oníe ftappen , ende onfe bewegingen te reke-

nen. Want is't dat gy het getal van onfe hairen , ende
van de bladeren der boomen weet , waerom en foudt

gy oock het getal van onfe infichten , van onfe inge-*

vingen , van oníe gepeyfen , van onfe begeirten , ende
van alle de oogenblicken van ons leven niet weten }

Waer 't dat gy maer eene ure 's jaers geftelt eii

hadde om my t' aenhooren , om te voorfien aen
mijne nootwendigheden , om my uwen wille té

kennen te geven ; en behoorde ick geheel dat jaer

naer die ure niet te wenfehen ? ende my te berey^

den om met u te handelen , naer u te luijfteren y

ende om uwe weldaden t'ontfangen 5 die voor
geheel het volgende jaer het voedtiel van mijne
2iele moeten wefen , tot dat die geluckige ure íàl

veríchijnen ? hoe komt dat ick met u altijt niet en
verkeere , als met eenen wyien ende getrouweft

Vriendt , ende met eenen machtigen Beichermer ,

die noch door de beftieringe des weirelts, noch
door het gewicht van de geheele eeuwigheyt belet

en wordt van op my te peijíèu 2

Ffi Waeroni
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Waerom en kome ick in mijne pynelijckheden mijc

herte in uwe tegenwoordigheyt niet uytftorten ? v

te kennen geven een woordeken > het welck my
verbelght; de gepcyfcn , die my quellen\ endealk
verdrietelijckheden , die my overkomen ? wae*

rom en hebbe ick geene forge , van u alie mijnc

werckert op te dragen , ghemerckt gy het weynigh I

het welck ick voor u doen , wel wilt ontfangen ?!

waer 't dat ick in defe oeffeninge getrouw ware , gyj
foadt my met jonften vervullen : want is 't dat gy!

tny voor mijne louwe gebeden , ende voor mijne;

flappe veriuchtingen , met duyfent-mael meer gra-!

tien voor-komt , als ick voor my felven ioudej
1

konnen verdienen , wat foud het dan zijn , waer'cl

dat ick u alle mijne woorden , wercken ende gepeyfen

op-ofFerde , ende dat ick alfoo geheel aen u ware 1

VIII. Daer ontbreeckt my eene fake , ô miinen

Godt , de welcke alleen my foude konnen herftellen

,

ende fonder de welcke ick mijne qualen ielve niet en

gevoele , die my van alle kanten omringelen , te weten
de ootmoedigheyt , die den oorfpronck is van alle goe-

deren. Gy weet , ô Jefus , die den aiderootmoedigften

zijt onder alle de menfchen , dat ick het miftrouwen

van my felven niet en kan verkrygen , noch oock de
vreefc van u te mishagen , ende het geluck van fonder

ophouden naer u te veriuchten , ten zy door uwe
ootmoedigheyt. Sy alleen kan my leeren , hoe veel

my daer aen belanght, van u te kennen, ende ick

wete hoe aengenaem fy aen u is. Verootmoedigt
my dan foo veel als't u belieft, ô ootmoedighen

Jefus \ veftight in my defe deught , die u íòo aen-

genaem is , ende die alle d'andere bewaert > op dat

ick van my felven miftrouwe , dat ick u foecke

,

dat ick aen uwe beftieringe geheel onderworpen
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zy> ende datick , van myfelven onthecht zijnde ,

nict mcer en leve als door 11 , Goddelijcken Jejus ,

rnijnen Meefter , mijn fteuníèl , mijnen trooft , mij-

ne faligheyt , mijne liefde , mijn opperfte goet , ende
mijn wacrachtigh leven !

O alderootmoedighfte Dienaererfie , ende alder-

weirdigfte Moeder Godts , die van hem noyt gefchey-

den zijt geweeft 1 aengeiien hy figh niec te vreden en
heeft gehouden , met mijnen toevlucht te zijn , maer
dat hy oock gewilt heeft , dat gy mijne Vooriprakerflc

foudt weien ; en weygert dan niet , van mijne beicher-

minge aen tenemen : endeal-hoe-wel gy van mijne
cllenden vry zyt geweeft,gy zyt even-wel eene Dochtet
van Adam. Hebt dan medelijden met uw vleefch , en*

deverkrygtvoormydengeeft,dieuin alles beftierde,

Ende gy , Hcylige Apoftelen, diehet licht des

weirelts geweeft zijt,beforgt my defe grade van bekee-
ringe , ctieU-L.de geheele weirelt door heeft doen
loopen. Hebt medelijden met mijne gebreken , ge-

merckt gy lieden daer aen oock onderworpen zijt ge-

weeft , ende vraeght voor defen armen fondaer dtn
H. Geeft , die alle onvolmaecktheyt van U-L, verdre-

ven heeft.

XVIII. LYDEN
VAN

JESUS,
1 . Jefus verlaet fijne Moeder , en gaet foecken de verlori-

Schapen. 2. Hy begint fijn Predicatien te Capbamaum die

de fladt van Jefus genoemt wcrdt. 3. Hy doorliep alle de

Steden van lfrael over de dry hondcrt in't getal , hunnt
plane Landen en Zee-kuflen. 4. Hy wlerdt bier zvel , en

daer aualijck onthaelt , fomwylen wegh gbejaegbt , en is

F f 3 dtjè
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altydt te vreden met eenen [oeten en lydtfumen geejl. Soo hande,
Jefus noch met ens : op den tydt van dry jafrei heeft ZldatLandt vervult met weldaden. 5. Beter is een kortt,doendekven als ewlangh fondigh Uven. 6. Den Rechtveirlgen doet veelgoedts opkortentydt

5 dit wordt feer teryckeleu
uytgeftet totophetlefle. 7. Jefus bandelt met let sLí,7tZVroHwken -.finfpyfe WjM dm wil vmfij ^ vM /

aen

S. Hyleert ons eer/l Godt foecken voor alleftken. Is het defZ

Syne Reyfen.

I- "T\ En Goddeli jcken Herder begonfte met defe

iJr WCyi
? g5

Dli"Pilen het Jodts-landt te door-loopen, endede verlore Schaepkens van Iiiael byeentevergaderen. Sijneforghvuldigheden ftreckteahim m't vervolgh voorder uy t , ende om de plaetfcTte
vullen van de gene, die dooi hunne verblfndt eytende door de verfteentheyt van hun herte fijn woordfoudenkomente VeWerpen,hybereyde fig van adan

,
om die Nanen van de Welt tot hem tltreSemmaer op dat de Joden geene reden en fouden hcbfivan hun te beklagen

, foo en vergat hy van fijnen kannj«, hetwekktot hunne bekeerlngeLndeftSkeHy vetKond.ghdeaenhunhetRijck der der Hem":len
, de Wet der grane , ende de Goddelijcke Rijck-dommen

, d:e hy hun toe-brochte
'

^ l'lrWrii hy/'m ^rachtigen Meffias

Eli
die

,
Godt

,

h
,

Un ÍO° lan8h te ™& beloofthadde den welçken hunne Voor-ouders foovTe-
{«ghlyck gevvencht hadden , ende die iy felve be-

tr h?n
te CkC

? '
ae"Sefien ^ befonderlijck

IZoZ? A
''
t?-™* eve»-^'dathyluaeeutiochtc

, daerfymeene groote vercetenthevt
van hunne fahgheyt ieefden : hy riep hun°, hy píe-

íenteerde

í
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fenteerde aen hun fijne gratie , ende hy en ipaeiv

,

de noch iorge , noch arbeydt , om hun te verlichten ,

om hun te trecken uyt hunne ibnden ? ende om hun te

Vervullen met fijne gratien,

Hebbende dan fijne Alderheylighfte Moeder ver-

iaten , onder wiens gehooríaemheyt hy foo vele ja-

jren , foo foetclijck hadde over-gebrocnt , gonck hy

naer Caphamaiim , het welck eene Stadt was in Gali-

leen , gelegen by de palen van Zabuion 9 ende van

Nephtali,ieerby denjordaen ,ende by de Zee van

Galileen. Defe twee Geflachten , zijnde gevallen

in eene groote ongeregeltheyt van leven , zijn verdoiv

ven geweeft met alle de reft van het Rijck van Iirael

,

beftaende in thien Geflachten , waer van Samarien de

Hooft-ftadt was ; maer iy was Í00 vervult met boos*

hcden , dat fy de gramichap Godts over haer trock ,

ende is eyndeli jck door de Pefte , ende doov den Oor*

logh geheel tot niet gebrocht.

H. Het is dan binnen Caphamaum , dat Jefus fijti

Evangelic heeft beginnen te Predicken , volgens defe

voor-iegginghe van Ifaias: Het Landt van Zabuion ,

ende hetLandt van Nephtali , zijn d'eerfte die befproeyt'

ÍLijn çeweeft , het Volck, het welck ivandelde in de duy-

ftermjfin , heeft eengroot licht gefien ? ende de Sonne is

pver hun op-geflaen , de welch? ivoonde in het Lant van

defchadmve des doodts. Ifa. 9. Hy ftorte daer fijne lee-

• ringe uyt met alfulckeovervloedigheyt , hy àeàc daer

foo vele Mirakelen a ende hy was daer foo dickwils ,

dat hy-fe gemeynelijck fijne Stadt noemde : want

gelijck men niet en feght , dat de Sonne , door-

loopende den Hemel , op-ftaet om hem te verlich-

ten 5 maer wel d'aerde die aen de duyfterheden dê$

nachts ende aen de veranderlijckheyt des tijdts

cmder-worpen is ; alfoo oock Jefus , die de Sonne

Ff4 is
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is van de hemelíche Stadt , de weícke aen geene fcha-duwe, nochaeneenigeveranderlijckheyt onderwor.
pen is en is voor haernietop-gheftaen,maervoor
de íondaren welckers dagen Icorc zijn , ende het
lich droevigh

, ende die foolange nachten , ende foo
taftel Ifckedavfterhedenhebben,dathet Landt , het

Siíen °°nCn ' hun onbWoonlijck behoorde te

HyennocmtCaphamaiimfijne Stadtniet , ais om
dies-wi le dat hy daer ftofvindt , om fijnen iever uyt
te urercken,ende om de wonderheden van nine macht
teoffenen

: ende het is vooronseene groote reden van
vemooftinge

, dat den Sahghmaker die het eeuwigh
licnt is, figh geweirdight op te ftaen voor de fonda-
renjdefekoudeendeduyftereLandtfchappen te be-
loecfcen

, ende hun bequaem te maken om de vruch-
tei

ÍTT
V
°T?

r
r

tC b
/f

n
,S
en ' die hY daer van vervvacht.

m. Deíe goddeli)cke Sonne hebbende dan verfche-
nen overeene aerde , die bedeckt was met de duyfter-
rnflen der fonden , door-liep alie defe verwoefte Ste-den yanlfrael

, welckers getal in de pael-ícheydinoen
van Jofue , behep over de dry hondert Steden , fon-
der die te rekenen

, de welcke daer naer noch ^ebout
zun gcwecfl:,eride fonder dekafteelen, en Indere
kleyne plaetfen Het geílachte van Juda alleen , hadde
hondert envyf-thien Steden. Jefus gonck in hunne
Synagogen,om aen hun het Ryck der Hemelen te ver-
kondigen

; hy vertrock íigh in de hoven , ende op debergen
,
om aldaer den nacht in't Gebedt over, te

brengen
; hy gonck in de huyfen , om aldaer de

íiecken te gheneíen, ende de menfchen te onder-
ricnten. Hy dede Mirakelen in gemeyne plaetfen •

hy vergaederde het volck op de velden ende by de
nvieren , ora penitente te predicken : hy fpyfde

hun
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fcnn fomtyts Mirakeleufelijck y hy venreekt de doo
den , hy en verwierp niemant , hy trock de fondaren

tot hem 5 door den geur van fijne goddelijcke kracht >

hy vervulde hun met verwonderinge , endc vreught >

\

door de verheventheyt van fijne leeringe , ende door
de foetigheyt van fijne grade.

Hy beíochte oock aíle de Zee-kuften , naer dat

hy fijne Difcipelen aldaer ghefonden hadde om fijne

komfte te verkondigen. Ende al-hoe-wel dat defe

plaetien hun feer verre uyt-ftreckten , de welcke hy
verdeelt hadde aen fi)ne twee-en-t'ieventigh Diicipe-

len , op dat fy aldaer het Woordt Godts íouden ver-

breyden, foo is't nochtans dat hy alle die plaetfen

daer naer ielve hefochte. Hy bleef in elcke plaetfe (bo
langh , als het van noode was ; ende als hy figh daer

uyt vertrock , liet hy aldaer fi jnen geeft > den welckcn
het goddelijck iaet , het welck hy daer gefaeyt hadde,
dede uytfpruyten.

IV. Soodanigh warcn de forghvuldigheden , de
begeirten , den arbeydt , ende de gedurige reyfen

xmjefus Chrifttis. Hy gonck te voet in ecn ieer

ftraf Landtfchap , tuflchen de ileenen , ende de rot-

ien , in de dalen , ende op de bergen , lydende de
kouwe , de heete , de winden , ende den regen ; en-

de hy vv^asíomwv len Í00 vermoeyt , dat hy genoot-

faeckt was op aen wegh te blijven , om een wey-
nigh te ruften.

Soo haeft als hy ter plaetfe gekomen was , daer

hy wilde zyn , begonfte hy het volck te onder-
richten , ende wonderheden van fijn mogentheyt,
ende van fijne goetheyt uyt te wercken. Terwy-
len dat de Difcipelen peyfden op de lichamelijo

ke noodtwendigheden 3 was hy geheel befigh met de
íaligheyt der zielen te beforgen. Men ontfonck

. hem
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hem míomraige plaetfen íeer beleefdelijck , ende ft,andere feer (mahjck , ende íomwylen gebeurd'et da"men hem wegh joegh ende alídan veltrock hy fXfonder te Jclagen

,
ende fonder te munt^ureren ,a

y
itifdtfoo lydtíamjghmde iaíteringen , ais hy tmldt wasin fin* hemeFíehe goederen tf ftorten over deidiehy welgefteltvondtom die t' ontfcnoen
°

™;n
ín

A J
r?Pelenhieroververítoort /.ipde , endewtllende dat'er ver nyt den Hemel foude neder-dae!len

,
otn dit ondanckbaer volck te ftraffen , íeyde tothun metfijne gewoonliicke rebaerheyt; GyJedmen

kenncn gevende dat íipen geeft , eenen geeft vanviede,vaníoet,gheyt 5 vanii,dtfaemheyt
, ende van^nckmocci,ghey t was , die den fondaer verwacm , en-d. d.e hem de gtatie aenbiedt , fonder hem eenigh

geweltaentedoen. Als fy hem eens op eenen 5
derenkeerwddenafKeeren,dathy naer het fod«

T)JZr
l

l

ha
lde W,1Ien fteeni§en '

antwoorde hy:-Vatcr tivaelfuren warm op den davh , Joan 1 j o

orow!C

|

1CCrcnf•

de AP°feli J
cke Maimer, elfuren&^ °

VCr
i

brengCn in te Wachten
• «^ ''" lyt-lam.gh te zt,n

, als-wanneer het volck de <>mk tentwaelfuren omfanght , naer dat iy die in°de voo™gaende uren verworpen hebben.

™X' tyjtâ.to&te? is't , dat oníên Sali*h-maker hedens-daeghs noch handelt met de mSicnen • hy noodt-fe door fijne weldaden , ende door
fijnegrane ende als iy die wey^eren , vertreck

van le ,"J ^ P>'nli I
ck^yt, endein de plaerfevan die te veritooten door fine rechtveird.Vhe

gramichap de welcke defe weygeringe verdient ,too komt hy op eenen andercri tydt Vederom aen

i
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de poorte kloppcn , ende is't dat hy den wille be,,

réyt vindt om hem t'ontfangen , íoo vergeet hy alle

deverachtingen , dieroen hem gedaen heeft , ende
liy handeltmet ons, aloft men hem voorkomen ,

jgefocht , ende met vreught ontfanghen hadde alie de
reyfen , op de welckehy by ons gekomen is.

1 Men kan't niet ieggen , hoe vele gratien dat den
Salighmaker over de menichen in alle de rlaetfen daer

hy gonck uyt-ftorte : want al is't dat de Evangeliften

een groot getal van fi]ne wonderheden beichreven

hebben , Too is't nochtans dat den H. Joannes ons ver-

fekerr 3 dat waer het faken men alles moefte befehry-

ven , men de weirelt met boecken ioude vervullen.

Ende hier-en-tuiTchen isdit al-te-mael gebeiut > niet

in den tijdt van vele eeuwen , maer op den tijdt van
dry jaeren , niet door andere , maer door hem fel-

ven. Hy heeft ongetwyfFelt ons willen thoonen door
den weynigen tijdt ,den welcken hy ghebruyckt heeft

om foo groote dingen uyt te wercken ,' dat een kort

leven vol van goede wercken , on-eyndelijck beter

is, als een lanck ende vruchteloos leven ; ende dat'er

niet veel tijdts van noode is , om vele deugden ende
verdienften te bekomen.

VI. Waert dat Godt in ons voile dagen , ende
een leven iagh , het welck geheel in fijnen dienft

befteedt ware , hy foude miifchien den tijdt van
ons ballinckichap verkorten ; ende op weynighe
jaeren met fijne goederen verrijekt zijnde , louden
wy eerder in het Rijck der Hemelen komen;maer
om dat het grootfte deel van ons leven over-ghe-

brocht wort in fonden , foo hebben wy tijdt van
noode om die te beweenen , om die uyt te wiiP hen

,

ende om den Hemel te verdienen , ende de reden

Waerom dat hy ons ballinkichap dickwils verlengt ,

is
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is om dat hy naer onfe bekeeringen wacht.

Vett rechtveirdwn gefiorven menfch , feght deH. Schnfmre, verdoemtdelevende goddelooft•

, ;*fedcjonckben hacftehjckvoUeynt , verSoemt hit lanck le-ven van den onrechtveirdigen
: Sap. 4. 16. want den

Rechtvcrdigen yerkryght op dien weynigen tydt die

Íoorfv if' ghe"°eghfam
f ge^Iijck°e goedere^voor fy felven

, ende om andere daer van deelacl tigh

wotttn"^ Í
e

Í "ckWt wd over-ghebrochf,

S™ phoudenvoor eenen eerlijcken 011.™j vervult met verdienften. Maer het lanck le-venvanden £ondaer, d.e vele jaren over-bren-ht

ícloos e°n

P
dí

,ne^T *^ Í$ Shehed v^h"tcioos ende met fonden vervult.

AviV*'
1 datc

5
nen

,

Heydenfchen Philofoph heeftdoen feggen, dat den goddelooien niet ci rterft :S eT"h ^
meth

J
°e

,
hy

,

kan fteiVCn
•
die » J« ge-

leeft en heeft
, ende fi,n leven eyndigen die het metbegonft en heeft ? Maer men kan met mcerdere waeS

heyeverfekeren, dat den fondaer altydt rterft , om
diefwilledat hy noyt en leert leven. Want gelijckmen het leven

, het welck berooft is van de ffiren, dte ons eeuwighlijck doen leven , eygentliickgeen leven en mag noemen ; alfoo den genen die nieten leeft
,
als om de eeuwige doodt begint te fterven

.

eer hy begint te leven , aengelien hy noyt en is in denwegh van het waerachtigh leven; aldusdegene die
lanck leven fonder Chriftelijcker wyie te leven ,mogen vergeleken worden by een Schip , het welck
floor een ongeftuymigh wederherwaerts en derwaerts
geimeten, groote bewegingen li/dt , ende weyni-
gen wegh af-lcyt.

J

VII. Den rechtveirdigen menfch die geheel be-
Kommert is met iljne Saligheyt , ende met den

dienft
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dienft Godts , vindt in weynige jaeren veel tyts om het

Gebedt te oeffenen, omtevaften,om penitentie te

doen , om fijnen naeften te helpen door fijnen raet

»

door fijn exempel , door fijne goedcrtierentheyt ,

om de Cruycen te dragen , die Godt hem toe-iendt >

ende om alíe andere Chriftelijcke Deughden te oeffe-

nen ; om dielwille dat hy niet eenen oogepblick tyts

en laet voor by gaen , ionder daer mede profy t te doen

,

Í00 datalle gevallen hem dienen tot verdienften. Maer
den genen die de iorge van fijne faligheyt veronacht-

íàemt, ende niet en peyftals om aen fijne ongeregelde

begeirten te voldoen , heeft veel tyts van noode om fij-

ne vermaeckelijckheden , luften , eergierigheyt , ende
om fijne ydelheden in te volgen , om te voldoen aen

dtivfent valfche wel-leventheden , die de weirelt ver-

eyícht , maer Godt niet. Hy foude vvel ibo veel levens

moeten hebben , als hy verfcheyde bekommerniifen
heeft , aen de welcke , hy dit kort , ende onieker leven

verbonden is te deelen , het welck Godt hem gegeven
heeft , om het eeuwigh leven te verdienen.

Hier uyt volght , dat is "het iaken hy eenige be-
geirten krijght van op fy felven ende op fijne (a-

ligheyt te peyien , hy daer toe den tijt niet en vint >

door dien dat de ydele bekommerniíTen des wei-
relts hem het befte deel van fijnen tijt ontnemen

,

ende als hy komt te fterven > als-dan is't, dat hy
begint te íien, het gene hy te voren hadde moe-
ten doen, om wel te leven. Maer gelijck die din-

gen , de welcke met'er haeften geichieden , ielden

bereet zijn op dien tijdt als fy noodigh zijn ; ial

dien menfch, die deie lefte ure verwacht om te

arbeyden voor fijne eeuwighe faligheyt , op foo
weijnigen tijdt dit Bruylofts-kleedt konnen berey-
4en , daer hy overvallen licht van pijnen , bevan-

gen
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gen met vreele , ende beitreden met duyfent gepéy-
ien, londer welck Bruylofts-ldeedt men in de kai
mervan het Hemelsbancketnieten geraeckt i Ende
is het faken dat hy in deien lellen ooghenblick , waer
aen fijne eeuwige íaligheyt height ,- komt te falen in
het gene dat hy doenmoet, wât verlies , wat onge-*
luck , ende wat Wanhòpe.

VIII. Onfen Salighmaker vondt in defe dry lefte
jaren van fijne pelgnmagie tyts genoegh om alle defe
Steden tc door-loopen , om de gheíontheyt aen de
fiecken wederom te geven , ende het leven aen de
dooden

j om vele íèer pynlijcke reyfen te doeft , om
veel arbeydts ende quellingen te onderftaen , om fy feli
ven van de doodt te verwecken , ende om naer den
Hemel wederom té keeren , door dien dat hy fy íel-
ven geheel en gantích begaftot de uytwerckinge van
oníe íaligheyt , om welck te doen , fijnen Vader hem
gefonden hadde. Ende aidus haer íoo grooten arbeyt
onderftaen te hebben , was fijne alderfbetfte rufte wel
te mogeri doen aen de meníchen ; overíulckx hy en
gonck in geene plaetferi , oft hy liet over ai teecke-
nen van fijnen iever.

Opeenenfekerentytfathy op den kant van eene
fonteyne , ontrent de Stadt van Samarien , om aldaer
een weynigh te raften* Het is feer licht om oordeeletí
uyt die dingen , de welcke aldaer çebeurden , met wat
gepevfen hy bekommert was , ende wat fijnen arbeydt
konde véríoeten. Want terwylen fijne Diícipelen ge-
gaen waren om eenige levens-middelen te halen i

qUam daer eene íondarerfíe om water te putten , van de
welke hy te drincken vraeghde , hetwek íy hem met
eene quaede gratie weygerde , íeggende dat de Sarna-
ritanen eenen af-keer hadden van de Joden i maer
den Saligmaker die de íaligheyt van dit arm íchep-

ícl
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el vienahliick wenlchte , omeene foo goede gele-

ienthevt niet te verliefen , fprack haer datchjckyan

!e aoddelijcke wateren >die uyt het herte van den

fchtveirdigen ípringen tot in het eeuwigh even.

Als hy in haer de begcirte van een loo fahgh watef

/erwacht haddcom alles datelijck af te foijden , het

jvelck fish tegen een foo groot goet ftelde ,
hy gat

Met de g^evaerlijcke geftelteniffe , daer fy in was ,
met

eene wonderlijcke ioetigheyt ende vvijsheyt te kennen j

endeom dieiwille dat de kennuTe ende hetGefooye

van den middelaernoodtfakelijckwarentot de bekee-

rinçe van defe fondarertfe , hy gaf haer foo klaerlijclc

te kennen , dathy den waeiachtigen Meffiaswas ,

den welckenGodt beloofc hadde, ende dathy met

min sekomen en was om hare fatigheytals omdie

vancfegeheele weirelt, dat hy fulckx noyt aen het

volck in't openbaer,nochoockaen iijne Apoftelen

felve in'tbefonder te kennen en heeft gegeven :
ende

aldus verlicht, ende op foo korten tyt bekeert zijn-

de , fy verkondigde over al de wonderheden van

de goddelijcke grade.

De Difcipelen quamen ten leften aen , en ver-

íochten van hem , dat hy foude willen eten van het

eene fy «xebrocht hadden ; maer hy antwoorde hun.

dathy geVoedt was met eene fpyfe die fy met en

kenden,te weten,met de volbrenginghe des wille

van fijnen hemelichen Vader , over de fahgheyt der

Terwylen dat hy alfoo fprack ,
.qamen de In-

woonders van Samarien tot hem , verfoeckende

dat hy met hun foude willen gaen , de welcke hem

aenhoorden , ende hem voor den waerachtighen

Meffias erkenden. Siet eens hoedanigh dat iijn

voedtieldien dagh gheweeft is > het welck 'teems.-
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fte was dat hem konde veríàden , ende her leckerft
voor hem altiit ícheen te wefen.

IX. De goddelijcke goetheyt , hebbende dan vàfl
befloten ons te verloflen van de noodeloofe íòrgen var
dit leven > heeft geboden , Dat onfe eerfte Jorge foudt
xyn van het Ryc\ der Hemelen te foecken ende haen
.Rechtveirdigbeyt. Matt. 6. 33. Want als wy onfe voor-
naemfte bekommernifle in de faken des weirelts ftel-

len , Í00 ghebeurt het altijdt , oft dat iy niet wel en
gelucken, oft dat4e met langhdurigheyt ghedaen
worden , oft dar den uyt-val , den welcten wy
daer van hopen , de pvne niet weirt en is die iy
ons veroorfaken , oft dat fy verwert zijn met duv-
ient liften ende valicheden , ofte wel dat fy vervult
zijn met ydele voornemingen , die geheel ons leven
vruchteloos verteiren. Den genett die Godt foeckt
voor alle faken , imaeckt alleen den waerachtighen
vrede : want daer en komt hem niet over , oft hy treckt
eenigh profijt daer uyt : want in het verlies van tyde-
lijcke goederen , hy wort rijck door fijne lijdtfaem-
heyt 9 hy vertrooft fy felven door de benediAien die
hy aen Godt geeft, ende in den voorípoedt ielve van
deCe weirelt , vindt hy eenen oorfpronck Van verdien*
Hen voor den Hemel.

X. Als debegeirtedesHemelsin het hertewel ge-
veftight is , foo is men hieropd'aerde met weynig te

vreden ; maer als men dcfe begeirte met en heeft , foo
en is geheel het aerdtrijck voor ons niet genoegfaem*
Den rijckenVreckvan't Evangelic en hadde noyt ge-
noeg in de overvloedigheyt fijnder goederen , die hy
was beiittende , foo verre dat hy een ftuck broodt wey-
gerde aen den armen Lazarus ; en als hy uyt het diep-
íte der helle , daer hy in gevallen was , Lazarus fagh
in den fchoot van Abraham , hy en vraeghde van

hero
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hern niet als eenen druppel Waters , om fijne tonge tc

ververíchen. Aengeíien oníèn Salighmakcr voldaen
was , om fijnen honger te veriaden , ende om van fijne

vermoeytheyt te ruften , met onfe faligheyt te foecken,
onie qualen te middelen , ende onfe armõede te ver-

rijcken ; en is het niet redelijck dat ons voedtfel zy »

hem te beminnen , te dienen , ende te behagen.

AENSPRAEKE ÊN VERHÁNDELINGE

Met Jesus , over de vermoeytheyt vanfijne
Reyfen*

i. De fondlge ziele erkent aen Jefus dat hy fijn 00gen van
hermhertigheyt op hatr gestagen heeft, 2. Wat fy is Jonder Je*

fas. 3 . Dat fy ongevoelijck is in haêr eygén ellenden daer Jefus

foo gevoelijck in is. 4. En door dat gevoelen weldoende aen foo vele

menfehen, 5. De ziele bektnt dat fy is dlt verlorin fchaepkert

*t gene Jefus is komen foecken en weldoen.

I. /~\ Goddelijck vermogen , die de fterckte dei

V^/ krancken , ende de remedie der fondaeren zyti

mijnen Godt , mijnen Heere ende alle mijne hope >

urat fal van my geworden , is't dat gy de oogen van

uwe bermhertigheyt op my niet en flaet } Het is van
over laiigen tijtdat gy my (out verlaten hebben, ende
dat ick nu foude verloren zijn , waert dat gy mijne fon-

den aenfien hadde 3 om my daer over te ftraffen , ende
niet om my die te vergeven. Hoe dickwils foud' ick

U vergramt hebben, endewaer ioud' ick nu zijn ,

waert dat gy my mijne driften hadde laten volgen ?

Ick en leve niet., als door iiwe goetheyt; ende dac

ick in den af-gront van alie ellenden niet gevallen

en ben , dat is , om dat gy my ònderfteunt hebt met
uwe handt * dat £y door uwe verdienften voldaen

hebt aen het gcbruyck van de mijne 5 dat ghy my
//. Dccl. Gg niet



466 Aenjpraeke en verhandelinge met Jefut i

niet verworpen en hebt ; dat ghy my de vergiffeniííe

mijnder ionden altijdt hebt doen hopen , ende dat gy
my noch noodt tot de mede-deelinghe van uwe goe-.

deren.

Is't mogelijek dat ghy , ô goddelijcken Jeftts , ee-

nen foo ellendigen menfeh by u hebt willen hebben ?

Sal eene foo groote bedorventheyt by foo groote fuy*

verheyt konnen blyven \ foude mijne verworpentheyt

haere oogen alleenlijck derven ophefFen naer uwe
grootheyt } wat vereeninge kan daer doch weien tut
ichen mijne armoede , ende uwe ryckdommen ; mi-
fchen eenen melaetfchen , overgoten met wonden ,

ende den genen die door fy felven rijck ende mach-
trgh is y tuíTchen íoo dicke duyfterniflen > ende tuí-

fchen een foo íuyver licht ? Ghy fiet my , ô Heere ,

foodanigh als ick ben , dat is te feggen , noch veel

cllendiger als ick wel peyfe ; maer gy zyt íoo groot

,

foo machtigh > ende foo verheven , dat gy niet volko-
mentlijck en kont gekent zijn , als door u felven , en-

de uwe grootheyt vertrooft my in mijne nederigheyt*

IL O Godt van mijn herte , die my niet en wilt ver-

laten , om diefwille dat gy my gefchapen hebt voor u

,

maer die in tegendeel mijne ciuyfterheden íèlve wilt

verlichten , mijne wonden genefen , mijne fonden uyt-

wiflchen, mijne onwetentheyt onderrichten , ende
mijne armoede rijck maken ; gy weet wat ick fonder u
ben > ende gy weet het alleen , hoe het kan weíèn , dat

ick , liggende in foo vele ellenden , uwen Tempel
worde. Hierom is't dat gy my van my felven wilt

fcheyden , ende my met u vereenin^en 5 maer is't dat

het voor my een foo groot voordeel is , ende is't dat

gy hetfoovierighlijck begeirt, wie kan my , alwaer
3
t maer eenen oogenblick tijdts varfu vervremt hou-

den i Ick die in foo menighvuldighe no^dtwen-
digheden
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(áigheden uwen byftandt van noode hebbende > t' alie

Uren van den dagh en nacht u behoorde t'aemoepen ,

ick ben ftom eylaes , niet tegenftaende gy felve tot my
roept. Ick die niet ionder groot verlies en ichaede

magh ôphouden van aen uwe poorte te kloppen 5 bly*

ve onverfchilligh , ende gy zyt het die my daer toe

f>raemt. Ick die altijdt aendachtigh moefte zyn , ende
etten op hct miiifte teecken van uwen wille , ben doof
âen het gene gy my gebiedt , ende gy zijt het die my
foeckt , om aen u te gehooriamen.

Is het mogelijck , Heere , dat den plichtighen de
VergiffeniiTe weyghert > ende dat den verbelghden in

alles toe-geeft ! Dat het fchepfel vlucht > ende dat het

den Scheppet foeckt > Dat den fiecken iijne gefontheyt

iiiet en wilt, ende dat den Medecijn-Meefter die al-

leen wenfcht ? Dat den gequetften iijne wonden be-
mint , ende dat gy , mijnen Godt , de pynen voor
hem gevoelt 1 Siet hoe verre dat mijne ellende gaet >

mijnen Godt 9 ende hoe verre dat uwe bermhertig-
heyt haer uytftreckt. O dat ick mijne qualen gevoelde*

gelijck gy die gevoelt ! Dat ick den fchroom daer

van hadde > gelijck gy hebt ! Dat ick foo feer wenfch-
te van daer uy t te geraken , gelijck gy wenicht van my
daer uyt te verloiTen ! Dat ick foo veel door my felven
dede , gelijck gy doet voor eenen ondanckbarighen
dienaer , ick en foude in foodanige geftelteniífe niet

zijn , daer ick my in bevinde.

Ghy , Goddelijcken Jefus , die de grootheyt
mijnder fonden kent , het quaet dat iy my veroor-
iaken > ende het goet dat iy my doen verliefen j

ende die langh te voren , eer dat ick'er was , ge*
lien hebt , hoe ongevoelijck dat ick in mijn ey-

gen verlies foude zijn , ende die voor my daer over

geraeckt waert , ende foo veel geleden hebt om
Gg a my
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; gy hebtforghe gehadt van my tevoor-

komen, ende te foecken. Ghy hcbt u vcrtoont ,0
Ooddclyck hcht , aen de gene , die in de duyfternii-
len -, ende in de fchaduwe des doodts waren : gy hebt
naer u vcrloren Schaepken geloopen ,0 minneliicken
Herder

,
tuflchen de Steenrotfen , over bergen , in de

dalen
,
door Steden , en Dorpen , over-laftende uw on-

nooiel hchaem met duyfent vermoeytheden , het
welck gy met verbonden en waert alfoo te praemen ,gemerckt dat het ionder eenigen wederftandt , de be-
wegmghen van uwen wille volghde. Ghy verweckte
alle hertenom u te beminnen, te foecken ende te
õnttangcn, door het foet geweldtvan uwe liefde: <my
vervulde-íe meteene hemeliche Leeringhe , met eene
verwondennge over uw wercken , ende met de
loetigheyt van uwe grade.

.
,

Ho
fj^1 §oets en ftorte gy niet over de iondaeren,

in t midden van foo veel arbeyts , het welck gy VOor
hun lede

! mijn hertemoet voorwaer danckbaer zijn
voor alle die pynelijcke reyfen die gy om miinen
t wille hebt aengenomen.

IV. Als iemantu noode , gy gonckt hun befoecken
ionder gewagh te rnaken van fijnkleyn geloove; gyhadde de goetheyt van te voldoen aen het ghene hem
ontbrack

, gy vergelde hem het weynigh goet , dat hy
dede, met overvloedighe gratien

; gy ibchte lelve
die , de wekke u met en nooden , wel wetende hoe
leer iy uwe hulpe noodigh hadden.
Ghy quaemt op den oever van de zee eeni<me

Viflchers roepen , ende daer van uwe Difcipeten
maecken;gliy gonckt eene bedruckte Weduwe te
gemoedt

, om haren Sone , die in de Stadt van
Nairn geftorven was , vande dcodt te verwecken.
Ghy Naderde de Piicine, om eenen gichtighen ,

van
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Van alle menfchen verlaten , te genefen. Gy naemt
de reyfe aen naer Tyrus , ende Sidon , om aldaer hec

Cananeeich Vroawken te vindcn. Ghy gonckt in het

Huys van den Phariíé , om eene Sondare rife te iiiyve-

ren , ende in het Huys van Petrus , om fijne Schoon-
moeder te genefen. Gy riaemt uwen wegh , langhs
waer ghy wifte dat Zacheus moeft komen , ende gy.

ftorte duyfent benedi&ien , Í00 over hem, als over
fijn Huys. Ghy fochte het Samaritaenich Vrouv/keti

met groote vermoeytheyt , om haer de foetigheyt van
uwe gratie te doen imaken. Ghy beiochte de Sonda-
ren , ende gy at met hun , om de hemelfche Waerhe-
den aen hun te leeren. Gy gonckt by de blinden > om
hun het geficht wederom te geven , by de beietenen ,

om hun te verloiTen , by de melaetichen , om hun te

genefen ^ by de bedruckte , om hun te trooften , by
de ghene , die verdoolt liepen , om hun op den rech-

ten wegh te brenghen > by de verharde , om hunne
herten te vermorwen , ende gy en ftelde niet eenen
voet-ftap , oft het was om goet te doen.

Als gy door vermoeytheyt in eenige plaetie genoot-

faeckt waert te blijven ; als de winden , ende den regen

u de weghen fwaer , ende moeyelijck maeckten , de
ellenden van íòo vele verlore íchapen , ende de peryo
kelen daer iy in waren , en liete-n u de mfte niet ne-

men , die gy nochtans ieer noodigh hadde. De dagen
fchenen u te kort ? ende de nachten te lanck 5 ende gy
en vont noyt tijt genoeg , om aen uwen iever , door
den welcken uw herte verflonden wiert , te voldoen*

Ende al-hoe-wel u eene groote menichte van

volck om uwe leeringe te aenhooren , over al volg-

de , ende dat iy by u het voedtíèl naer ziele , en
lichaem vonden , uwe liefde en was daer mede
niet voldaen 5 roaçr gy goqckt cock van alle kan*

Gg 3 ten
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ten die íoecken , de welcke de onachtfaemheyt vati

hunne faligheyt , ofee wel de forghvuldigheyt der
tydelijcke faken beletten u te volgen. Gy en kondc
niet lyden , dat men naer u te vergeefs wenichte ; gy
waert gereedt om dienft te doen aen alle de gene , die

u fochten , ende gy riept ielve oock de gene , die u
niet en fochten.

V. Opent de oogen mijnder ziele , ô goddelijcken

Herder , om my te doen fien , dat ick waerachtelijck

dacverloren fchaepken ben , het welck gy met Too

grooten arbeydt , ende volftandigheyt geíocht hebt |

wantdefegoddelijcke ftemme riep my van doen af;'

defebermhertigheytnoode my, deie leennghe on-*

derrichte my , de hope , die gy aen de iondaren gaefc >

onderfteunde my ; uwe mirakelen genafen my ; uwen
arbeydt verlichte my , ende deie oogen , die ae herten

bekeerden , aenichouwden my met medelyden. Uw
Lichaem was daer , ende uwen geeft was by my. Gy
ftorte daer uwe goederen over de menfehen , maer gy
riept my * om my daer van deelachtigh te maken»
Wat fal ick , q Heere , u wederom geven voor foo

vele jonften ?

O Goddelijcken Jefas, aengefiengy my met foo

grooten arbeydt gefocht hebt , maeckt dat hy my niet

vruchteloos en magh zi jn. Ick en ben niet min eílen-

dig , als die waren , onder de welcke gy leefde > ende

gy zyt foo wel mijnen Salighmaker , als den hunnen*

Geeft my dan eene plaetfe aen de tafel van Mattheus
den Publicaen \ laet my met u gaen in het Huys van

Zacheus , gedoogt dat ick uwe Voeten met Magdalena
cmhelfe , ende met mijne tranen beiproeye ; laet my
toe , dat ick met het Chananeefch Vrouken , eenige

brockelinckxkens van uw hemels Broodt vrage , ende

met: de Samaritane 5 een weynigh van dat Water ,

hçt
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hct welck haer op eenen oogenblick tyts fuyverde.

Maer is't dat icK alie deie gratien onweirdigh ben

,

hoort ten minften , medelydenden Herder , de
ftemme van dit kranck fchaep , het welck naer u
roept ;ipreeckt alleenlijck maer een woordt » ende het

íàl geneíèn zi jn. Gy veriekert ons , Heere , al is't dat

gy eerft gefonden zyt tot het verloren Schaep van 't

Huys van Ifraél , dat gy'er noch andere hebt , die ghy
uyt den Ooften , ende Weften tot u treckt , op dat fy
niet verloren en fouden gaen, Ick ben een van defe j

gy kent mijne ellende , gy fiet mijne wonden , ende
Sen deirelijcken ftaet , alwaer den helichen wolf my
ghebrocht heeft , als ick my van u vervremt hebbe,

Brenght my wederon tot uwen Schaeps-ftal , ende
maeckt dat ick uwe ftemme magh kennen ende ver«*

ftaen , op dat ick u altydt magh volgen , ende in gee-

ne andere weyden mijn voedtiel meer en gaen ioec»

ken , als in die , daer gy my iiilt geleyden,

VI. O Hemelíchen Vader , die my fiet , ende die

ick niet en fien , maeckt dat ick u fien , gelijck gy my
fiet , ende dat ick my felven voor ioodanigen kenne ,

gelijck gy my kent, Gy fiet mijne inwendige armoede*
ende hoe verre dat ick van u ben ; ende hierom is't

dat gy my met foo groote forge ioeckt. Gy fiet , eeu->

wighe Sonne , hoe blint dat ick ben , in de kennifie

van uwe volmaecktheden , ende hierom is't , dat gy
over my op^ftaet , ende dat gy dit landtíchap der dtiy«.

fterniíTen Komt verlichten. O dat gy neder-daelde tot

mijne inwendige ellenden toe, de welcke ick nie-c

genoegh en kan kennen, noch belyden ! gy fiet*

fe klaerlijck, gy verdraeght-íè , ende ghy hebt'er

medelijden mede , maer gy fiet oock de goederen ,

die in u zijn , ende die my geluckigh louden konnen
maken , de welcke ick niet en fien,

Q g 4 Neçn f
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Neen , Heere , ick en begrype met genoeghíaem í|P

dat gy mijnen Vader , mijnen Bruydegom , mijnen
f

Herder, mi jn Voedtíèl , mijn Opper-hooft, mijnen]

Vriendt , mijnen Schat ende mijne faligheyt zyt. Ick

en kenne de liefde niec , met de welcke gy my ver-

draeght, als door flechte gelijckeniflen > de fchoon*

heyt van uwe wercken , als door eenige giflingen ,

ende uwe oneyndelijcke goederen , als oock door de
brockelinckxkens , die van uwe tafel vallen. Ick en
iien de ongemete Zee van rijckdommen niet , die in

u is , ende die geheel voor my is ; ende al-hoe-wel dat

ick het geloove , ioo is even-wel mijn geloove kout
ende lauw , door dien dat ick , noch het licht , noch
de ondervindentheyt en hebbe van de iuyvere liefde.

Ongeluckigen blinden , die ick ben , ick en wete
niet waer ick gaen , ende ick gaen geduerigh tot din-

gen die my noch meer verblinden, O goddelijck licht,

het welck gy noyt uyt en bluicht ! ô eeuwigen glans

die geene verduyfteringen en gedooght , ô dagh die

altyt glinftert i ô Sonne die noyt onder en gaet ! Aen*
geiien gy over al eenen foo grooten glans uyt-ftort ,

waerom zijt gy verborgen aen mijne oogen \ Oft wae-
rom ben ick gelijck aen die Nacht-vogeien , de welc-

ke noyt minder en iien als in den volle'n dagh. Gy
hebt foo veele duyftere plaetfen verlicht , wilt dan
mijne ziele oock eens verlichten , op dat íy u magh
iien ende beminnen.

VII. Ghy en fiet in my niet , ô Goddelijcken

Jefits , het welck u kan trooften ; maèr dat ick het

seluck hadde van u te iien ende te kennen , wie
lotide my konnen beletten van u te beminnen ,

van u te omhelíen ende te befitten ? Ontdeckt my
dan , ô Koninck der glorie , de ftercke aenlockfels

van uwe íchoonheyt y gaet ende heerfcht in mijne

ziele ;
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?iele; opent deíeyícre poorte , door-breeckt defen

koperen muer , veríachc de verfteentheyt van dit her*.

te ; door-dringt den gront van dit duijfter hoi , waer
in uwe vyanden htm vertrecken ; doet-fe verdwy»
nen door uwe tegenwoordigheyt , keen viclorieus ,

goddelijcken Herder , ende brenght u gevonden
Schaepken wederom tuifchen uwe ermen ; geneeft

het van alle fijne qualen , die het geleden heeft van

de raiernije des Wolfs ; raaeckt dat het u wederom
kenne , ende dat het u noijt meer en veilaete. O
wanneer fal dien geluckigen ftont eens verichynen,

Wanneer fal ick u fien , mijnenGodt, gelijck

gy my fiet ? Wanneer íàl ick u beminnen , gelijck

gy my bemint \ Wanneer fal ick met u bekommert
zijn , gelijck gy met my zijt } Is het iaken dat gy
de fondaren niet en ibeckt , als om het goet , het

welck in hun gevonden wort , wy zijn eylacen foo

arm, ende ellendigh, datgy altijtte vergeefs ioudt

arbeyden ; maer is 't dat gy-fe ioeckt om uwe goe-

deren aen hun mede-te-deelen , komt mijne Sa-

ligheyt , geeft my het gene u belieft , ende gy fult

in my vinden , het gene gy wenicht.

VIII. Hoe veel belangt my daer aen , mijnen
Godt , vanu noijt geicheyden te zijn ! Als ick men-
fchen fien, gelijck ick ben, die genoegh onverfien

zijn van reden , ende vyanden van hun eygen fel-

ven , om u te verftooten , als ghy tot hun komt

,

foo en kan ick my niet weder-houden van te roe-

pen , verblintheyt van het menichelijck herte !

ongevoelijcke vermetentheyt , te gelooven , dat *

als men u verlieft , men iet beters als gy zijt foude
konnen vinden.

Moyies verlicht zijnde van uw licht , en wilde
van u niet fcheyden > ten zy naer dat gy hem be-

looft
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loott foude hebben van hem te vergefelfchappen

<

ende fijncn Leydtfman te zijn in de woeftyne, maei
dat ongeluckigh Volck , onder het welck gy hem
den Leydtfman geftelt hadde , ende het welck de
loetigheyt van uwe mede-deelinçe niet geimaeckt
en hadde , maeckten een goude Kalf , het welck fy
als hunnen Godt aenbaden. Het en is niet dan te
waerachtigh, datdengenen, dieukent, altijt vreeft
van eenen oogenblick fonder u te zijn , ende den
genen die u niet en kent , en gevoelt het ongeluck
met dat daer in gelegen is , van u gefcheyden te zijn,
Doet my dan gevoelen , ô Godtmijnder ziele , wat
dat het is u te verliefen , op dat ick fulckx weten
de , noyt meer fonder u en leve.

IX. Maer,eylaes ! Hoe dickwils hebbe ickuuyt
plijn herte gejaeght ! hoe dickwils hebbe ick uwe
mfpraken verworpen ! Uw gefelfchap geweyeert ! Dit
is eene foo groote reden van befchaemtheyt voor my ,
dat ick niet en wete , hoe dat ick voor u derve ver-
lchynen. Want wat fochte ick, als ick u verliet? Aen
wie wilde ick çehoorfamen , ais ick u ongehoorfaem
was ? Wat hadde ick gewonnen , als ick u verlore !

Hebt doch medelyden met my , Ô Heere ! Ick hebbe
u vergeleken by uwe wercken , ick hebbe de be-
dorventheyt van mijne begeirten duyfent-mael voor-
geftelt aen de Heyligheyt van uwe Wet.

Dat alle mijne aderen veranderen in fonteijnen
der traenen , ende dat ick nacht ende dagh voor
uwe voeten weene , op dat ick uwe bermhertig-
heyt daer door foude mogen bewegen. Ick hebbe
u verlaten , ô mijn leven , ende wat leven heb' ick
gehoopt fonder u ? Ick hebbe u van my wegh-ge-
jaeght , ô getrouwen vriendt mijnder ziele ! waer
foude ick diergelijcken noch konnen vinden ! Ick

hebbe
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ifiebbe u 4en in-ganck van mijn herte geíloten , ô

'Dorfpronck van alle goederen 1 ende wat gocdt bleef

my noch over , zijnde van u af-gefcheyden > Wat

befchaemtheyt en moec ick niet hebben , wat droef-

hcyt en moet ick niet gevoelen , belydende voor

uwe Majefteyt eene foo groote ellende \
Hoe ial ick

het ongclijek konnen uyt-wiflen > het welck ick u

gedaen hebbe } Slaet uwe oogen op u íelven , ô liefde

mijnder ziele , voor ende aleer gy die op my flaet.

Gaet uw herte te raden , eer dat gy het mijn on-

derfoeckt, ende aenmerckt wat dat gy zijt, voor

ende aleer gy overpeyft wat ick verdiene.

Wie wederhiel als dan uwen erm } wie beletteu van

het vier uyt den Hemel te doen nederdalen , om my te

verflinden , om d'aerde te openen , ende my in te ilic-

ken , otte wel om my over te leveren aen de vreedthey

t

mijnder vyanden ; maer wie beweeghde u in tegen-

deel , om loo dickwils wederom te komen kloppen

aen de pooite van mijn herte ? van my te roepen , van

my te praemen 1 ende was \ mijne plicht niet u te gaen

foecken ? het was uwe oneyndelijcke liefde , ô

mijnen Godt , de welcke van u fonder op-hou-

den verfocht , dat gy my foudt voor-komen. O
liefde , die met my foo wel gehandelt-, my be-

fchermt , my verdragen , ende my wederom tot

u getrocken hebt ! gy zijt mijnen Schepper , mij-

nen Beichermer , mijne Saligheyt, mijnen Mede-

cijn-meefter, mijnen Vader, mijnen Heere , mijne

cenige remedie , ende alle. mijn geluck. Komt my
te hulpe , verandert ende geneeft my. Komt hae-

ftelijck , ô Goddelijcke liefde , want mijn herte

fnackt naer u ; komt daer in , want de poortc

ftaet voor u open. Komt my te hulpe , aengefien

ick u aenroepe \ ontfanght my , mits ick tot u ko-
me
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,

me, befhert my, gemerckt ick my in u gehee
gelate; befit my , aengefien ick my met u vereenioe
liegint van nu af , ende voor altijt te heerichen°it
mi/ne ziele, die u voortaen wilt dienen, die i
wenicht^, die u foeckt , die u omhelft , Ô. mijnc
«cMc, o mijnen Jefus, ende mijn opperfte o et!

Alderheyhgfte MoederGodts, die deien Godde-
iijcken Sahghmaker altijt in uwe ziele ontfangen
ftebt

,
ende hem noijt en verliet , jae ielve niet als

hy van u gonck, ommy te foecken ; ontfanght my
onder het getal van uwe dienaren

; geefc my een
Kleim plaetsken in uw huys, op dat uwen wel-be-
minden Sone , die figh behaeght van by u te woo-
nen , my by u vinde.
O hemelfthe Chooren , Ô geluckialioe dienaren

van het Huys des Heeren , aengefien gy^lieden hem
ioo aengenaem zijt , ende dat ick gefchapen ben
geweeft

, om.deelachtigh teweien van LUiedenge,
luck

,
en wilt hem fonder my niet befitten , veikriTct

voor my de gratie , op dat ick my niet meer en
verhefe

, in defe onialige aerde, ende daticknaer
net eynde van mijn ballinghfchap fonder op-houden
verhichte, op dat ick van dele weirelt fcheydende,
ontfangen worde met U-L. in de eeuwige Taber-
nakelen, ende de Viótorie van het Lam aldaer voor
aitijdt finge. Amen.

HET XIX. LlfDEN
VAN

JESUS-
T. Be Joden hebben- veel weldaden van Goàt ontfan-

ghen , en altydt ondanckbaer en wederfpannigh gheweeft.
a. Moyfis dm fachtmoedighften onder de menfcben en.

kpnde
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konde hun niet verdragen : hoe Jy met depropueten eri Jefusge-

\andelt hebhn. 3- Jefus bekiaeght hem over de bennecklet

ier Joden. 4. #v vermaent ons , dat wy van hem jouden lee-

ren fackmoedigh enootmoedlgh van herten z,yn. 5- Met en

Met foo/lrydigh aen den geefl Godts , en aen de nature Jeljs

als de hertneckigheyt : Jy fprieyt gemeynelijck uyt de aengekle-

ventheyt aen den eygen wille en eygen oordeel. 6. Twee ma-

Men tegen de verhartheyt , H gebedt , en aen andere bermber-

tigheyt doen. 7. Andere middelen : als die verfuymt worden

,

de hertneckigheyt groeyt , en den tnenjch wordt fio bedorven ,

dat hy alle help-middelen in fenyn verkeert : exempel van

pharao en de Joden , van vele Chrijlenen na-gevolght :
ttseen

vreejelijcke Jtraffe van de gramfchap Godts, als hy ons m dien

ftaet laet onfe 'genegentheden in-volgen.

De verhartheyt en de hertneckigbejt der Joden.

I, T-v E vermoeytheyten was hcthardtfte niet in de

LJ Reyfe van denSalighmaker ,maer fijne alder-

grootfte pynlijckheydt was de hertneckigheyt der Jo-

den. Dit volck was van alle tyden aen dit gebreck

onderworpen, gelijck de heylige Schrifmere ditbe-

thoont met duyfent exempelen. Want al-hoe-wel dac

Godt de Joden boven alle andere volckeren verko-

ren , ende t'hunder opficht vele wonderheden tot ver-

wonderinçe van de geheele weirelt gedaen hadde,

alle die weldaden en hebben hun even-wel metkon-

nenbewegen, omhem getrouwelijck teblyven die-

nen. r
Sy waren voorts-gekomen uyt Abraham , llaac »

ende Jacob * hy hadde hun tuííchen fijne armed

gedragen > gelijck de Schriftuere betuyght: hy had-

de him met fijne weldaden voorkomen , den Mel-

fias belooft , vericheyde Propheten tot hun gefon-

den , hun als fijne kinderen geftraft , als iy gefon-

dight hadden , wederom in gratie çntfangen , als

iy%un mifdaet beleden , veiloft van hunnc vyan.

den %
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den, in hunne nootwendigheden vooriien : enrí»
voor-komen zijnde met foo vele gratien , fy her
ben even-wel het jock des Heeren afgeworpen , a'
tydt wederipannigh , altijdt murmurerende , altyd
ongetrouwigh , ende meen-eenigh , ielve oock nae
loo fchoone ende heylige beloften.

Sy wilden Moyfes hunnen Leydtfman , in de Woe
ftynç fteemngen

, fy maeckten een goude Kalf , on
dattaenbiddenm de tegenwoordi?heyt van Godt
die tot hun fprackuyt het midden "van devlammen
lvdooden de Propheten, iy rechten Afgoden op it
den Tempel

; iy deden hunne offeranden aen de vaL
lche goden

, ende verlieten den waerachtigen Godt.
Dele verfteentheyt des herten is noch teoenwoor*

digh in hun een erffeiijck quaet ; fy hebben?t van oil.
dcrs tot ouders behouden , felfs onder de Barbaien in de
cllende van eene vreede ghevangeniiTe , ende onder de
Ichrickehjcke ftrafFen van de vraecke Godts. Verwon-
nen zijnde van hunne dolingen door de heylige Schrif*
ten die fy hebben,iv wederftaen noch aen het licht,foo
verre

, dat fy hun glorieerden over hunne hertnecki»-
heyt. Sy laten hun voorftaen , dat iy de waerachti^he
kinderen zi jn van Abraham , ende het uytgeleíèn volck
Godts

, al-hoe-wel fy verworpen , ende van de he«
melfche goederen berooft zijn , fy en houden niet
als den naem alleen van den ouden dienft Godts

,

die iy met de lippen eeren , terwylen hun herte
verre van daer is. Jae iy zijn in een ioo groot ge-
tal van dolingen ghevallen , die itrydigh zijn aen
de Wet des Heeren, endehebben de H. Schrifture
met foo vele onbetamelijcke vercierielen befoe-
delt

, dat de voorfegginge van Ifaias klaetlijck be-
vonden wordt volGracht te zijn , over dit onoe-
luckigh volck. HmmWyfen, ieghtden Propheet,

fallen
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\
rulkn hunne wysheyt verliefen , de verjlandemjfe van

\íie voorfichtige fal te metgedaen worden* lia. 1 j. 14*

Qft volgens de uytlegginge van den H. Paulus , Ic^

fal de wysheyt der Wyjen verliefen , ende ick,fal de voor-

(ichtigheyt der voorfichtige verwerpen : 1 . Cor. dat is

te íeggen , volgens de uytlegginge van den H. Augu-

ftinus , dat aen de Joden niet en íal over-blyven ais de

H. Schriftuere , wiens iicht íelve hun dienen íoude

tot eene meerdere verblindtheyt , tcrwylen de Heyde-

nen , ende de aiderbarbârifche volckeren íullen ver-

licht worden.
. Met een woort , ais de Joden de Wet van Moyfes

verbonden waeren t'onderhouden , en konde men
hun daer aen niet onderwerpen ; ende naer dat iy daer

van ontflaegen zijn gheweeft , willen fy dien nu met

gewelt houden. Daer en refteert niet anders meer ,

om hunne verblintheyt te voltrccken , ende om alle

de Prophetien waerachtig temaecken , als Antcchrift

tevolgen, naer dat fy den waerachtigen MeiTiasghe*

weygert hebben te herkennen.

II. De gene die tegenwoordigh leven , hebben noch

de felve hertneckigheyt , die hunne Voor-ouders

gehadt hebben ; overiulckx men kan lichtelijck oor-

cleelen , hoe grootelijckx dat dit ondanckbaer , ende

hertneckig volck , de iachtmoedigheytvan Jeftts ,

geoeffent heeft. Moyfes en konde hun niet verdraegen

,

al-hoe-wel hy den lachtmoedigften was onder alle de

menfchen : fy fteenigde de Propheten , de welcke hun

van Godt toe-gefonden waeren. Eyndelijck , alle de

middelendaer Godt fig van diende , om hun tot hem
te trecken ; vruchteloos zijnde , heeft hy hun ten le-

ften fijnen eenigen Sone toe-geionden , als zijnde

de lefte remedie , ende in de plaetfe van hem t'ont-

fangen,iy hebben hem aen het Cruys ghenagelt,

ende
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ende eene aldemeetfte doot doen fterven.

Al-hoe-wel dat de fuyverheyt van fijne Leerifigé
de grootheyt van fijne Mirakelen , ende de menigvuL
digheyt van fijne weidaden bequaem waren om de
fteenrotíen te verfachten , Í00 was 5

t evenwel dat hy
nauwelijckxtwaeltApoftelen, ende een kleyn getal
van Diicipelen ,meteenigegodtvruchtige Vrouwkens
konde vinden , die hem wilde volgen. Is't dat'er ce-
nige van de Voornaemfte onder dejoden waeren, die
hem voor den waerachtigen Media s herkenden , fy
hielen dat verborgen door vreeie van d'anderc : ende
dat meet is , ais fy íàgen , dat het gene ? het welck van
den Meifias voorfeyt was geweeft , in fijnen Perfoon
volbrocht wiert , floten fy hunne oogen toe > íy ver-
trocken hun , fy ftelden hem liften en lagen , fy fpra-
kentegen fijne Leeringhe , fy lafterden fijne Mirake-
len, ende alioo vielen fyin eene fchrickelijcke on^
danckbaerheyt: want naer dat iy gefien hadden , dat
Jefus hunne fiecken genas , ende hy hunne dooden
verweckte , fochten middelen om hem te verliefen.

Als hy op eenen fekeren dag aen hun eene plaet-
fe van Ifaias , die nu in hem volbrocht was , ver-
klaerde , iy jaegden hem uyt de Stadt * ende broch-
ten hem op eenen hoogen berg , om hem van bo-
ven nederwaerts te werpen. Sy en konden niet
lyden, dat hy op den Sabbot-dag Mirakelen dede*
iy jaegden die uyt de Synagoge , de welcke hem
volgden. Ten leften , iy thoonden in alle gevallen
de hertneckigheyt , ende den haet, den welcken
iy tegen hem hadden. Hy fag hunne ghepeyíen 9

hy ontdeckte die aen hun íèlve : hy antwoordé
op alle hunne voorftellingen , op eene verwinnen-
de maniere : hy maeckte de Pfiefters befchaemc
in de tegenwoordigheyt van het Yokk , ende ak*

hoe-wel
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hoe-wel dat deie door iijne Leeringen , ende Mirake-
len geraeckt waren , iy en lieten daerom hunne Op-»

pcr-hoofden niet te volgen , tcgen hem íamen te ipan-

nen , iijne doot te vraegen > ende op hun , ende op hua-
ne Kinderen de vraecke van fijn Bloet te nemen.

Ill» Dit ongelôovig volck en dede hunne oogen
niet open , oitl het licht te iien , ende iy en ont-

weekten niet iiyt dien diepen ilaep , daet fy in wae-
ren , noch door het aenkomen van de dry Kõnin-
gen , die de GeboOrte des Saliginaeckers verkondig-

den i noch door de vreugt der Herderen , die het

nieuw geboren Kint geííeíi hadden, noch doordc
getuygeniire van den HL Joannes Baptifta , noch door
het geluyt der hemelíche ftemme , die in fijn Doop-
fel gehoort wiert , noch door íijtle tegenwôordig-*

heyt , noch door de Heyli^heyt van fiine Leeringe ,

noch door de kracht van ííjne Mirakelen , welckers

uytwerckinge iy iagen gebeuren , íòo wel over hun
evgen felven , als over hunne Ouders , Kinders »

VrienderlendeGhebueren. Noch meer , als wanneec
de fteen-rotfen fcheurden , de aerde iidderde , da
Sonne verduyfterde, den honderften Man > die ee-

nen AFgodift was , belede , dat Jefus den waerach-
tigen Sotle Godts was, bleef dit oniaelig volck in

de hertneckigheyt volherden , ende wiert meer en
meei in de boosheyt verhardt.

Onfen Heere thoonde hun in duyfent gelegent-

heden > hoe ghevoelijck hem deie hertneckigheyt

was. Hy ftelde hun voõr oogen het exempel van
de Niniviten , die Penitentie gedaen hadden door

de Predkaiie van Jonas t Matt. 12. 41. ende het

exempel van de Coninginne Saba , de welcke van
foo verre Landen gekomen was , om de Wysheyt
van Salomon te heoren. Ibid. Hy verwete hun, dac

//. Dttl, Hh &
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iy hertneckigcr waren> als die van Sodoma, cn^e
Gomorra , ende als die van Tyms , ende Sydon, en-

de dat deie mifdadige Steden , fouden bekeert geweeft
hebben , waert dat jyfoodanige Mirallien geften had*
den* Hy beklaegde fig met droefheyt, dat hy hurt

hadde willen vergaederen , gelyck de Klockjoinne haerc

Kteckens onder haere vleugelen vergadert , ende [y en

hebben niet gewilt. Matt. 12. 37. Hy fteide hunne
verhardtheyt hun voor oogen , nu door eenige fpreu-

ken , nu door eenige vragen , die hy hun dede ,

ende hy verwon hun , door hunne eygen antwoor-
den , waer door fy hun felven vcroordeelden , fon-

der hun te willen beteren. Als hy binnen Jerufalem

quam , tuíTchen de vreugdeteeckenen des volckx »

weende hy over defe Stadt, Luc 9. 41. de welcke
íòo veel ongevallen over haer moefte trecken , 0111

de hertneckigheyt van de Inwoonders. Hy was in-

niglijck geraeckt , dat fy , den waerachtigen Sonc
Godts verworpen hebbende 5 Antechriftjouden moe-
ten ontfangen , tot ftraffe van hunne verblintheyt.

Om te begrypen met wat een groot gevoelen , en-

de medelijden hy de Joden fagh verloren gaen , men
moet maer overpeyfen , met wat eene iorgvuldigheyc

hy voor hunne ialigheyt arbeyde , al-hoe-wel dat

het te vergeefs was. Hunne hertneckigheyt was voor
hem eene ibo groote pyne , dat hy ííjne Apoftelen

daer over wilde voorkomen , op dat iy , vindendc

in hunne Broeders eene diergelijcke verfteentheyt

,

den moet niet en fouden laten fincken , maer dat

iy hun fouden trooften door 't exempel van hunnen
Meefter , die den Sone Godts zijnde , de hertneckig-

heyt der Joden niet en hadde konnen verwinnen

,

noch Í00 verre brengen , dat iy iijne hemelfchc

Léeringç fouden omhelft hebben.
IV. Men
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IV. Men kan 't befonderlijck in twee dinghen

ííen , wat voor cen groot quaet dat de verfteent-

heyt des hcrten is : ten eerften , hier in , dat eene
bepaelde goetheyt die noijt en foude konnen ver*

draghen , endc die te ver^even , is eene uytterfte

pooginge van eene oneyndelijcke goetheyt. Want
dien t'ontfangen , den welcken iy ielven onaerwerpt >

te vergeven aen eenen plichtigen > die fijne fchult

kent 5 dat is eene uytwerckinge van eene gemeync
bermhertigheyt ; maer vcel doen voor eenen ondanck-
baerigen,die daer op niet'en paft,veel lijden voor
eenen ellendigen , die daer mede gcen profijt en fal

doen, dat is eygen aen eene ongemete ende cenc
onbegrijpelijcke goetheyt.

Ais Moyíès fonder op-houden vergifFeniíle vraegde

voor de gene > die een guide Kalfgemaeckt hadden %

om dat t'aenbidden , ende dat hy van Godt door ieer

pramende beweeg-redenen veriochte , dat hy die in dc
Woeftyne niet en foude willenverlaten, dewelckc hy
door foo wonderlijcke teeckenen uyt de flavernye van
Egypten verloft hadde , al het gene dat hy van Godt
konde verkrygen , was , dat hy-ie niet en foude uyt-

roeyen , maer dat hy in fijne plaetfe aen hun eenen En-
gel foude geven >die hun ioude geleyden ; ende Godt
en gafgeene andere reden van fijne gramfchap , als dat

dit Volch^ was van eene ongebooghfaeme hertneckigheyt ,

Exod. 34. 9. ende waer'tdat hy noch in 't midden
van hun-lieden gonck , fy fouden fijne rechtveirdige

vraecke noch komen te tergen , ende ten leften íòudc

hy gedwongen zijn , hun alle te doen vergaen , om
hunne hertneckigheydt te ftraffen.

Moyfes op dien ielven tydt van Godt gevraeght

hebbende , dat hy hem fijn aeniicht foude gelie-

ych te thoonen , waer 't dat hy graue voor fijne

H h i oogen
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oogcn gevonden hadcie , ende Godt hem ííílckx be-
looft hebbende , maer alleenlijck foo veel als't noot-
fakelijck foudc wefen , om hem te verfekeren , dat hy
aen fijne Majeftey t áengenaem was , gonck de glorie

Godts voor by Moyfes , die-fe gevoelde , fonder haer

te fien , ende die deie woorden hoorde : O Almogen-
den Heere , bermhertigben Godt,fiet , verduldigh , vol

van medelyden , ende altydt waerachtigh , die mve berm-
hertigheyt doet uytfchynen over duyfent gejlachten > die

de mifdaden , ende de fonden uytivifcht , voor wie nie-

mant onnoofel en is door fyfelven , die de boosheyt van
de Ouders met erilaet kpmen op kinderen , ten zjy tot dc

derde , ofte vierde af-kpmfte. Exod. 5 4. 6.

Op deie ftemme wierp Moyfes íigh ter aerde

voor den Heere, ende fig dienende van defe foo
{bete namen 5 die hy hem ingaf , hy veriochte an*

derwerf van hem , dat hy fijn volck. íòude willea

vergeielfchappen : want aengefien feght hy dat het een

foo wederipannigh herte heeft ,ende foo ongeboogh-
fàem is > eenen Engel en ioud het noy t konnen verdra-

gen : daer en is niemant als gy , Heere , wiens goet-

hey t Í00 groot is > dat gy de fonden niet en ftraft boven
het vierde geilachte , ende dat gy uwe bermhertigheyt

uytftreckt tot duyfendt : daer en is niemant als gy > die

fulcke ondanckoaerheden foude konnen vergeven.

Den goeden Godt wierdt geraeckt door het Ge-
bedt van fijnen Dienaer , hy vergaf het volck hun
miidaet , ende beloofde , dat hy foude volherden
van hun felve te geleyden.

Ten tweeden , het gene de grootheyt van dit

quaet noch klaerlijck thoont , is , dat Jefus , den
Meefter ende het af-beeldtfel van alle volmaeckt-

heyt , fijne leeringe fchynt geheel befloten te heb-

ben in dit punt alleea , het welck is , Dat wy van
hem
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hem fotidm leeren fachtmoedigh ende ootmoedtgh van
herten zj'jn : Matt. 1 1 . zy. want de oprechte ootmoe-
digheyt , ende fachtmoedigheydt zyn het fondamenc
van de andere detmhden , eene uytnemende berey-

dinge om het Goddelijck licht > ende om alle andere

gavender gratie t'ontfangen , ende rechtelijck ftrydig

aen de verfteentheyt des herten : want waerom weygert

den menfch met lulcke hertneckigheyt het ioet jock

des Heeren te dragen > waer op kan hy iijn betrouwen
geruftelijcker ftellen } Waer kan hy elders een Í00

vaft fteuniel vinden? ende wat is hy felve , als eeu

broos vat van aerde , vol van ilijck , ende vuyligheyt >

Wei hoe ? vcrnedert fig den Sone Godts foodanig-

lijck , dat hy geduerigh onfe ongehoorfaemheyt wilt

verdragen ; waerom wederhoudt hy fijne gramichap.

Waerom en brengt hy deie aertiche wormen , die aen

hunnen Schepper derven wederftaen , niet totaiTchen t

ten zy , om dat hy wilt , dat onie onweirdigheydt fou-

de dienen , om fijne bermhertigheyt te doen uyt-

ichynen ? hy vernedert fijne Majeftey t , hy verborght

fijne macht , ende hy Vort voor ons eene weirelt van
ootmoedigheyt ende fachtmoedigheyt , om daer door
de hooverdye , ende de verfteentheyt van het men-
fchelijck herte , hetwelckíoo wederipannigh is aen

den Goddelijcken wille , te befchaemen. Dit is't

het welck den H. Paulas heeft doen uytfpreken deic

ichrickelijcke woorden , fig verwonderende over

de hertneckigheyt van den menfch : En weet gy
niet , dat de goetheyt Godts n noodt tot de boet~

veirdigheyt ? maer door ttive hertneckigheyt , ende

u ongebooghfaem herte > vergadert gy eenen [chat

van gramjehap , voor den dagh van gramfchap.

Rom. 2. 4.

V, Daer en is geene fonde meer ftrydig , niet

Hh 3 alieenUjctC
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alleenlijck aen den geeil Goats , macr oogjk aen dè
natuere van den menich , den welcken aen de veran*|

derlijckheyt onderworpcn is , die van het quaet tot

het goet kan komen , ende beftiert worden door de
reden , ais deie onverwinnelijcke hertneckigheyt.

Voor de Engelen en is geene remedie geweeft , naer

dat fy geiondigt hadden , door dien dat fy van hun-

ne natuere onbequaem zijn , om aen eenige verander*

lijckhey t onderworpen te zijn , ais iy eens verkofen

hebben ; ende het ioude oock vmchteloos geweeft

hebben, vanhun meer tydt te geven , om t'onder-

ioecken wat partye fy fouden moeten aenghenomen
hebben , aengefien fy van alies datelijck kennifle ghe-

hadt hebben , het welck iy van langer handt iouden
hebben konnen kennen. Macr den menich , ter

oorfaken van de vereeninge , die hy heeft met het

lichaem , en iiet de iaken niet t'ieffens , hy heeft

tijdt van noode , om die t'overpeyien ; waer uyt volgt

,

dat hy fijne dolingen kan kennen , fijne voornemin-

f^en veranderen , ende vetbeteren , het welck hy qua-

ijekgedaen heeft. Overiulckf als hy fijn ghemoedt
verhardt , foo werckt hy tegen fijn eyge natuere , ende
hy wordt gelijck aen die wederípanniçe Engelen ;

hy blijft , gelijck fy , hertneckigh in de fonãe , en-

de hy lydt naer fijne doot de ielve pynen rechtveir-

delijck, gemerckt dat hy defelve verhardtheyt , ge-

diterende fijnleven, gehadt heeft.

De aengekleventheyt aen den eygen willc , en-

de aen het eygen oordeel , is gemeynelijck den
oorfpronck van een ioo groot quaet ; men kent
het droevigh gevolgh van dit gebreck niet genoeg,
men doet het fomwylen voor eene deught paííe-

xen-y maer is't dat men in tijdts geene forge en

draeght van fig daer in te beteren > foo wort men
allenskens
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állenskens Too gehecht aen den eygen fin in de

grootfte ddlingen , al oft fy de klaerfte waerheden wae-

ten , ende ten leften valt men in eene hertneckig-

heyi , die gelijck is aen die van den duyveL

VI. Daer uyt ipruyten verfcheyde foorten van ver-

hardtheden , de weicke ons tot defe heliche hert-

neckigheyt , gelijck door foo vele trappen leyden.

Want ten eerften 5 de gewoonte van niet als fijne eygc

lichten te volgen , maeckt den menfeh min getrouw

in het onderhoudenvan de Wet desHeeren , endehy

begeeft figh lichtelijcker tot de vryheydt van te fondi-

ghen ,al-hoe-wel dat hy'et fonder vroeginge der con-

lcientie noch niet en doet ; maer door het dickwils

hervatlen , ende door de weynige forge , die hy dracgt,

om fy felven te beteren , valt hy in eene mwendtge lau-

wighey t, Hy foude wel willen , dat hy uyt defen ftaet

konde çaen ; maer hy en vindt in fy felven geene ge-

ftelteniife , om fijnc vorige gebreken te bewecnen ,

niettegenftaende dat hy-ie herkent , ende eenige be-

geirten heeftvandie te verfoeyen. Tot dit quaet is

noch remedies maer onder all e andere dunckt my de

krachtighfte te zyn , fy felven te werpen voor de voe-

ten van den gekruyften?^ , fig aldaer verootmoe-

digen.foo veel als men kan , meteen geheel miftrou-

wen van iy felven, ende hem hertelijck bidden,dat hy,

vermorwende de verfteentheyt onfer herten,de Godde*

lijke kracht van fijn dierbaer Bloet foude doen blijken,

Ick hebbe eenen fondaer gekent , die fijn fondig

levenwillende laeten , ende daer over niet konnen-

de weenen , gelijck hy wenichfte , gonck op ee-

nen fekeren 'dash uyt fijn huys , overvallen van

droeiheyt , fonàer te we'teri waer hy gonck, Ko-

mende uyt fijn huys , om eenige vertrooftinge te

gaen focken , hy vondt eenen annen menlch ftaett

HI14 *&
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aen fijne deure , die ieer ellendigh fchcen tc wefcn N

waer over hy inwendigh geraeckt wierdt , ihdachtigh
wordende , het gene onien Salighmaker gefeydt hack
de , hetgene datgy aen eenevan mijne mwfle jitlt ge-
daenhebben^ datfultgyaenmy gedaen hebben. Matt.
2 Í • 4°- Hy keerde wederom in fijn huys met defen
armen , ende hem eene aelmoeiTe gevende , wierp hy
fy ielven voor fijne voeten , al oft hy voor Jejus ge-
weeft hadde. Zijnde in deíe geílelteniíTe verootmoc

, hy ijprack in fijn henc Jefus Chrijlus , die het

Eve hem dede aenfchouwen in den perfoon van
armen menfch : Heere JeCus.ghy zyt tn defen

armen , och aft ick, u mijn herte kpndegeven ! maer bet
isfoo hardt , dat ick het u met en derve opdragen , ends
datgy het miffchien niet enfoudt nnllen ontfangen. Hier
tn tuffchen ontfanght dit broodt , het welck ic'k ** nu \an
geven , ende doet m y

t toekpmende met mijn herte , al het
gene u fal beheven. Defe verootmoedinge is foo krach-
tig gcweeft , dat hy fijn herte ieffens beweegt gevoelt
heeft , ende fijne oogen vol traenen , ende vervoL
gens heeft Godt hem groote gratien gegeven.

VII. Als men de eerfte verhartheyt veronachtiaemt
te genefen , valt men in de tweede , de welcke daer in
beftaet , dat men de fonde komt te beminnen , met
eene valiche geruftheyt daer in te leven , ende daer in
te willen volherden. Men kent hetquaet, maer men
heeft noch de begeirte van dat te beweenen , noch
demoedigheyt om daer aen te wederftaen , ende als
dan is den menfch veel gevoelijcker in het vermaeck
van te fondigen , als in de ondervindentheyt van fij-

ne ellende.

Die in defen ftaet gheftelt zyn , zijnde op het
punt om het weynigh te verfmachten , het welck
hunrioch by-gebleven is van het goet gevoelen ,

moeten
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moeten eerft voor al dickwils tot de heylige Sacra*

mcnten gaen , op dat fy , den geeíl der ^ratie in hun
telven cfickwils vernieuwende,de noodige ftercktc

mogen bekomen , om aen de fonde te weder-
ftaen. Ten tweeden , het is noodigh , dat iy hun ftellen

onder debeftieringe van eenen wyfen Biecht-vader .
die hunne bekoringen , hunne genegentheden , hun-

ne aenkievin^en , ende de gelegentheden , daer iy hun
felven in vinclen , kennende , cle bequame remedien
tot hun quaet fonde mogen toe-brèngen. Want is't

dat men als dan defe remedien veronachtfaemt , den
iondaer fai leer haeft tot de uytterfte verhardtheyt ko-
men , ende als dan is het quaet ongenefelijck , door
dien dat hy ongevoelijck is , ende den fiecken alle dc
remedien weygert te gebruycken. Siet den derden,en«-

de den leften trap van de verfteentheyt des herten.

Den ibndaer zijnde dan foo verre ghekomen , en
kan geenen raet , noch berifpingen meer verdraegen ,

hy is beichaemt van iy felven te beteren , hy glorieert

in fijne hertneckigheyt , ende hy komt ibo verre , dat

alwaert fchoon hy te voren eenig voornemen haddc
om iijn leven te veranderen , het vermaenen , ende
verwecken tot beterniiTe van fijn goddeloos leven fou-

de genoech weien om alle die goede begeirten dacr

te laten. Hy aenfiet de berifpinghe , oock de vriende-

lijckfte, alseen lafteringe; deialigfte raden , als een
gewelt , ende hy heeft liever alle vreeie Godts af tc

gaen , als in de minfte menichelijcke eere , ende
achtinge t'ontbreken.

Is't dat den menfch , die in eenen foo bewee-
nelijcken ftaet leeft 3 fijn uytterfte befte niet en doet

,

om daer nyt te gheraken , hy ftelt eenen koperen
muer tutfchen Godt , ende tutfchen iy felven ; hy
won fijne wonden gewent , ende hy wort foo be-

dorven^
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dorven

,
dat hy alle help-middelen in fenyn keen , end.net goet
,
dat men hem aenbiedt , doet hem dickwil-meer quaet

, als het quaet felve , het welck hy bedtyft
Soodan.gen is den Koninck Pharao geweeft, wiens
verhartheyt dagehjckx meet en meer?oe-nam, doode wonderheden die hy fcgh. Soodanige zijn deJoden
geweeft, van de welcke Ifaias vooifeyt heeft, datfy
funde

, nmenfoHdenfien , die blint genoegh waren, oinhunne eygen genefinge te wederftaen , ioo dat-ie doorde onderncbunge, ende de weldaeden die Jeftishnndede
,
veel plichtiger ende hertneckiger wieáen , felfsdoor al het gene , het welck bequaem was , om hun te

verbeteren Godt gave , dat deie vetfteentheyt des her-
ten met de Joden geeyndigt hadden ! Maer eylacen '

iy wort noch hedenfdaegs onder de Chriftenen gevonl

A™ uf

nde
,

aI
:
hoe-wel d« den Saligmaecker iufckx inden Hemel met en gevoelt , alwaer geene droefhcyt tevinden en is

, het is feker , dat iy tegenwoordig was
aenfijnen geeft

, als hy hier op d'aeide leefde fende

der /oden'
^ n°dimee1' g^eckt was

,
als van die

Dc menfchen hunne genegentheden te laeten in-vol-pn, ende hun telaeten fond
i
gen foo veel als fy wi 1-

len.datis-eene vreeiTelijcke ftraffe van degramfchap
Godts

,
ende een beginfel van de eeuwige vetlaetin^e

,

de welcke in de helle moet volrrocken worden. tíefê
vetfteentheyt des herten is den oorfpronck van alle
groote qualen

:
fy is't die den Sone Godts hecht aen het^ruys

,
die de Kercke yervolgt , de Ketteryen voons-

gebrocht
, foo veel zielen bedorven ende foo vele do-Imgen tegen het Geloove, ende tegen de Wet Godts

uytgeftroeyt heeft. Ende met een'woort , iy is deMocder van de verdoemeniiTe , die Kinderen voor
<te hcile voorts-brengt. Maer aengefien dat Jeftts
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1

de verhardtheyt der Joden door fijne tegenwoordig-

heyt niet en heeft konnen verwinnen ,. wat en moet

dien niet vreeien , die verre van defen goddelijcken

Saligmaeker zijnde , fy leven in de verhardtheyt , tuU

íchen de ermen des duyvels overbrenght }

AENSPRAEKE EN VERHANDELINGE

MetJesus , over de verfteentheydt des herten.

1. Jefus is eenen Medecyn-meefter lydtfaem om te verdru*

gen, en machtig onfe wonden te genefen : 2, Jefus heeft aen

de Joden menigvuldige weldaden gedaen , en nog bleven fy altyt

hertneckigiditmoetons doen vreefen. 3. Want Jefus heeft aen

ons aí meer weldaden ghedaen , en onfe verhartheyt is grooter

als de.hnnne. 4. De dele fchept moet door het exempel van

Magdalena, dengoeden Moordenaer , Petrus en Paulus , en

bidt om bermhertigheydt. *>.Wy vlnden Jefus hart als wy ver-

re van hem z,yn 9 maerfoet enveirdigons te ontfançen alswy

•weder-heeren tot hem. 6. Soete verfuchtinge tot Jefus en fijnc

liefde , tot Maria en de Heyiigen.

I. /^v7^,fachtmoedig 5 endeootmoedIgvanheN

\J ten , Sone van den levenden Godt , Heere , en-

deMeeiter van mijne ziele , machtigen , ende vnen-

delijcken Medecyn-meefter , gy en hebt geen minder

vermogen om mijne wonden te genefen , als hjdt-

iaemhenom die te verdraçen , gemerckt gy die met en

verdraegt , tenzyom deiclve te genefen. En gedoogt

toch niet , dat iy vermeerdcren 9
ongeneiehjck worden

ende my van u voor alti jt fchyden , mijne laehghevt

ende mijn leven ! Gy weet , hoe vele reden ick heb-

be , om van my felven te miftrouwen , en om uwe

bermhertigheyt fonder ophouden te verfoecken.

De gedurbe peryckelen van u te verliefen ,
ko-
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SgT ;Eoom ende ick en kan fo"de- ^
Gv hebt gefeyt , dat den genen die <*oet is, de

goederenuvtdenfchatvan „£ bene treckt, endeSen genen die boos
, ende quaet is , daer uyt net quaet

treckt. W,e is'er oprechtelijck goet , Ô Heere , sTda

waeruvtt h" *" ™ H™ ? Het is <* ™A™**waeruytallequaetvoorts komt, hetwelckay fietende verdraeght, defe herts-tochten die my van uver-vremden defe inwendighe doofheyt, die my uwe
ftemmebeletteaenhooren

3 deíe haídíheyt, die myVedeifpanmg maeckt aen uwe Geboden , defe lau

32n' JV
117 dei

l
f
?
laek Van uure waerhcden doet

dleandere gebreken, die u in my mishaegcn, ko-men daer uyt voorts.
&

Mijnvediesen heeft geenen anderen oorfpronk ,

E P
fc 1 7 gene dat in hem onfuyver w . ende tenleftenklaer, íuyyer,endeaenghenaem wier aen Íoogen. Maer eylaes ! hy heeft veel meet van de be-

valSSL' ?.

hy uytwendiS,»Vt geeft ; overfulckx
valt er altijt te iuyveren , ende al het quaet , het wclcfchy met en heeft, ende het welek hy niet voois enbrengt

,
is eene gave van uwe gratie. Want íoo haeft aisiçkmy vanu vertrecke , íoo ben ick bequaem omjHe quaet te doen

, ende onweirdig tot alle aoet. Ge.
Iijckgymyeenherteghelijckmatightaen de groot-

vínori7
e

-

g0e
r
dei'

en
.

ge°even hebt
>

als h« daervan ontled.gt is , foo en is'er geen quaet , of het vindt

Jcom tot m.jne hulpe; want den afgront van mij,ne ellenden en kan met vervuk zijn , ten zy door
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den afgront van uwe bermhertigheyt , ende gy zije

het alleen, die het fenyn van mijn herte kanver-

jaegen.

II. O mijnen Schepper * die my Van de íelvc

aerde > gelijck alie andere íondaeren , geíchapen

hebt > ick ben eenen grooteren fondaer, ais alie

d'andere 5 oft is 't dat ick eenen minderen ben , dat

moet aen mtfe goecheyt toe-ghefchreven worden. De
Jodeti waeren, en zijn nock hedenfdaegs kinderen

van Adam , gelijck wy zija: gy hebt-fe met uwe be-

loften vereert , ende met uwe jonften vervult ; gy hebt

onder hun geleeft , gy hebt hun uwe goddelijcke

Waerheden geleert ; uwe wonderheden in hunne te-

genwoordigheyt uyt-ghewerckt ; hun in u felven lae-

ten ílen de yolmaecktheyt van alie de deugden , ende

oock het volbrengen van alie de Prophetien , ende

dies niet tegenftaende fy en hebben u niet gekenr.

Gy glinfterde gedurig voor hunne ooghen , ô eeu-

wig licht , ende hunne duyíterheden namen dagelijckx

meer en meer toe ; gy ontdeckte hunne gebreken , en-*

de íy en íàgen die niet ; gy trachte hun door de aen-

lockfels van uwe íbetigheydt te verwinnen , ende íy

wierden ongevoelijcker ; gy wilde in hunne herten

komen , ende fy floten voor u de deure. Gy gonckc
in hunne huyíèn , gy ipraeckt hun met goetheyt

aen , gy geneeíde hunne fieckten , ende fy weyger-

den u te herkennen. Jae dat meer is , íy haeten uw
licht , uwe Waerheyt, uwe wercken > uw leven , u-

wen Períòon , ende fy achten hunne ellenden meer
ais uwe goederen. Gybeweende hunne gcfteltenifTç,

ende fy verheugden hun daer over ; gy arbeydeom hun
daer uyt te trecken , ende fy bleven daer aen altijt ge-

hecht , ende deíe aen-gekieventhey t dede hun den Me-
decyn-meefter , ende de help-middclen vluchten.
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Is hct mogelijck , ô goddelijcken Jefus \ dat d
duyfterheden krachtiger zijn , ais het licht \ endc d:

gy te vergeefs, arbeyde , om die te doen verdwy
nenlGy en hebt de verhartheyt der Joden, noci
door de goederen die gy hun dede , nog door de quae
den daer gy him van verlofte , noch door de eeuwi*.
pynen , met de welcke gy hun dreygde , noch door â
lief-getalhgheyt van uwe tegenwoordigheyt, ende vai
uwe verkeeringe met hun konnen verwinnen. Wae
van komt dat , ô Heere ! Is uwe macht vermindert , en-
de de fonteyne van het levende waeter verdroogt ? G)
fterft voor hun , fy zijn in uw Bloedt gewaiTchen , endc
iy en worden niet veriacht , maer fy blyven in te^en-
deelmethunne nae-komelingen inde felve hertneo
kigheyt altyt volherden. Sy aenroepen u ; iy bidden u
iy loven u , iy herkennen u voor hunnen Godt in de H<
Schrifaiere , die iy in de handt hebben : iy leien daer
uwe woorden fonder ophouden,uwe weldaeden , ende
uwe wonderheden

5 ende met al dat , en willen fy u niet
erkennen

, noch bcminnen. Hoe kan ick deíe ichric-
kelijcke ftraffe fien , Ô mijnen Godt , ende voor
my ielven niet vreefen }

III. Niemant en heeft hun ghedwonçen , ver*
blindt

, noch verhardt ; fy hebben hun ielven ver-,
blindt ende verhardt. Dc helle heeft u ghekent
Heere , de duyvelen hebben ghebeeft voor uw
Woordt , de doodt heeft u gehoorfaemt , de vree-
de beeften , ende de elementen hebben uwe item-
me gehoort , den Hemel die voor de rechtveirdi-
ge gefloten was geweeft, is door uw bevel geopent

,

om den Moordenaer t'ontfangen ; ende de herten %

die gy voor u felven gefchapen hebt , die uwe
eyge wooningen zijn , en van de welcke gy de fa-
ligheyt zijt, en kennen 11 , en hooren naer u, en

wenfeheg;
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Lenfchen u , ende ontfanghen u niet.

I Wat ial van my geworden , mijnen Godt* is'c

^dat uwe gratie my verlaet Í hoe dickwils heb ick defe

ínwendige verhardtheyt in my gevoeh ; en is't dac

iy my noch niet gebrocht -heeft tot mijn verderf

,

sen is het nieteene uytwerckinge van uwebermher*

tigheyt } Nauwelijckx was ick geboren , oft gy hebt

my met uwe gratie vervult. Hoe dickwils hebt gy

my federt geroepen , gepraemt , endc verfocht I hoe

vele ongevallen ende peryckelen hebt gy my doen

fien , om my tot u wederom te doen keeren \ hoe vele

fonden hebt gy my vergeven *> hoe langen tydt hebt

gy my verdragen í hoe vele heylige Waerheden hebt

gy my geleert* hoe vele gratien hebt gy my gedaen >

waer van komt het dan , dat ick Í00 ellendigh ben
]

Ick en beklage my niet van u 9 Heere , want ick

wete dat mijn quaet niet en komt, als van my felven.

Gy zijt altydt by my , ende ick en ben niet met u 5 ick

belijde voor u mijne gebreken , ende ick en betere

my dacr van niet. Ick ontfange uw heyligh Lichaem ,

ick hotid het binnen my felven , ende hier en tuflchen

ick en aenhoore u niet , ick en beminne u niet 9 ende

ick en vinde u niet- O Goddelijcken Jefus , mijne ver-

hardtheyt is grooter als die van de Joden : want iy en

gelooven in u niet , ende ick geloove , dat gy zijt den

Sone van den levenden Godt ; iy en ontfangen u met >

ende ick ontfange u. Het is waerachtigh , dat ick in

myne fonden niet en laete te. leven , mijne onvol-

maecktheden te onderhouden , ende te blyven in

mijne ellenden. Het is miffchien , mijnen Godt

,

dat ick-fe noch beminne : want waer het faken

dat ick-fe oprechtelijck haette , ick foud'er van

ontilagen zijn. Hebt doch medelijden met my ,

Hcere ', verfacht de yerfteentheyt mijns herten ;

«1
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engedooghtniet datiy vermeerdert , ende my van i

icheyde. Slaet uwe oogen op defen fondaer, die he
werck uwer handen , en den prys van uw Bloet is • en-
de gemerckt dat het vier de fteenen moríelt > morfel
oock de verhardtheyt mijns herten door het viervai
uwe liefde.

IV. Gy enkontnietfeggeh, ÔHeere,dat gy der
wille hebt

,
maer met het vermoghem De Evanoelifdu

fondarerfle hadde een verfteent herte , maer het is ver-
íacht geweeft voor uwe voeten- Wei hoe,ziin dan defc
heyhge voeten hedensdaçhs machteloofer* ais ív te
yoren waren? Sy omhelfdedie met alle liefde ,endc
lck vindt-fe door-boort met nagelen , berey t om de
kracht die daer uyt vloeyt , over my te ftorten. Is 't dat
fy haere bekeeringe verkregen hccfttloor de tranen ,
met de welckefy die beiproeyde

5 gy kont de mijne
oock in overvloedigheyt doen vloeyen > ende nu alibo
bereyden tot andere gratien , die gy my foeckt toe te
ichicken. Haer herte veriuchte naer u; het mijnver-
iucht infgelijckx

, maer is't dat mijne verfuchtin<*hen
met viengh ghenoegh en zi jn , gelieft daer by tewe*
gen , het gene daer aen ontbreckt.
En wilt u niet verharden, Ô mijnen Godt, ten

opficht van deien fondaer , die niet íoo feer en
wenfcht , als voor u door liefde te konnen imil-
ten. Den H. Petrus was foo hertneckig in u te ver-
loochenen, dat waer het faken'gy hem niet befien
en hadde , hy ioude u noch verloochent hebben

;

maer hy is vermormt , ende bekeert door eene
beweginge alleen van uwe oogen. Hebben dan
defe oogen hunne kracht mi verloren 1 om de her-
ten te vermorwen ? Slaet op my een dieraelijck
geficht

, Vader der bermhertigheyt , ende lck fal

^enefen zijn. Hoedanigh was dc verftecntheyt des

hcrteu
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herten van den Moordenaer > ais hy neffens u ge-

kruyft is geweeft > Hy hadde u geduercnde (ijn ieven

vergramt , hy lafterde u oock in fijne doodt , maer
de kracht uwer doodt veranderde hem op eenèn oo-

genblick tyts , ende opende voor hem het Paradys.

Sal ick dan alleeri zijh , die de macht niet en fal

ghevoelèh van den geneh , den welcken van d'aerde

verheven zijnde , alles tot hem treckt ? Weeft my
toch gedàchtigh , ô Heere , al-hoe-wel ick ongeluc*

kigh ghenoegh ben om u té vergeten. Gy èn hebt

niet gewacht tot dat Paulus van u fijne bekeeringe

veriochte , daer hy niet op eh peyfde , als uwe ge-

trouwe dienareti te vangen , ende te fpannen , tot

fpyt van u#èti naem. Hy wiert ter aerde gefmeten. > en-

de verfacht door de kracht van dieti felven naem *

den welcken hy vervolghde , ende hy wiert een uyt-

verkoren Vat , om uwen goddelijcken Naem te

drageil tot alie volckereri. Hy feyde weynigén tydt

daer naer > Dat hy niet meer en leefde , maer dat gy ivt

hem leefde ; Gal. 1.20. ende hy beminde a met fulcke

vierigheyt * dat hy derfde ieggen , dat'er ftiet in dert

Hemel > noch op d'aerde , noch in de helle was >

het welcke de liefde uyt fijn herte ibude konneu
ruckeh, door de welcke hy in li brande. Gedoogt
dat ick met hem magh roepen : Heere , wat tvilt

gy dat ick, doen } Ende met David : Leert my mven
tville kennen , geleyt iny in den ivegh van Hive gcbo-

den 3 ende houdt my altydt onder uwe bandt , end$

under de fchadwwe van uive vleugelen.

V. Maer wat fal het my baten , ioeten Jefvs ,

dat ick van u de tecrigheyt des herten vrage , die

ick wenfche 3 is 't dát ick my ielveri verharde 3»

ende my felven doof ende ongevoelijck maeke in

ái het gene , het welck my \ nootiakeliickfte is >

JI.DaL Ii Ick
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Ick en vinde u niet hardt , ten zy , als ick vcrrc vái

u ben , ende gy zijt foet,ende veirdigh om my te

ontfangen , (00 haeft als ick tot u wederom keere. Iclç

enkan my niet beklagen over u geley t' mijnder op*

iicht i in tegendeel ick moet u in der eeuwighey t gebe-

nedyden , om diefwille dat ick gekomen zijnde , bela-

den met fonde , verhardt , vernedert , van u gegaea

ben geheel vertrooft , veriacht ende vol betrouwen.

Ick fal het tot glorie van uwe bermhertigheyt , ende

tot mijne befchaemtheyt , voor u belijden, dat als

wanneer gy , mijne ellenden veriwijgende , my toe-

gelaten hebt u te naderen , ende uwe voeten te om-
helfen , ende dat gy de woorden wel hebt willen

aenhooren , die voorts-quamen uyt mijn lauw herte

,

om van u uwe liefde te vragen ; heb ick u als dan
oyt hardt ende doof in mijn verioeck gevonden >

gy hebt altydt mijne onweirdigheyt fchynen verge-

ten te hebben ; gy hebt tot mijn herte geiproken,

gy hebt gedooght dat ick met u foude gehandelt

hebben , gelijck met mijns gelijckx •, ick gevoelde

my als dan ontfteken met uwe liefde , ende bereyt

om in alles uwen wille te volbrengen ; ick beklaegde

den tydt , die ick niet befteedt en hadde in u te

beminnen ; ende mijne aldergrootfte be^eirte was 9

van my felven verteirt te fien door uwe liefde ; ick

haette alles , het welck my gefcheyden hadde van u ,

ende van de ibetigheden , die gy aen mijne ziele

dede gevoelen. Gy weet 3 Heere , wat ey my als

dan inwendighli/ck fonder gerucht, ende fonder

Woorden leerde ; ende ick wete , dat alle de ver-

maeckelijckheden van het leven niet en hebben , het

welck met eenen van defe geluckige oogenblickcn
alleenlijck magh ver^eleken worden.

Was het iaecken dat ick , hervallende in mijne

eerfte
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£erfte dolingen, den fmaeck van uwe tegenwoomig-
heyt verlore > cnde dat ick daer naer , gepraemt zijnde

door het gewicht van mijne verderfteniife , tot u we-
der-keerende , om verlicht ende getrooft te zijn , ick
vondt u wederom den íèlven te zijn , altijt veirdigh ,

foet jgetrouw , ende bermhertig. Waer is dit gevoelen

verdwenen } waei heb ick het verloren, eeuwige
ioetigheyt í als gy uw acnficht tot mijn goet voor
my verborghde , ende dat gy my de vierige begeirte

in-gaeft , van naer u te verfuchten , u te foecken , ende
van alle de ichepfelen naer u te vragen ; gy en liet my
niet langh verfuchten , gy waert nader by my , als icK
wel peyfde , ick fag wederom haeft het licht , ende ick

vondt my geheel verandert. Als dan vergetendc
mijn ballingfchap , ende mijne ellende , vereenig-

de ick my innighlijck met u , met een vaft beiluyt

van u noyt meer te latem

Waer van konit het , dat ick u noch verlaten hebbe ,'

Godt mijnder ziele ! wie heeft my van u konnea
fcheyden? waerom heb ick my íèlven van een foo groot
goet berooft? hoe ben ick wederom in de verfteent-

heyt des herten hervallen } en is het gecn veel grooter

quaet , my felven te verharden , naer dat ick íoo velc

teeckenen van uwe goetheyt ontfangen hebbe , als

dat ick die noijt gefmaeckt en hadde ? ick ver-

foecke uwe bermhertigheyt > mijnen Saligma-

ker , en wilt niet meer gcdoogen , dat ick my van
u vervremde > noch dat ick my ielven verblinde door
mijnen cygen wille , in't midden van een Í00 groot
licht , uyt vreefe , dat ick ten leften niet ilaperi^h en
worde in de verfteentheyt mijns herten. Is't dat ick den
fegen van uwe ioetigheyt , de welcke ick foo dickwils

door mijne fchult verloren hebbe , niet en verdie-

jae > en weygert my ten minften de kenniíTe niet

I i x van
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van mijne eyge ellende , ende van den noot,dieick
hebbe van uwen byftandt , om my íèlven te verwin-
nen. Geefc my de fterckte , van mijn herte , veel harder
als het yier , fonder op-houden te flaen , op dat ick den
rouw over de goederen die ick verloren hebbe , ende
den haet van het quaet , het welck ick bedreven heb
be , ten minften beware.

VI. Geeftmy uwe liefde , ô Goddelijcken Jefus , en-
de druckt-fe íòodiepin mijn herte, dat ick met de
waerheyt magh feggen , gelijck uwen Apoftel : Wiefal
my [cheyden van de liefde van Jefus ? Is 'er doch wel iet
in de weirelt , het welck mijne liefde weirdigh is , en-
de het welck my van het verlies van d'uwe kan bevry*
den ? Als ick u verlieie om eenen vriendt te behagen ,

om eenig tydelijck profijt , om een vermaeck , Wat
voordeel kan my daer van komen ? als ick uwe liefde
verlate , om wat pynlijckheyt te vlieden , foo ben ick
datelijck van andere liefdens ingenomen , die my duy-
fent laftigheden .verooriaken. Is 't dat ick u laete om
mijne Vrienden, ick ondervinde datelijck hunne on*
getrouwigheyt. Is 't dat ickmyioecke teverheugen,
ofte te vermaken buyten u, ick vinde my ten leften
vervuk met beroerten , ende met droefhey t. Is *t dat ick
het gebedt verlate door flappigheyt , ofte door lauwig-
heyt , ick valle in de bekoringe. Ten leften , op wat
manieren dat ick uwe liefde verliefe , ick blyve altijdts

onbloot van uwe goederen, flauw in uwen dienft , ende
begeirig om myne bedorve genegentheden te voldoen.

Is het mogelijck , ô mijnenGodt, dat'ereenigh
fchepfel is in de weirelt , het welck my van u en*
de van uwe Goddelijcke mede-deelinghen kan
fcheyden ? Is 't dat ick den tijdt , die ick onnutte-
lijck over-brenge, het leetwefen , dat ick daer over
hebbe , ende de fnoode dingen , daer mijn herte

mede
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mede bckommcrt is , vergelijcke by de ioetigheden %

cndc met de ichatten , die ick verliefe , met van u tc

vluchten , hoe ellendigh ioud
1

ick my , eylaes I

vinden , ende het hooghfte mijnder ellenden is ,

dat ickfe fien , dat ickfe begrype , ende dat ick

niet en wete , wat my houdt , noch wat dat het droef

gewichtis, het welck my belet te loopen naer den
geurvan uwe ialvingen. Ach 1 Heere , dat'er toch
niet en zy , het welck my van uwe liefde kan fchey-

den ; ende gemerckt dat de gehoorfaemheyt , de
fachtmoedigheyt , ende de ootmoedigheytde wegen
zi jn , die my tot u leyden , ende de beqnaemfte reme-
dien om my te genefen , foo is't dat ick die van u uyt

geheel mijn herte veribecke, Verootmoedight my
foo veel als't u fal believen , maeckt dat ick van my fel-

ven miftrouwe , ende my betere > op dat ick u oock
de geneiinge van alle mijne qualen 5 de welcke ickte-

genwoordigh lyde , ichnldigh zy , boven dat ick u al-

reedts fchuldigh ben al het gene dat ick ben , ende
in't toekomende verhope te verkrygen.

Wanneer fal ick u fien , ô mijnen Godt , mijnen ep-

perften Meefter , ende vredtfamigen befitter van mijn

herte ! ick ben foo biindt , dat ick de voetpaden niet

en fien , da^r ick gaen , noch de peryçkelen , in de
welcke ick altydt hen van in den afgrondt te vallen ,

ende ick en bidde u alleenlijck niet van my daer uyt te

verloffen. Maer gy , ô Heere , die niet noodigh en
hebtvan onderrichtte zijn,aen wie niet verborgen

en is ,ende die alle dingen klaerlijck fiet , werckt uyt

de wonderheden uwer bermhertigheyt in mijn herte
,

het welck met ellenden vervult is,

O Koninginne de Engelen , Voorfpraeckerfle

der íondaren , fuyvere wooninge des Salighmaec-

ken > vçiendelijcke MiddelaerevíTe der vefteende

I i } herten I
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herten ! den Heere wilt , dat ick door u verkryge *

het gene ick door my felven niet en kan verdienen,

Gemerckt dat gy de quaeden iiet > die de verfteentheyt

des herten voorts-brenght , doet dit levende Water
vloeyen uyt de fonteynen der bermhertighey 1 , de wel-
ke gy aen de weireltgegeven hebt : dat het toch over

my valle, ende dat het ten leften dc verhardtheyt

mijns herte vermorwe.
Geluckige Huys-genoten van den eeuwigen Ko*

ningh , die geheel ontfteken zyt van de goddelijcke

liefde , en gedooght niet , dat ick hardt ende weder-
ipannigh zy , aen de indruckingen van iijnen geeft :

ftort een weynighvan uwe volheyt over my, ende
beiproeyt deie dorre aerde , op dat ick deelachtigh

magh wefen van uwe glorie in den Hemel , naer dat

ick deelachtigh van uwe gratie fal geweeft hebben
hier op deie aerde.

XX. LYDEN
VAN

J E S U S>
'*t . Jefus mocht met reehtfeggen , vote van u fal my berifpen

vanfonde. 2. Verfcheyde oordeelen over Jefus , elckfpreeckt van
hemnaerfijn genegentheyt en inwendige ghefleltenijjè. 3. Defe
oordeelen vuaren aen Jcfus vjel bekent : hier over beklaeght den

Heere figh in de Pfalmen. 4. Hoe fchaedelijck het is lichtveirdigh

te oordeelen : ons quaede genegentheden fijn den oorfpronck van
ens quaede oordeelen, 5. Wy moeten dickwils peyfen dat wy boofer

zyn ah degene die wy oordeelen , en met Lichtelijck onfe oordeelen

uytfpreken. Hoe fy hun moeten dragen die door de plicht

van hun ampt- verbonden zjyn te oordeelen. 6. Men magh
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de oordeelen van de weireít met vreefen , ais men Godt wilt dienen*

7. Dry waerfchouwingen aengaende de oordeelen der menfchen*

De valfihe oordeelen , die menflrek? over ftjne

wereken.

'D'
E verhartheydt der Joden brocht in hurt

. r voorts íoo vele andere ongeregeltheden , dat

het te verwonderen is , dat de verduldigheyt van Je~

Cus fulckx heeft konnen verdragen. Eene van de merc-

kelijckftewas, datfy van fijnen períoon , van íijne

woorden ende wercken altijt quahjck oordeelden ,

een klaer teecken van't verborge fenyn in hunne her-

ten , het welck de natuerlijcke rechtfinnigheyt m
hunnen "eeft allenskens verfmachte : want de rechte

redenisnatuerlijckgedrevenomdelaken te oordee-

len , oheiiick íy íchyncn te zijn ; raaer wat lçheen

in Chnftus , het welck eenighe waeríchynhjckheyt

vanquaet hadde > De boosheyt desherten moeft het

licht des geeft in hun dan wondeihjck vcrduyitert

hebben , den welcken altijdt voordeehghhjck oor-

deelt van het goet , ten zy dathy bedrogen is door den

íchyn van het quaet. Maer wiert den íchijn van

het quaet -ghevonden inden handel van Jcfus I

Hierom is't dat hv met fulcke moedigheyt tot hun

feyde. Wievanu-lieàen fdmj benfpen van (onde ?

Joan. 46. Hieroverenkondeíy hem met alleenhjck

verwinnen , maeroock niet beíchuldighen , wat haet

íy teghen hem oock hadden , íoo dat íy met en wi-

ften °wat fy hem íbuden antwoorden.

II Ais fy hem ais eenen overtreder des Wets

befchuldighden , om diefwille dat hy op den Sa-

both-dagh de fiecken genas , hy maeckte hun íoo

befchaemt ende verftek , dat íy hem fulckx met

meeren derfden verwyten. Sy lafterden.hem , om
li 4 oief-
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diefwille dat hy Godt ííjnen Vadei; heete : maer hy be*
toondc foo klaér door iijne wercken , dat hy den
waerachtighen Sone Godts was , dat iy ftom bleven.

Annas den Opperften Priefter van hem de reden van

lijne leeringe gevraeght hebbende , antwoorde den Sa-

lighmaker , dat hy't ioude vragen van de gene die hem
opentlijck hadden hooren fprcken , al-hoe-wel dat het

iijne vyanden waren ; ende de Joden niet konnende
hem eenigh miidacdt op-leggen voor Cayphas , oft

het was opentlijck valich , hebben befloten van hem
door hun op-roerigh geíchreeuw te overvallen,

De gene 3 die van hem een goet gevoelen hadden,
hielen hem voor eenen Heyligen Propheet ; de ande->

re oordeelden van hem , elck een naer iijne genegenu
heyt ende naer iijne inwendige gefteltenifle. Als hy by
de fcndaren was > hy wiert gehonden voor eenen brai-

fer , die met hun geerne at en dronck , niet tegen-»

itaende dat iijne verkeeringe altijdt heyligh was , en-

de niet en fochte als hunne fàeligheyt. Sommigeíèy-
den dat iijne leeringe nieuw was , volgens de ghe-

woonte van de bedorve weirelf , die voor nieuwig-

heyt houdt al het gene iigh ftelt tegen iijne oude do-
lingen , ende ongeregeltheden. D'andere iiende dat

hy gevolght wiert van eene groote menighte van
volck , die iijne leeringe fochten te hooren , ende iij-

ne Mirakelen te iien , befchuldighden hem dat hy ee-

nen op-roerder ende verftoorder was van de gemey^
ne rufte. Vele oordeelden dat hy in't openbacr niet

en behoorde te leeren , ma'er weí in't beionder , ende
in de huyfen , ojn het geloop des volckx , ende dc
beroerte te myden.

Siet wat den weirclt is ; hy is noch tegenwoor-»

digh gelijckhy alfdan was. Hy ftemt toe het ge-»

loop des volckx naer de ydele vergaederingen >

ende
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£nde naer de gevaerli jckc Schouw-ipelen , ende hy la-

ilert die j dc welcke hun naer dc Kercke begcvcn om
het Woordt Godts te hooren , om tot de HH. Sacra-

lnenten te gacn , ende om andere heylige wercken tc

doen ; men moet figh hier over niet verwonderen ,

want hy acht het gene de fonden fterckt , ende veroor-

deelt het gene de felve te niet doet. Eyndelijck fy zi jn

tot ialcke booshey t gekomen , dat fy fijne Mirakelen

niet konnende loochenen , die toeichreven aen eenc

heymelijcke onder-handelinghe met den duyvel 5 en*

de nidus maeckten fy den vinger van alie deie wonder*
heden den genen , wiens wille fy in alles volgden.

III. Defetegen-fegginge wss zenjefas veel gevoe*

lijcker, als dat iy aen eenen ghemeynen man geweeft

hadde. Want ten eerften , den genen daer den wei-

relt quali jck van oordeelt , en weet het niet altijdt , en*

de hy is dickwils bedrogen door de geveynftheyt van
de gene die hem miiachten , oft die hem haeten >

hun gelatende a! oft fy hem eerden ende beminden.
Maer oníèn Salighmaker iag den grondt des herten ,

hy ontdeckte de alderverborgenfte ghevoelens van fij-

ne vyanden , de voornemingen die íy hadden van hem
ter doodt te brengen ; ende 't gene hem noch veel

meer pynde , als alle de laiteringen die fy hem aen-dgà

den , waren de beletfelen die iy ftelden tegen alle het

goet , het welck hy hun wilde doen. Want gelijck

de liefde ons uytterlijck dcet gevoelen al het gene hin-

derlijck kan wefen aen de Perfoonen die wy bemin»
nen , ende dat deie zydige vonniifen vielen op de ge-

ne die qualijck van Jejus oordeelden , de liefde diç

hy voor hunne ialigheyt hadde > maeckte hem on-
çyn delijck gevoelijck over het ongelijck , het welck
iy aen hun felven deden.

Jen tweedeti 4e Groote des weighs , al-hoe-

wel
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wcl fy het meefte aen het openbaer oordeel van ccr
leder uyt-gcftelt wn, diezijn'r nochtans , de welckt
men d'aldermeeft ipaert , om dieiwille dat iy de mach-
tighftezijn, welckers befcherminghe men foeckt ,ende die men vreeft te mishaegen. Den genen die
Juin mifpryft in hun herte , pryft hun dickwils in
hunne tegenwoordigheyt, ende hy pryft oock dick-
wilsinhundiedingen,om de wetcke iy hun mif,
pryfen. Elck een geveynft voor't minften het quaet <*e-
voelen

, het welck hy van hun heeft , oft door de ach-
tinge van hunne weirdigheyt , ofte wel door de vree-
le van hun vcrmogen. Maer Jefus , tot een exempei
cnc

!

e tot trooft van fijne dienaren, die hem in diet.
gejijck lyden moeften naer-vol gen, heeft de onrecht-
veiidige oordeelen des weireltsmetalleomftandighe-
denr , die fijne pyne konden vermeerderen willen on.
derftaen

; ende hy heeft verdragen , dat men hem in
njne tronie

, fonder eenige wederhoudentheyt fey-
de, het welck men oordeelde tot fijn meerder ach-
terdeel te ftrecken.

Eyndelijck de menfchen vinden çemeynlíjck in
hunne goede meyningen iet , waer mede fy hun troo-
lien over de quade oordeelen , die men van hun maekt;
jae felve oock , als fy daer toe reden geven , door de
gebreken diefy doen in hunne wercken. Maer behal-
ven dat de meyningen van den Saligmaker altijt rccht
waeren

,
fijne wercken waeren foo onberiipelijck , dat

al waert fchoon hy bequaem hadde çeweeft om een
quaet voornemen uyt te wercken , foo is't nochtans
dat den vernufften iulckx noy t en foude hcbben kon-
ontdecken in fijnen uytwendigen handel, door dien
dat hy foo heyligh , foo gelijck , ende foo rechtveir-
digh was , ende hier en uxflTchen men fiet daege-
lijckx dat eene quaede meyninge niet langh ver-

borgen
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borgen en kan blijven , fy moet ten leften door ee-

nigh uytwendigh teecken uytberften.

Het is lichtelijck te íien in verfcheyde Pfalmen , wat

droefheyt deíè oordeelen aen Jefus veioorfaeckten ,

I ais hy ípreeckt tot Godt door den mont van David ;

Oordeelt my , mijnen Godt , naer mijne rechtveirdig*

heyt , ende verloft my van eenegoddelooje natie : oordeelt

my , Heere , want ick hebbe gewandelt in de onnoofeU

heyt .... Beproeft my , onderfoeckt my , ondervraeght

mijne lendenen ende mijn herte : want ick hebbe uwe
bermhertigheyt altijdtvoor oogen , ende ick hebbe my be-

haeght inmve waerheyt. Hybeklaeght fich noch in't

Evangelie , dat de Joaen alles in quaet keerden , het

welcfc hy dede , het welck hy htin klaerlijck te ken-

nengaf met defe woorden : En wilt niet oordeelen,

endegy enCult met geoordeelt worden: Matt. 7. 1.

ende hy heeftdit oock te kennen gegeven door eenen

van fijne Apoftelen: Dat dengcnen , die geene berm~

hertigheyt en doet , fonder bermhertigheyt jal geoordeelt

worden» Jac. 2. 12.

IV. Dat de gene , die d'andere Í00 lichtveirdigh-

lijck oordeelen > het ongclijck eens overpeyfden , het

welck iy hun ielven doen , ende oock de ftraffe , die fy

over hun trecken , iy fouden hun ielven ongetwyffelt

meerwederhouden van hunne oordeelen te ftrycken :

want 't zy dat fy de goede wercken van een ander

ftrengelijck wederleggen ,
5

t zy dat fy de quaede werc-

ken fonder bermhertigheyt veroordeelen , fy moeteu

veriekert zijn , dat het ielven oordeel hun vcrwacht ;

maer is't dat iy , het welck goet is , quaet komen te

oordeelen , dat fy het oordeel van den Apoftel

eens aenhooren : Wie zyt ghy 5 die den dienaer van
een ander oordeelt? ghy veroordeelt u felven door het

oordeel het welck gny teghen hem Jlrijckt : wantgy
doet
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doet hetfelven , doer fin hem in oordeelt : oft ten min:
ften gclijck den H. thryioftomus feght , uytleggen-
de dele plaetfe : Gj en oordeek met qualijcU van het
werck van mven Breeder , ten zy , om dot oy de fehe
genegentheyt in ufilven gevoelt , die ghy meynt mhent
tejien. Kom. 1 4. 4.

J

By exempel
, als eenen onverduldigen menich , ce.nen anderen let met fachtmoedigheyt fiet verdragen ,hy oordeelt hem door fyfelven , dathet gcene uyt!

Werckingeen is van verduldigheyt , maer eene lou-
teregeveynftheyt. Den goddelooien ende den flau.wen

,
aenfien den genen , die figh tot het gebedt , en-

de tot andere Chrifteli jcke oeffeningen fchiint te be.
geven

, als eenen fehyn-heyligen : want fy oordeelen

,

datiyfooveelmetenfoudenkonnen doen , ten zv
door fchijn-heyligheyt. De boofe menfehen ichry-
vena lede goede wercken , die fy van goede ende
deughdel.jcke fien gefchieden , toe aenden haet , aen
de grammoedigheyt

, aen de flaphevt , aen de hooveir-
digheyt,aendevermomminge, ofte wel aen eeni«e
andere ionden , die fy in hun eygen felven gevoelen >

want de quade oordeelen komen'by-naer altyts uyt de
quade hellmge,die gevonden wort in het herte van den
genen

,
die oordeelt. Dit fien wy dickwils al te klaer

door de ondervindenthevt. Het ielve o0et werck
waer door den eenen gefticht is , wort %n anderen
verergert. Het Vaften , het Gebedt , ende de geefteliic
ice onderhoudmge

, brengen gemeynelijck ftrvdiáe
oordeelen voorts

, waer van geene andere ooriake en
is,alsdatde menfehen , alfoo oordeelende Jietlicht
van hunnen geeft met en volgen | maer de seiteltenifie
van hun hertc, ende hoe die qnader is, hoe hunne
oordeelen oock achterdeeliger zijn aen den naeften.

Dat'er twee perioonen waren , die een boos
feyt
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feyt fagen bedryven , den eenen van die , fal door
medelijden geraeckt zijn , hy fal daer in trachten te

middelen , ende dat verborgen trachten te houden ,

daer den anderen dat wel íoude willen in het open*

baer brengen , op dat het geftraft foude worden ; en-

de alfoo fal de felve fake den eenen tot medelijden

verwecken , ende den anderen tot vraeke.

Het is dan waerachtig > volgens het íeggen van

den Apoftel , dat den genen > die van een ander qua-

lijck oordeelt,fy felven veroordeelt, om dieíwille

dat hy daer door te kennen geeft , dat hy voor het

minften in íy felven den wortel van het quaet heefc ,

het welck hy in fijnen Broeder berifpt , ende waer 't

dat Godt hem door íijne gratie niet en onderfteunde ,

hy in de íelve fonden foude komen te vallen , in de wel*

ke hy den genen , die hy veroordeelt, meynt te zijn.

Ende al-hoe-wel dat men niet voor goeten moet
oordeelen , het welck opentlijck quaet is , gemerckt
dat dit oordeel ftrydigh íoude zijn aen dat van Godt ,

foo is't even-wel íeker , dat men met fulcke voorfich-

tigheyt,ende wederhoudentheyt altijt moet oordee-
len , dat de cygen liefde , ende de bedorventheyt des

herten daer in geen deel en hebben , anderíints fouden
wy ons felven veroordeelen , ais wy ònfen naeften al-

foo íòuden oordeelen.

V. Ais wy weten, dat wy aen dit gebreck on-*

derworpen zijn , íòo moeten wy dickwils , voor
Godt zijnde > peijfen , dat wy íelve veel boofer
2ijn ais de gene die wy oordeelen , ende ai is't dat

wy alie het quaet niet en bedryven , het welck wy
door de bedorventheyt van oníe natuere konden
doen , dat moet aen de Goddelijcke gratie toe*

gefchreven worden. Dit gepeys en is niet valích ,

noch onredelijck : want het is íeker , dat wy íoo

veel
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veel quaet In d'andere niet en vinden , dan om dat
wyfelvedaer van vervultzijn: endeis't dat wy ons
oordeel niet en konnen wederhouden , laet ons ten
minftenonsuytterftebeftedoen

, om onfe ton^e te
fnoeren

, op dat defe boosheyt verborgen biiivende
niemant en verergere.

Wy moeten oock alie de quaede oordeelen te<*en
ons felven keeren , die ons in den geeft fallen komen
tegen onfen naeften ; wy moeten daer boven defen be-
dorven wortel , die-ie voorts-brengt , in ons herken-
tien , ende altijdtmiddelen ioecken om onfen naeften
te ontfchuldigen , ende is't dat wy geene reden van him
t'ontfchuldigen en vinden , foo moeten wy in de te-
genwoordigheyt Godts belyden , dat wy veel erger
zijn als fy

, gemerckt wy hem wederftaen met alle de
kenniflen , die hy ons geeft ; ende waer't dat deíè
nienfchen , die ons íòo onvolmaeckt íchynen , het
licht hadden , het welck wy hebben , ende dat iy hun-
negcbrekenfagcn,gelijckwydie fien , fy foudcn
veel beter worden als wy zijn.

Depene , die door de plicht van hun Ampt , ande-
re verbonden zijn te oordeelen ; ende te verbeteren ,
moeten hun ielven van te voren verootmoedigen ,• en-
de hun felven in hun herte veroordeelen , op dat ly
hunne Broeders niet en iouden oordeelen >ten zy met
de vreefe Godts. Ten leften moeten iy hun al-te-mael
laetcn voorftaen , dat de gene 9 die Godt van de fonde
behocdt, daer fy konnen in vallen , hem me'erdere
hcrkenteniiTe fchuldigh zyn , als de gene , aen de
welcke hy die vergeeft , naer dat fy die bedreven heb-
ben : al het ielven , ghelijck ickmeer verbonden ben
aen eenen menich , die my bevrydt van de won-
de, als welaenden genen , die my van de won-
de geneeft ,die ick ontfangen hebbe. Dit heeft den

H. Augu*
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H. Auguftinus doen íeggen , dac Godt ons alie fon-

cten vergeeft , die wy hebben konnen doen , ende die

wy fouden gedaen hebben , waer 't dat hy ons mec
fijne gratie niet voorkomenen hadde ; ende dat den
eenen meních geene londe en doet , oft den anderen

kan-fe oock doen , waer't dat hy daer van niet be-

vrydt en ware van den genen , die hem meních ge-

fchaepen heeft ; overfulckx magh een iegelijck met
recht en reden fig laten voorftaen , dat hy alíoo quaet

ende boos is , ais den genen > die aen hem foodani-.

gen fchynt te zijn ; vervolgens hy moet Godt loven ea
dancken , dat hy in alie die fouten niet en komt te

vallen , in de welcke hy d'andere iiet vallen ; hy moet
Godt oock bidden , dat hy hem íoude ghelieven te

behouden van daer in te vallen.

VI. Men kan daer uyt beíluyten , dat de dienaren

des Heeren cie onbedachte oordeelen der menfchen
niet en moeten achten , ghemerckt fy die niet en kon-
nen vlieden > jae de oneyndelijcke heyligheyt van^-
fus felve , en is daer van niet vry geweeft. Sy moeten
hun in tegendeel laeten voorftaen , dat , foo haeft ais

íy hun begeven hebben tot den dienft van Godt , de
weirelt hun niet en fal ípaeren , gemerckt hy hunnen
Meefter daer in niet gefpaert en heeft. Ick noeme
hier de weirelt , alie de gene , die , in wat ftaet of-

teconditie fy geftelt zijn , de eeuwige waerheden niet

en ímaken , ende geene ondervindentheyt van de
deught en hebben. Soodanige en zijn niet alleen-

lijck de weireltíche menfchen, maeroock de gee-

ftelijcke ende de Religieufen , die de volmaecktheyt
van hunnen ftaet vergeten. Het is waerachtigh , dat
de gene die Godt beginnen te dienen , çemeynlijck
feer gevoelijck zijn over de oordeelen , che men van
hun maeckt j maer ais fy in het geeftelijck leven.

fuUco
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íulleii gevoordert zijn , iy fullen die met minder
pynlijckheyt verdragen.

Hier en tuflchen iy moeten indachtigh zijn het ge«i

ne iy Godt ichuldigh zyn , op dat fy hun ielven loiu

den aenmoedigen om ghetrouw te zijn , ende om
met ftantvaftighey.t den wegh in te volgen , die hy hun
Voorgegaen heeft* Sy moeten cock õverpeyfen , dat

,

is het íaken de Weirelt van deughdelijcke Mannen
ualijck oordeek , dat het niet en is doof den haet *

ie hy tot het quaet heeft * maer door de begcirte

alleen > die hy heeft * om de deught te verminde-
ren : want hy bemint de fonden , al-hoe-wel hy
weet, dat iy beriipelijck zyn, ende op dathyfevrye-

lijcker foude mogen volgen, hy onderfteunt-ie * hy
itemt-fe toe , hy verheft-ie * ende hy geeft hull felvei

den naem van deught. De godtvruchtigheyt heet hy
ichyn-heyligheyt ; den iever , zydigheyt ; de recht-

veirdigheyt , ftrengigheydt > ende loo voorts van allc

andere deughden , op clãt hy , dòendede deughden

,

voor fonden gehouderi wordett , haere achtinge , die

iy onder de menfehen hebben , foude vermiflderen ,

ende vervolçens dât het geene fchande nlecr en foude

Wefen , mifdadigh te zijn.

Waer H datghy-lteden van de weirelt hddde geweejfj

ieydeJejus tot iijne Apoftelen , de weireltfoude bemint

hebben hetgene dat van hem was , maer de iveirelt haet

U-L. om aatgy-lieden van de weirelt niet en z.yt i ends

dat ick U-L. verkpren , ende up de weirelt ghetrocken

hebbe.Jom. 1 5. 9. Waer 't dat de deughdelijcke men-
fchen in der daet quaet waren s gelijck de weirelt him
fiilckx cordeelt te zijn , hy foude hun ongetwyffelt

pryfen, ghelijckhy de vraeckgierige voor moedigc
menfehen houdt, de hooveirdige voor de gene *

die eer in hun lyf hebben 3 de quift-pemiingen voor

inilde *
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Ipilde, ende het íòude hun voordeeligh zijn in de
foaden > het gene hy hun toe-fchrijft door fijhe oor-
deelen. Maer om dat de weirelt weet , dat her wel le-

ven der Rechtveirdige , fijn vonnis is , foo komt hy
die te haeten , ende hy vervolght-ie als quaede ende
boofe menfehen , op dat hy-ie , oft op fijnen kant fou-
de konnen trecken 5 hun ingevende een miinoegen
van de deught ; ofte wel voor ft minften , dát hy kin-
pen naeni ende faem benemende , die loo íòude ver-
íwacken , dat íy niet meer bequaem en iouden zija
van hem te hinderen.

Maer gelijck men in andere faken het oordeel
der onwetende niet en acht , alioo en moet men oock

,

in het gene de deugt aengaet , geen acht nemen op de
gene 5 die van haér geene kenniife en hebben , ende
die met de fonden handelen. Ick en iegge dit niet , op
dat de dienaren des Heeren , om de deught voor te
ftaen , aile d'andere iouden aenfien , als quaede ende
boofe menfehen ; maer op dat fy de liftigheyt des duy-
ve!s iouden ontdecken , die hunne ftantvaftigheydt
door de menichelijcke oordeelen traclit te beroeren.
Sy moeten dan door hunne verduldigheyt dit belet-
fel traehten te weiren , en bidden voor "de ghene >

die hun vervolgen , vervolgende de deught", ende
voor eenen regel van hunne oordeelen moetcm
iy defe woorden van den H. Paulus nemen : Voor
joo voel als my aengaet , tck ftelle my feer weynigh in

fyne , als ick van uMeden , ofte wel van eemghen
menfeh , vm dat het zy , geoordeelt worde ; maer
tck en oordeele my felven oock, met : want al is \t

dat ick mJ nergens in plicbtigh en vinde 5 tck enherr
daerom met gerechtveirdight I door dien dat het den
Jieere is dte my oordeelu i . Cor. 4.

VII. Men kan hier. dry gewiehtighe waeifehou-
//. Dwl 'Kk wingea
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wingen geven. De eerfte is , dat men de meftíchelíjo
ke oordeelen niet en magh volgen , noch in het goet,

noch in het quaet : want gelijck de menfchen iwack
ende onfeker zyn in hunne oordeelen , foo is't dat iy

dickwils fonder reden , ende eer door hun goet-dunc-

ken , ofte zydigheyt , als wel door het licht der waer-

heydt komen te oordeelen ende iet toe te ftemmen j

ende alfoo en moeten hunne toeftemmingen , otte

verwyiingen noyt eene genoeghfame reden zyn t'on-

fer opficht , om iet te doen , oft laten ; daer-en-

boven ioudemen iy felven ilaven maken van deie

oordeelen , ioo dat het onmogelijck foude zyn , al-

ie de weirelt te vreden tc ftellen , gemerckt dat een
iegelijck íijn beíonder çevoelen heeft ; ende al-

hoe-wel dat men alles doen ibude wat men doen
kan, ioo ioude men even-wel altijdt een misha-

gen hebben , iiende dat men-fe al-te-mael niet en

foude voldoen.

De tweede waerichouwinge is , dat wy niet en mo-
gen blyven ftaen op onie lichten , in het gene dat ons
aengaet , door dien dat wy ghemeynlijck door d'eyge

liefde voorkomen zijn. Laet ons in alles eene rechte

meyninghe , ende de vreeie Godts hebben , ende laet

ons- dan met raedt van eenen wyien ende deughde-
lijcken Man doen , als 't nootfakelijck is , het welck
ons het befte , ende het aengenaemfte aen Godt fal

ichynen te weien. Want wy hebben ioo praemende
verbinteniiTen van hem trachten te behagen , ende

van te arbeyden voor onfe ialigheyt $ ende wy zijn

van den anderen kant foo ellendigh , dat wy ons
ielven niet en mogen ftreelen , dat Godt van ons

voldaen is , noch oock , dat wy voor hem gerecht-

veirdight zijn : want foo doende , wy fouden ons

een oordeel toe-fchryven , het welck hem alleen

toekomt â
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toekomt , cnde alfoo fouden wy ons felven in gevaer

itellen , van de ootmoedigheyt te veiiiefen.

Het is waer , dat het eene gemeyne bekoringe is

voor deaghdelijcke períoonen , van hun felven íoo

verre te willen kennen > dat fy met fekerheyt van den
ftaet hunder zielen konnen oordeelen \ maer Godt ,

die ons foo teerlijckbemint , en foud'et voor ons niec

verborgen gehouden hebben , waer't dat het ons pro-

fijtigh foude geweeft hebben , van fulckx te weten.

Wy en moeten dan anders niet doen , ais arbeyden om
Godt te dienen , op de befte maniere , die ons moge-
lijck is , íonder te willen door-gronden , het welck
hy voor ons verborgen houdt , ende te ghelooven »

dat wy dagelijckx min doen, ais wy doen moeten ,

ende dat ons oordeel noy t oprechter , noyt rechtveir-

diger , ende noyt volmaeckter en fal zijn , dan ais wy
ons felven met meerdere nauwkeurigheydt vet-

oordeelen.

De derde waerfchouwinge is , dat den genen , die

dç rufte íijnder ziele tuffchen de oordeelen der men-
fchen wilt bewaren , íijne ghepeyfen tot Godt mo'et

op-heffen ende overdcncken , dat wy , beftiert zijnde

door eene Wysheyt die alies íiet , ende alies weegt met
het gewicht van de heylige plaetfe , noyt iet en kon-
nen verliefen van het gene ons toekomt ; dat den ge-

nen die ons oordeelt , het goet , het welck hy in ons
íiet y door íijne gratie verfterckt ende vcrmeerdert j

hy vervult door íijne goetheyt,het welck ons ont-

breeckt ; hyverweckt onfe flappigheyt, hyverlicht

oníèn geeft , om ons dçe/onden te doen kennen ende
te vluchten , ende hy vergeeft ons die door íijne

bermhertigheyt , ais wy tot hem met eene oprechte'

meyninge weder-keeren.

Kk * AEN-
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AENSPRAEKE EN VERHANDELINGE

Met Jesus , op de onrechtveirdige oordeelen , die men
van hem maeckte.

I. Verfuchtinge tot Jefus als eenen al door-fienden Recbter op

éat by ons wille oordeekn volghens fyne Liefde. 2. Jefus beeft

geleeft onder de menfchen , als een voorbeelt van alle volmaeckt-»

heyt* 3. Hy beeft met fachtmoedigheyt verdragen de oordeelen

tn boosbeyt der menjchen. 4. Be Ziele bejchuldight haer felven

ever baere genegentheden tot bet quaet. 5. Sy bidt orn in haere

oordeelen haer felven met te bedriegen, 6. En om van de oor*

deelen der menfeben geen werck te maecken. 7. Sy bidt dat Je-

fus alle baer gepeyfen, gevoelen en meyn'mgen , wille tot bem
trecken , en fy bekent dat bet moeyelycker is de menfeben te vol-

doen als aen Jefus te bebaegen. 8. Be Ziele bedancht Jefus dat-

fe de menfchen niet voldoen en moet , en dat fy bem maer al-

leen en moet voor oogen bebben. Sy bidt Godt door Marta en

de Heyligen om defe verbinteniffe te volbrengen»

I. /^\ Rechter , oneyndelijck wys ! die de herten

v_/ door-grondt , aen wie niet verborgen en is , en-

de wiens oogen altydt open-ftaen , over de goede en-

de over de quaede ; gy fiet mijn inwendigh > ende al

het gene u daer in mishaeght. Gy weet wat ick u ichul-

digh ben , ende hoe qualijck dat ick voldoen aen de
verbinteniffe j die ick hebbe van it te dienen. Wacr fal

ick my verborgen van uw oordeel 1 Is 'i dat ick, naer

den Hemel oy-klvmme , gy zjyt daer ; is *t dat ick, in de

helle neder-daele ick, vinde n daer. Pi. 3 8. 8. Ende gy
foudt my in

5

t middel-punt deraerde fien, waer't dat

ick daer waere. Waerom wil ick my van uw aen-

iicht ontrecken , mijnen Godt ! het is my voor-
deeliger van u gefien ende gekent te zijn , als my te

verbergen voor uwe oogen , al waeft dat ick het

doea
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doen konde. Want verborgen zijnde , loud' ick ia

mijne ellenden blyven , ende gy aeníiet my altydt met
bermhertigheyt.

Wel is waer 5 dat ick in my niet en vinde ais groo-

te reden van u te vreefen , ende van u te vluchten ;

maer waer íoud' ick vltichten ,om u niet te vinden >

ende is 't dat ick u niet en vinde , wie íàl middelen
ftelien in mijn quaet ? ílaet dan uwe oogen op my , ô
mijnen Godt, ende mijnen Rechter ! íiet de bedor-

ventheydt van mijn herte , de neirftigheyt van mijne

vyanden , om my van u te fcheyden , mijne íwaek-

heyt omhun te wederftaen , mijne hertneckigheyt »

in li te vergrammen , mijne onachtíàemheyt in u te

dienen.

Oordeelt my , o Heere naer mijne rechtveirdigheyt

ende naer mijne onnoojeíheyt\ Pf. 42.. Die de vrucht is

van uwen arbeydt ? ende van uwe verdienften. Oor-
deelt my volgens de eeuwige liefde die gy my draegt.

Oordeelt my over het çhene dat in 11 is : want het çe-
1 1 • i •

ne in my is , dat is tegen my , ende is 't dat gy íet goets

in my íiet , het welck my tegen uwe rechtveirdigheyt

! .íoude konnen befchermen , deelt my mede de ver-

. dieníten van uw Bloet ende van uw Lyden. Geeft my
uwe onnoofelheyt , ende uwe heyligíieyt. Leeft in u
íelven de redenen die my rechtveirdighen , ende
fpreckt mijn vonnis daer over uyt. Aenmerckt Heere,
defe genegentheyt tot de fonde > deíe tegen-ftellinge

aen de deughf , deíen wortel van alie quaet , geplant

in't midden van mijn herte ; oeftènt daer tegen uwe
rechtveirdigheyt , ruckt hem daer uyt íònder berm-
hertigheyt, ende ftelt in íijne plaetíè falige planten*

die niet ais goede vruchten voortsbrengen.

II. Ais ick in my íèlven gaen, ô Goddelijcken

JeÇu$) ende dat ick my foo vol van boosheytvin-

Kk 5 4c,
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e , ioo vreefe ick uw geficht , ende ick vinde my
verbonden met David tot u te feggen : Heere keen
mvc oogen afvan mijnefonden ; Pi. 50. Maer als ick

overpeyfe , dat gy hct alleen zyt die my kan genefen ,

foo vreefe ick cat gy u niet en fult geweirdigen van
my t' aenfien , ende ick fegge 11 met den felven Pro-
pheet : Schept in my , Heere > eenfuyver herte , ende
alle de reft ial gefiiyvert zyn. Zyt mdachtigh dat gy
eertyts tot Noe gefeyt hebt : Dat het gevoelen ende het

gèpeys des herten van den menfeh vanjonch.x af tot het

quaet ghenegen z,ijn. Gen. 8. O oorípronck van alle

goederen > die geene mindere macht en hebt van te

herftellen dat gevallenis, als te icheppen dat'er niet

en is , fchept in my eenen nieuwen geeft , die de ver-

derfFeniile in mijne ziele herftelt , ende die my de
goederen , de welcke ick verloren hebbe , wede-
rom geeft.

Gy hebt onder de menfehen geleeft , gy hebt hun-
ne qnaden trachten te genefen , gy hebt hun in u een
voorbeeldt van alle volmaecktheyt doen fien , gy en
hebt niet na-gelaten om hun te onderrichten , ende te

verlichten ; maer gy hebt-íè foo bedorven gevonden

,

ende foo vervult met doodelijck feneyn , het welclc

uyt hun herte voortsquam , dat iy niet alleenlijck uwe
goederen geweygert hebben > maer dat iy oock uwe
waerheden voor foodanighe geoordeelt hebben ,

gelijek iy ielve waren.

O Sone van den levenden Godt ! Ick aenbidde
uwe fachtmoedigheyt , ende uwe lydtfaemheyt ,

metde welcke gy eene ioo groote boosheyt van

h^t menfchelijck herte verdragen hebt. My dunckt
dat ick u in eeniger maniere meer verbonden ben ,

ioo om de onrechtveirdige oordeelen , als om de
doodt felve die gy hebt willen verdragen : want

de
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cie beroerten ende de raíernye , met de welcke fy be-

vangen waren , konde hun wel foo verre brcngen ,

van u ter doodt te veroordeelen , die ghy weníchte ;

maer fy eu konden , noch in uwe woorden , noch in

uwe wercken eenigh fondament vinden , 0111 van u
qualijck te oordeelen , ende íy en waren daer door niet

verleyt , ais door hunne eyge boosheyt.

III. Hoe groot is uwe goetheyt , dat gy íulcke on-
rechtveirdigheyt hebt willenlyden ! Maer, ô godde-
lijcken Jefus ; de weirelt en oordeelt noch hedens-

«íaeghs van 11 niet , ais door fy íelven. Gelijck hy met
íijne vrienden niet veel en eet , íonder eenigen over*

daet te doeu , foo en kan hy figh niet in-beelden , dat

gy u vernedert hebt , om met de fondaren te eten ,

met dat inficht alleen , van hun íaligh te maken, En-
de ghelijck hy met den duyvel , door de gedurighe

gehooríaemheyt die hy hem geeft , handelt , foo laet

hy figh voorftaen , dat het door íijne hnlpe is , dat gy
íoo vele wonderheden uyt-werckt. Wat íiet hy in u ,

het welck liem defe gevoelens kan in-geven } Heeft
hy u oyt een vruchteloos woordt hooren ípreken |
Heeft hy in uwe verkeeringe de minfte lichtveii>

digheyt gefien.

,\ Hy en heeft niet ais dat goddelijck is in uwe lee-

ringe ghevonden ; niet in uwe Mirakelen , ais

dat waerachtíg is , niet in uw leven , ais dat geftich-

tigh is. Gy en hebt noyt íijne ryckdommen noch
íijne eeren geíòcht , ende gy hebt-íe felve ghewey-
gert , ais hy u die aen-bode. Waerom peyft hy dan
3uaet van \i 9 o mijnen Salighmaker ! ten zy om
at gy wel hebt willen verwefen zijn om mijne

liefde i Uwe Nagelen , uwe doorne Croone , uw
Cruys , hebben de Moordenaren in Heyligen ver-

andert; uwe wonden hebben die van uwe beulen

Kk 4 genefen*
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genefen
, ende uwe pynen hebben die veríàcht , dá

welcke u pynighden. Maer de onrechtveirdighe oor-
deelen die men van u gemaeekt heeft , en hebben niet
gedientals om die quade Reenters teverharden , en-
de omden in-ganck van uw licht , ende van uwe
bermhertigheyt te iluyten.

Zy t indèr eeuwigheyt gebenedyt , Ô mijnen Godt

,

om datgy íoo groote tegen-ieggingen hebt willen ly-
den tot mijnen trooft, als my fiílckx iet foude over-
komen , ende om my te kennen te geven , wat dat ick
van de boosheytder menfchen moet verwachten.

IV. Siet my hier voor uwe bermhertigheyt, ô mij-
nen Sahghmaker

! Aenhoort de klachten ende de ver-
fuchtingen mijns herte. Gy íeght dat alie onfe veneqent-
hzdentot quaet gedreven zyn. Gen. 8. Welcke waer-
heytickalledagenindekmderen van Adam onder-
vinde: fyenkonnen de goederen ielve die gy hun
doet met aenfien , ten zy als quaet. Ick koni? tot u

,

ooneyndehjckegoetheyt, door dien dat ick van my
jelven met en kan vluchten , ten zy door u. Ick gevoe-
leinmydeíelveongerôgeltheyt. Ick aenfien het als
cen goet , het welck gv my verbiet. Het gene dat my
den doodtfteeck geeft , maeckt de íòetigheyt van
rnijn leven, ende ick ioecke mijnen trooft in iaken,
die my van u icheyden.
Uwe Wet dunckt my fwaer te wefen , ende

uwe verkeennge verdrietigh. Ick hebbe altijt pijne
in de ionden te vergeven , ende vermaeck in die
te bedryven. Het is voor my eene walge, dat ick
mijnen tyt beftede in uwen dienft , ende eene ver-
lichnnge

, als ick hem in ydelhevt over-brenghe.
Ick ftelle de wulpiheyt des tichaems voor de iuy-
vere weiluften ; des geefts , ende het welck my
noch meer moet befchaemt maken , is dat ick de

oordeelen
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oordeelcn van de bcdorve nature niet en laete te vol-

gen , die my altyt ilypt naer de weirelt > al-hoe-wel

dat ick contrarie geloof door het Geloove , het

welck gy in. rnijn herte bewaert.

Wanneer iiilt gy my van my felven verloflen , ò
mijnen Godt ! wat is'er in my , het welck tot het quaet

niet en ftreckt ? De goederen felve die gy my geeft ,

worden dickwils in my cenen oorfpronck van quaede

oordeelentwant ick oordeele ibmwylen,fteunendeop
uwe bermhertigheyt 3 dat ick my felven tot de fcn-

den magh begeven ; uwe verduldigheyt , dat ick daer

in magh volherden > my felven ftreeiende met uwe
goetheyt , dat ick my kan ialigh maken , ende u vol-

doen. Ende alfoo ben ick boos , ende quaet, om
diefwille dat gy lydtfamigh zyt in my te verdragen.

Ick oordeele dat ick het goddelijck voedtiel , het

welck gy my geeft , foude konnen doen paíTen met
de grove gebreken daer ick in valle ; dat uwe recht-

veirdigheyt my fal fparen , ende dat ick fal gerecht-

veirdight zijn fonder my tebeteren. Eyndelijck ick

en vinde in my niet a!s valiche oordeelen. Wat fal't

van my geworden , Heere , is't dat de goetheyt , met
de welcke gy mijne qualen verdraeght , haer oock
niet uyten ftreckt tot mijne genefinge.

V. Gy fiet , mijnen Godt , dat ick , hoe kranck
ick oock ben , rnijn quaet niet en gevoele , ende
dat ick my gloriere over het weynigh goet , het

welck ick doen , ofte weniche te doen , al-hoe-

wel dat dit werck ende defe begeirte van u ko-
men. Ick wille ondei de menfchen gehouden wor-
den voor het gene ick niet en ben , ende ick en
kan niet verdragen dat men van my een oordeel

ftryckt , het welck my nadeeligh is , al-hoe-wel

dat iy my noyt voor 100 quaet en konnen hou-
den,
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den, gelijck gy my fiet. Geneeft door uwe kracht
p Heere

, defe loo gevaerhicke wonden ; maeckt da
ick mijnc oogen naer u keere: verlicht-fe metuu
licht

,
op datiy in u het goei mogen fien , het weldi

ick in u vinde, ende in ray het quaet , het welcku
mishaeght.

En gedoogt met dat ick my in miine oordeelen
voortaen bedriege , maeckt dat ick de weirelt-
fche dingen voor foodanighe aenfien , ghelijck fy in
haer ielven zijn , dat ick my voor ioodanigen oordce.
le

, gelijck ick ben ; op dat ick my felven verachte

,

veroordeele ende haete ; ende dat ick van uoordeele,
o mijnen Godt , gelijck ick behoore te doen , dat ick
u achte ende vreeie , dat ick u begeire ende u bemin-
ne

,
als mijnen Heere , mijnen Rechter , mijnen Va-

de^endeimjnopperfte goet. Herftelt de krachten
van mijne ziele , aengefien dat gv-fe voor a geicha-
penhebt. Snyvert mijnherte, aengefien «y begeirt

,

datick'et u geve. Maeckt van dit hòl der dieven , een
nuys van Gebedt , ende van defen af-grondtder ellen-
den , eene wooninge van uwen H. Geeit.

VI Een van de gevaerlijckfte bedriegeryenvan mii-
ne hooveirdigheyt, is dat ick al te groot werck make
van het gevoelen der menfchen. Gy fiet , Ô Heere ,hoe verte dat deie ydelheyt haer uytltreckt , ende hoe
fchadehjck datiy my is. Wat goet, ofte wat quaet
Konnen my de oordeelen der menfchen doen 5 Ick ben
waerachtehjck ioodanigen

, gelijck gy my oordeelt ,ende ick. en worde nict beter door de achtinge der
meníchen

, noch erger door hunne mifachtinge'. Daer
en zyn geene boofe meníchen genoegh om van my ibo
veel quaet te gelooven , als ick bequaem ben te be-
dryven. Alwaert dat alle de fchepfelen verfaemden
om my te verwyfen over de ibnden , de welcke

ick
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ick tcgenubedreven hebbe , fy en louden my geeti

ftren<m recht konnen doen , door dien dat mijne

fonden veel grooter ende in ecn veel grootcr ge-

tal zijn als men oyt kan peyfen.

Waer van beklaeght ick my dan , ô altyt rechtveu-

di^en Rechter 1 Ick kreune , om dat de menichen hun

van my beklagen. Ick peyfit op al het gene dat ick

doen , ende op het gene , het welk fy van mijne were-

ken fallen peyfen. Ick lette op mijn leven ende op mij-

ne bewegingen , ende ick overwege mijne woorden ,

op dat ick hun ioude mogen behagen , ende ick

fonde tot mijn voordeel alle hunne affectien wel wil-

len tiecken j maer hoe ydel is deie voorwendin-

ghe , ende hoe vervremt fy my van u , ô mijneti

Godt! Syvernaptinmydengeeft van't Gebedt , ly

bekommert my met noodeloofe forghyuldigheden ,

fy verooifaeckt in my duyfent moeyehjekheden , en-

de fy vervultmy met ontallijcke gepcyien die u mil-
'

ha<*en.

Daer is noch eene veel grootere ydelheyt in het .

behagen, het welck ick gevoele , als ick my lacte

voorftaendatickiet wel gedaen ofte wel geiproken

hebbe ; als ick iien , dat men van my ende van mijne

verkeeringe voldaen is ; als ick met eenen grootcn

drift íoecke te weten ,wat men van my peyft ,
met

om my felven in eenighe ghebreken te beteren , die

ick «redaen hebbe ; maer om my ielven te voldoen.

Geluckigh is de ziele , die genoeghfaem gefuyvert

ende onthecht is , om alle defe infichten te verfoeyen.

VII. Treckt tot u , ô Salighmaecker van mijne

ziele
,'

alle mijne gepeyien , alle mijne ghevoehn-

gen , ende alle mijne meyningen jhebt oock mede-

Fyden met dit verdeelt herte. Het en is met moeye-

lijck van u te behaegen , door dien dat gy u met
weymgn
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weymghtevreden hotfdt , «ide dar uwe soetheyt
Haer voeght naer mijne fwackheyt. Gy hebt mvuwen mllctekenncn gegeven in faken, die myne
lahgheytaengaen,op datickniet en foude dolen ;maermiakendie van minder gewicht zijn , daer hetnm nootiakehjck en was , dat gy my uwen wille klaer-
Ujck lout te kennen gegeven hebben , gy zyt te vredenmet de oprechugheydt van mijne meyningen , al-hoe-
wel dat fy met geheel geliickformig en zyn aen d'uwe.

Als gy my in peryckel fiet van te vallen , sy on-
derfteunt my. Is't dat ick valle , gy helpt my opftaen

;

ende hoe quaet dat ick oock ben, ick en ben hei
noytfoofeer,oftgy v jndt nochaitijdt genoeghiame
ieden,ommy weltedoen. Ick ben altijdt verfekett
van u te voldoen

, o mijnen Godt , ioo haeft als ick het
wille

;
maer den middel , om de menfchen te vreden

te itelkn, d>e de geiteltemfle van mijn herte niet enHen
,
de wdcke gemeynlijck van my oordcelen doorhun eygen ielven

, ende die fonder iet te onderfocc-Ken , venvyfen oft voor goetkeurcn , het welck hun
bel.eft. Den eenen wilt dat icklyde, den anderen ,dat ick my foude vreken ; defen meynt dat ick oot-
moed.gh ben , ende den anderen , dat ick eenen
Icnyn-hevlighen ben. Sommiij!^ houden my voor
eenen ttappen menfeh , ende andere voor eenen wy-

i j > ,

aI waer
'

c ichoon dat "M"e al-te-mael
Konde voldoen

, wat voordeei foude ick daer uyt
tle
vmn ' t0t fallKhey £ va» mijne ziele ?

VIII. Oneyndelijcke danckfeggingen moeten u
gegeven zyn,ô unpen Schepper ende mijnen god-
dehjeken Meefter , om datygy my van alle clefe
forghvuldigheden hebt wille'n verloflen, ende alle
mi|ne ghepeyfen ende verbinteniiTen brenaen tot
eene alleen , de welcke is van u te beminnen ,

ende
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tende van u uyt geheel mi jn herte te dienen. Waer 't dat

gy my verbonden haddeniemant te ftooren , ende alie

de weirelt te voldoen , het foude my onmogelijck ge-.

weeft hebben u te gehoorfamen. vergadert dan de ver-

ftroejde van Ifrael; Pf. 1 46. vereenight in u alleen de

menighvuldigheyt van mijne begeirten ; ruckt de ach-

tinge van de meníchelijcke oordeelen , 't zy dat fy gcet ,

oftequaet zijn, uyt mijn herte. En gedooght niet dat

ick de weirelt wille voldoen, de welcke gynoyten

hebt konnen voldoen $ ende dat ick oock niet en luy-

ftere naer de oordeelen van den genen , die íoo

qualijck van 11 geoordeelt heeft. Ick en wille nie-

mant voldoen, aís u alleen , ô mijnen Godt í ick

offere u aí het gene ick ben ; veftight uwe godde-

lijcke tegenwoordigheyt in mijn herte ; verheft my-

nen geeft tot li j op dat ick 3 onthecht zijnde van ai het

gene ray met uwe liefde niet en kan vervullen , in u le-

ve 5 van u fpreke , op u pevíe , naér u veríuchte , ende

in u rufte , ô mijnen Jefus , mijnen rechtveirdigen

Rechter , mijnen getrouwen Vriendt ende mijnen min-

nelijcken Salighmaker !

O Moeder Godts , vol van gratie » ende vervuk

met den Heere , die altydt met u is , hoe rijck waert

gy voor de oogen van den genen , die in u Í00

wondere dingen gedaen hadde ! maer hoe onbekent

waert gy aen de weirelt ! ick bidde u door de ban-

den van de iuyvere liefde , de welcke u foo innigh-

lijck met uwen Godt , met uwcn Heere , met uwen
Bruydegom , met uwen Sone , met uwen Schat veree-

night heeft, dat gy voor my de gratie ghelieft te

verkrygen , die ick van u vrage. Maeckt dat mija

herte aen hem gehecht zy , met eene oprechte mey-

ninge ende met eene fnyvere liefde , ende dat'er

geen fchepfei my oyt van u en icheyde.

O hemelfch.
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OHemelfchHofjfooaengenaem aen uwen Ko-mngh , aen uwen Rechter , ende van te voren on-

bekent , ende verwefen van de weirelt , en ver«eet
dien niet , tuíTchen de goederen , die gy in het Vader-
landt befit, den welcken die wenícht in fijn balling
ícnap } op dat hy , bekommert zijnde met het aepeys
van iw geluck , niet aengelockt en kan worden door
de valíche íoetigheden van dit leven.

HET XXL LYDEN
^ VAN

JESUS-
x.Vyt tjuaedeoorâeelenvolghenmurmuratien

: Defe hebbem
feer groot geweejt tegen Jefus: Hy en heeft nochians daerom
met gelaten voorts te gaen in't uerck van oníe verlefmu. 2 Hy
heeft aen fijn Dtfcipelen voorfeyt dafer tegen bun 'cock fal Á.
murmureert worden. Men moet de murmumien der menfchen
verdragen gehjck Jefus die verdragen heeft. 3. De belle midde.
lenomde murmmeerders en de tegen-feggingen t' overwinnen ,
fan ftilfwygentheyt . faghtmoedigheyt t en volherden in't goet.
4.DevcUe viílone der rechtveirdigefal fijn in't lefte oordeel :Menmagh en moet nochtans fomtijts hier reden geven van on.
Je mamer van leven , maer niet murmureren tegen die de ivelcke
murmureren. 5. De murmuratie it een ongenejelijcke fieckte :
Ooorgaens moet men de mmmuratienverÇmaden enverachtem
door de/e wordt de deught befroeft en geoefent.

van de Opfpraeke ofte Murmuratien.

^TT^^ <l
uae<fc handelingen fpruyten ghe.\s meynelijck de opípraecken , de welckc

voordeughdehjckemenícheníoo veel te orooter
pyne zyn, ais fy hun daeraen niet en gewennen ,

daer
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daer andere hun itillen door den tydt ende door dc

ewoonte. De murmuratieis gelijck den uytwerc-

:er van het quaet oordeel : want een boos herte kan

Weynigh ichaden , is het iaken dat het de uytwerckin..

ge van fijne quaede begeirten aen íijne tonge niet en

betrouwt > de welcke iy volbrenght , niet alleenlijck

door het gene dat verborgen was , maer oock dacr aen

eene ioodanige verwe gevende , dat het rechtveirdig

fchynt te zijn* Ghelijck alle menichen aen dit gebreck

by naer onderworpen zijn , den eenen meer , ende

den anderen min , foo en mogen wy ons niet ftreelen ,

dat men die kan ontvlieden , aengefien Jefus felve ,

die niet en heeft konnen ontvluchten , ende dat alle de

heyligheyt van fijnen perfoon , ende alle de onnoo-

felheyt van lijn leven , hem daer van niet bevrydt

en hebben.

Hy heeft deie vervolginge met de felve lydtfaem-

iieyt verdragen , gelijck alle d'andere. Men murmu-
reerde van hem , fonder eenige wederhoudentheyt

,

lanckx de ftraten , in alle openbare plaetien , in de

huyfen 5 in de Synagogen , in de Raeden der Joden f

onder de Wets-gheleerde , ende onder de voornaem-

fte van dat volck ; ende daer en was nauwelijckx eene

maeltijt , ofte eenighe vergaederinge , daer men van

hem ende van de gene die hem volghden niet qua-

lijck en fprack. Is't dat'er iemant was , die hem wil-

de voorftaen , hy en dede niet , als d'andere te ver-

bitteren , ende hunnen haet vermeerderde , naer de

maete van de tegen-fegginge die hy vondt.

Sy ieyden dat geenen londaer Mirakelen kon-

de doen ^ ende dat hy eenen waerachtigen fondaer

was die den Sabbot-dagh niet en onderhiele. De
Priefters verfekerden dat hy veracht was van de

açnfienlijckfte , ende alleenlijck maer ghevolght

wa$
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was van het gemeijn volck. De Wets-geleerden mm*
mureerden ; om dieiwille dat hy figh den Sone Gcdts
noemde. De Pharifeen die him lieten voorftaen dat iy

felve heylige waren > hielen hem voor eenen bedrieger
j

die metde duyveien eene onderhandelinge hadde *

cnde fy en konden 't niet geleyden dat hy die met
de fondaren hadde. Sy ipotten met íijne Diicipelen >

om diefwille dat fy bynaer al-te-mael arm > ende van
kleijne af-komfte waren. Sy loegen op duyient derhan-

de manieren , met de gene die fijne leeringe aenhoor-

den , ende alle defe lafteringhen vielen op Jefas. De
boosheyt der Joden , vervoeght met ontallijcke valfche

omftandigheden , de welcke fy by-naer dagelijckx

voeghden by deie foorte van redingen , waren de oor-

iake van foo vele murmuratien , en íy verooriaeckten

eene loo gevoelijcke pynlijckheyt aen den Salighma-

ker , dat wy hem gheene mindere herkenteniíTe íchul-

digh zijn , om dat hy door defe boofe tongen niet a&
gekeert en is van het voorncmen van ons te verloifen

,

als van het werck ielve van onie Verloffinge.

II. Men kan niet begrypen ionder beproeft tc

hebben, hoe krachtighdefe iborte van teghenfeg-

ginge is , om den wille wanckelbaer te maecken >

om de begeirte wegh te nemen van íijne gratien

te ftorten over die , de welcke murmureren , ende

om het goet te laten , dat men begonft heeft. Al-

hoe-wel dat Godt iiltijdt getrouw in íijne belof-

ten ,die volkomentlijck volbrocht heeft , de welc-

ke hy aen Abraham gedaen hadde , van aen íijne

na-komelingen een Landt 5 overvloedigh in alle

foorten van goederen , te geven , dies niet tegeiv

ftaende heeft. hy gewilt , om de morreringen van
dit volck te ftraffen , dat

f
er van alle dat volck ,

het welck hy uyt de flavernye van Egypten ver-

loft
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loft hadde , maer twee iiVt Landc van Beloften ge*
treden zijn.

Den Sonc Godts , menfch geworden zijnde , ledc

alie de murmuratien fonder laten goedr te doen , oocJc

aen de gene felve , die van hem murmureerden. Hy
gebode aen iijne Apoftelen van op de ielve maniere in

de bekeeringe des weirelts te handelen , hy waer*
ichouwde hun datie de murmuratien niet en foaden
achten , tot hun ieggende : Dat het genoeghfaem moel
zyn aen den difcipel , gehandelt te zyn gelyc^fynen Afeef*

ter ; den dienaer gelyck^fynen Heere ; ende is "t dat fy den

Vader des huys-gejints belfebub geheeten hebben , hoe et%

fullenfy dien naem niet cerder geven aenfyne huysgeno**

ten ? Het is eenen grooten trooft voor de dienaren des
Heeren , ais fy opípraeke lijden , dat fy daer door dc
dienaeren worden van den genen , die fulckx voor hunt

geleden heeft *, maer om deien eer-naem , ende dit on*
weirdeerlijck voordeel te bewaeren , iy moeten in dit

punt getrouw zijn van hunnen Meefter nae te volgen >

ende de murmuratien der menfchen te verdragen , gc-

lijck hy gedaen heeft : want de weirelt , zijnde eene
plaetfe van ellenden , en van pynlijckheden , daer en
is niemant , oft hy is hier aen onderworpen , ge*

lijck alle d'andere , ende de verduldigheyt alleen ,

onderfcheyt de dienaeren des Heeren enae die van
de weirelt. Defe lijden 't tegen hunnen danck
ende dat met een herte foo vol bitterheyt ende on-
verduldigheyt, dat fy hun felven dickwils plich-

tiger maKen , als de gene felve die hun het lijden

aen-doen. Maer de dienaeren des Heeren , ontfan-

gen dat met ootmoedigheyt , tot voldoeninge van
hunne ionden ende (IrafFen, die fy gelooven ver.

dient te hebben ; ofte wel , is 't dat fy die niet ver-

dient en hebben ,' fy verdrasen 't met vreught , door
//. Dcd. 11 dien



dien dàt íy weirdigh gevonden zijn , van vergelekca
te zijnaen hunnen Salighmakcr Jejus Chriftus , die
niet min fijne goederen op-gedragen en heeft acn de
fene , die-fe niet en hebben willen ontfangen , als aen
e gene,die-fe met danckieggingen ontfangen hebben.
III. Den Chriftelijckften , ende den krachtighften

middel , om de murmureerders te befchamen , is , van
die in de deitght,door de verduldigheyt , door de
fachtmoedigheyt,ende doorde weldaeden te onder-
richten. Daer en is geenen tijdt vruchteloofer befteedt

,

als dengenen,die men overbrenght , met de men-
fchen te willen beletten van te ipreken : want den ge-
nen 5 die geirne murmureert, ibeckt altijdt iet,met
om recht te hebben inhet genehy feght , maer om
ftofFe te hebben van te ipreken ; ende hy en heeft noyt
nieer genegentheyt om te ipreken , dan als men hem
meerdere reden by-brenght , om hem te docn fwygen*
Hy en murmureerde te voren niet , als tegen uwe
wercken, maer nu fal hy uwe redenen aentaften , en-
de hy fal haeft ioo verre komen , dat hy uwe mey-
ninge fal aengrypen ; ende al het gene gy hem fult
ieggen , en fal niet dienen > als om hem eene nieuwe
ftofFe te geven , tot fijne murmuratien.
De krachtigfte wapenen , die men tegen de

murmuratie kan gebruycken , zijn de ftiliwygent-
heyt , de fachtmoedigheyt , de volherdigheyt in
het goet , ende eene heylige ende wyie gelatent-
heyt

: want is 't dat iy voortskomt uyt quaetheyt »

iy is genoegh geftraft door het miihoegen , dat iy
haer niet en kan voldoen tegen eenen vyant , die
iig niet en weirt. Is 't dat iy voorts-komt van de
onwetentheyt , ofte van eene quaede ghewoonte ,
fy wordt ieer haeft wederhouden door de ftilfwy-

gentheyt,ende fy en duerc niet lange.*

Is't
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Is 't dat'er eenige remedie is tot het quaet , het

faelck men van ons fegt , ten is defe niet 5 dat men
ops moet voegen naer het feggen der meníchen ; maer

'eer > dat men hun geene reden en geeft van ons te lafte-

ren. Is 't dat wy de meyningeti van ons herte , ende de
wercken van ons leven voegen naer de heylige giondt-

regelen van 't Evangelie , foo moeten wy ons luttel be-

kommeren met het gene de menfchenieggen. De on-

dervindentheyt felve leert ons , dat 'er in den weg det

deughden geen gevaediicker klippé en is , als te pey-

ien , wat men ieggen ial , ende dat den menfch , die

fig aen defe Wet onderwerpt > aen de Wet des Heeren

niet lanck getrouw en fal blyven : want daer zijn wey-

nige perioonen , die fterckte genoegh hebben om aen

eenen Vrient , aen eenen Overften , aen ecnen fijns ge-

lijckx > ende aen eenen op-loop van groot getal te we-
derftaen. De vreeie van aen eenen menich alleen te mis«

haegen , die tegen alle reden iegt , het gene hem te

voren komt , heeft dickwils meer vermogen om ons

neder te vellen , als wel het uytterfte befte > het welck

wy doen , om ons te onderfteunen.

Hierom onien Saligmaeker Jefus Çhriflus waer*

fchouwt fijne Dienaeren feer dickwils , dat iy van

de ongerechtige tongen niet bevri/t en fallen zijn £

maer dat iy , om hem te behaegen y hunne ooren

naoeten ftoppen , ende aendachtig zijn aen hunne
plicht , ionder te peyien > wat men van hun fegt-

Dat eerlijcke lieden dan hun niet en laten bewegeu
door ibodanige redenen , ende dat iy hun felven

daer boven trachten te heffen door hunne ftantva-

ftigheyt in de oefieninge der deughden.

IV. Jefus feyde door den mont van David : I$k>

hebbe den Heere aenroepen , als ick, was in de quel-

lingen , end* hj heeft my verlwort ; Htm , verloft

L 1 * mym
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myne z,iele van de onrechtveirdige lippen > ende van
de bedriegelycke tottge. Pf. 1

1

9. Hy danckt Godt íijnen

Vader , van hem verhoort te hcbbcn tegen de gene ,

die murmureerden : want deie voile vi&orie der Recht*

veirdige , de welcke beftaet in de onrechtveirdigheyt

te beichaemen , is bewaert tot den uytterften dagh de&

bordeeis , ais wanneer de goddeloofe menfehen , die

door hunne boofe tonge hier hunne eere benomen
hebben , ende hun nu in de glorie fiende verheven

,

iullen feggen : Siet de gene , met de welcke wy te voren

gefpot hebben ; dwafe menfehen die wy waren \ Wy lie-

Pen ons voorftaen , dat hun leven eene dwaesheyt was ,

tnde dat hun eynde fonder eere foude z,yn , ende hier-en-

tuffchen fiet nun geflelt onder het getal der kinderen

Godts,ende hun Tot onder de HeyUgen. Sap. {3.

De Dienaeren Godts moeten nun dan vaft laeten

voorftaen , dat het verloren tijt is , die willen te vreden

ftellen , de welcke murmureren ; dat dit leven kort is,

ende dat het beften is > met verduldigheyt te lijden ,

onien Saligmaker naer te volgen , ende alle de reft aen

hem laeten. Maer dit en belet hierom niet, dat men
fomwylen niet verbonden en is 5 eenige reden van lij-

ne maniere van leven te geven , 't zy in 't openbaer

,

't zy in 't befonder <>als het gaet voor de iaeligheyt van

onfen Naeften , voor het goet der Kerck'e , ende voor
de glorie , ende dienft van Godt ; maer dat moet
alfdan met alfulcke matigheyt gefchieden , dat wy
èflfen voldoende aen het gene wy verbonden zijn

te doen , daer onder geene pailie en laeten fpelen

,

ende niet en murmureren tegen die de welcke mur-
mureren, anderfints iouden wy , ons ielven rech-

tende van den eenen kant , van den anderen kant
in de tónde van onie befchuldigaers vallen.

Maer gemerckt dat wy > in het gene ons aen-
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gact , ons felven by-naer altijt te buyten gaen ,foo moet
men daer in den raet van eenigen Dienaer des Hee-
ren volgen : ende boven al , wel toe-fien , dat men
ons niet al te ieer en beklaegt van de gene , die met
ons qualijck handelen , ende het ongelijck , het welk
iy ons doen , niet al te ieer en vergroot : want hoe dc
klachten rechtveirdiger fchijnen te zijn , hoe iy voor
de ziel gevaerlijcker zijn , door dien dat fy > haer al-

ioo beklaegende > de íiiyverheyt der lydtíaemheyt ver-

lieft 5 iy valt in vermetentheyt > iy ontfticht den nae-

ften , iy verfwackt de kracht van de liefde , ende fy
ichryft haer toe een deel van't oordeel , het welck:

Godt geheel en ganich toe-komt. In der voegen ,

dat is het faken iy , naer deie klachten ghedaen te

hebben , eens oprechtelijck tot haer ielven komt

,

fy dickwils in haer felven meer fal vinden om te ver-

beteren , als in de achter-klappers tonge , daer iy íòo
vele klachten van doet. Het is dan veel beter fig by
Godt alleen te beldaegen , die alles fiet 3 niemant als

hem alleen voor getuygen te hebben van het gene men
lydt , fijn herte voor hem uyt te ftorten , ende indach-

tigh te zijn , dat'er eenen fchat van geeftelijcke goede-
ren , in de ftiliwygentheyt ,eude in de fachtigheyt des

geeft verborgen light, het welck niet en hanght als van
ons , van dien te vinden. Geluckig is dien , die hem
vindt, ende die defe koftelijcke gave inwendig ghe-
niet , het welck de murmureerders niet en kennen.

V. De murmuratie is eene ongeneielijcke iieck-

te ; overfulckx dan is het vruchteloos , die te wil-

len geneien. Men moetie verfmaden , is't dat wy
de mfte van onie herten ioecken te bewaeren : want
het meeftendeel van de gene , die murmure-
ren , doen dat , of om hun felven te vermaken ,

oftewelomons te befchadi^en : de çene die van

LI 5 ons
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ons quaet feggen , om het vermaeck allcen , het welk
iy nemen in qnalijck te fpreken 5 hebben daer van

weynige vroeginge, wat pynlijckheyt dat iy d'ande-

re daer mede oock doen , ende iy en laten hun niet

voor ftaen , dat iy eenige remedie van noode hebben.

Jae dat mecr is , als iy mercken dat men gram wort
over het gene fy ieggen , foo vermeerdert hun ver-

maeck , ende hoe men onverduldiger wort , hoe fy

meer genegen worden om ons te tergen.

Hierom is't dat de oude Philofophen ons foo wyie-

lijck aenraeden , dat men den achterklap ibude aen-

iien als ialige raeden , ende als eenen fpiegel , die onfe

gebreken verthoont : want hec gene eenen vrient uyt

vrientfchap ontfchuldigt , oft door de achtinge van fij-

nen períoon veriwygt , ofte wel het felven door on-

achtiaemheytnietenfiet ; dat fal den murmureerder
met alie vryigheydt uytípreken : ende onie gebreken
klaerlijck voor oogen ftellen , die wy vreeien moe-
ten. Dit is't dat den H. Bernardus heeft doen feg-

gen , dat de deugt foude verflouwen , ende geheel

haeren glans verliefen , waert dat fy niet geoefFent en
wierde ; dat het de achter-klappers , ende de vervol-

gers zijn , die-fe oefFenen , ende dat iy , lydende hunnc
ôpvallen , ende gevende hun goet voor het quaet >

veel fuyverder ende volmaeckter wort.

Maer ick en wete niet , oft dat ick my van den
felven Hey ligen moet beklaegen , om dat hy daer

t>y gevoegt heeft , dat de Religieufen aen de mur»
muratien feer onderworpen zijn. Het moefte wel
zyn, dat dit gebreck hem feer gevoelijck was ,

aengeiien dat hy het niet en heeft konnen verbor-

gen houden. Godt wilt aen ons alien * die Religi-

eufen zijn y de gratie geven , dat deCc verwytinge

op ons niet en valle 3 ende dat wy deie fententie van

deo
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3cii Apoftel altyt voor oogen moghen hcbben : Soa

%vie meynt dat hy Religieus is , fonderfijne tonge te we~

derbonden , dien verleytftjn herte > endefyne godtvrnch*

tigheytis ydel. Jac. 1.

AENSPRAEKE EN VERHANDELINGE

Met Jesus , op de murmuraúen der menfchen*

1. Vezielewenfchtveeltongentehebbenom Jefus tegebene*

Ayden , <?tfz Ai* £y /00 We voor ons gheleden heeft. 2. Sy aen*

bidt de medoogentheyt van Jefus door welke hy met defondaers^ ge*

iten heeft. 3, Sy ghebenedyt Jefus die geen ander rufie heeft willen

nernen op den Sabboth-dagh als om aen de menfchen wel te doen.

4. Sy aenbidt de bsrmhertigheyt die hy aen de fondaren gethoone

heeft, enwenfcht met Zacheus Jefus tefien. 5 -Jefus heeft dever-

volginge derfenynige tongen willen lyden tot onfen trooft. Wy zijn

te feer gevoelig in de murmuratien tegen ons , om dat wy nock

heminnen het gene de weirelt acht 3 en niet en fmaecken V gene

in Jefus verborgen is. 6. Jefus den Coninck der glorie is Belze*

bubgenoemt , en heeft het verdraegen tot troofi van fijne Dienae-

ren : aen Jejuste behaegen is al ons geluck. 7. Gebedt voor dfa

ons lafteren.

I. TCkaenbiddeu, ôoneyndelijcke goetheyt !
ômij-

lnen Heere , ende mijne faligheyt ! Ick geveduy-

fent danckieggingen over alle de middelen , daer gy
u van gedient hebt , ende over alle de pynlijckheden,

die gy lydt , om my van de liefde der faken van de-

ie weirelt t' onthechten. Waer 't dat ick de oogen open

hadde , hoe foude ick , oock eenen oogenblick tydts,

aen de weirelt ^ehecht konnen blijven , wiens boos-

heyt foo groot is 3 dat hy fig tegen u derft opheffen ,

die mi jn opperfte goet zijt ? Waerom ben ick in dit le*

ven 5 Ah ! mijnen Heere , ftelt my in eene plaetfe , al-

waer ick u fonder op-houden magh loven, Geleyt my
in het scfelfchap van die iuyvere geeften , die u

LI 4 *enr
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f $£ Aenftrtieke en verhandelinoe met Jeíus C
aenfchouwen

, u achten , u beminnen . u aenbidden

,

die hun íçlven geheel befteden in uwen heylioenNaem te glonficeren. Maer terwylen dat ick wachte

,

totdatgymydefe grane fult gedaen hebben , seef
aennnjnherteeen groot verfmaet van alien menfche-
Jijcken lof ende van alle tongen , die u nier en weten
teeeren. Waer >t datalle de deelen vanons lichaem
verandertwarenm tongen, ende dat alie de hemel-
iclie Geeften hun met ons voeghden om u te loven ,over het gene gyvoor ons gedaen hebt , wat foudè
oat 21 jn , ten opficht van het gene gy weirdish ziit«devancte hefd(edie gy ons fethoont hebtfende
hierentuulhendefetongealleen

, die gy aen elclccen van ons gegeven hebt, en hekommert haer nietmin ais om u te gebenedyden.
Is'er wel iet in u , Ô liefde mijnder ziele , het welckmen met en kan ende niet en moet loven ? waerom

loude men u de lovingen weygeren ? is't miíTchien omdat gy met de fondaren eet ? Den Sabboth-dagh nieten onderhoudt
; met de armen , ende met het Jemeynvolck hever verkeert , als met de hooveirdme , ende

«net de rycke van defe weirelt ? Is't om dat de Phari-
ieen ieggen

, dat gy van den duyvel beieten , endecenen Samantaen zijt ? dat gy geen goet aen deoenfehen gedaen hebt I dat fy In n niet prysbaer
gevonden en hebben , ende dat fy de uytwerckinigen van uwe Goddeliicke kracht niet en hebben
geimaeckt'en gevoeláen fy uwe bermhertigheyt
ende uwe foetheyt met ? ende waren íy íoo vei-bhndtdatfymu metfagen, als hunne eyge fon-den > wel hoe dan , Ô mijnen Godt - kan ick wil-
len dat de weirelt in my fiet , het welck hy in uwet gefien en heeft ? ende dat hy van my wel
ipieeckt

, het welck hy van u niet gedaen èn heeft ?

Gemerckt
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Gemerckt dat de doodt , ende het leven zijn in de

macht van de tonge-, Prov. 18. 12. ende dat dc wei-
relt van u , die het waerachtigh leven zyt , niet en
heeft geíèyt ais woorden des dcodts > opent mijne lip-

pen , Heere , ende mijnen mondtfal uwen lofverkpndu
gen. Ick ial uyt geheel mijn hcrte uwe oneyndelijckc

grootheyt loven \ ick ialu dancken , over de goe-
deren , de welcke dit ondanckbaer volck in u niet

herkent en heeft. Ick fal a gebenedyden , foo langh
als ick ial leven , leven mijnder ziele ! om dieiwil-

le dat fy van u gemurmureert hebben > over de gra-

tien fèlve , die gy hun dede.

Ick aenbidde deie vriendelijcke medoogentheyt,
mijnen Salighmaecker ,die timet de ibndaren heeft

doen eten ende verkeeren > op dat gy hun tot u foudt

trecken. Want , eylaes ! wat ioud het van my gewor-
den , dat gy niet en verkeerde , als met de Rechtveir-

dige i wat hope foud' ick hebben van over mijne (on-

den vergiffenifle te krygen , waer 't dat ick niet als

Heylige by u en iage ? wat ioud'er gebeuren met mij-

ne wonden , ende kranckheden , waer 't dat gy niet

en gonckt in de huyíen der íiecken ? dat de Phari-

feen ftggen het gene iy willen , gy zijt mijne íàlig-

heyt, mijne bermhertigheyt , ende mijnen eenigen
toevlucht. De tafel der fondaren en betaemt u niet

min, als die van d'Engelen , ende het vier van uwe
liefde ial fijne kracht beter uytwercken in eene harde

ftoffe, die ieer moeyelijck isom te branden. Komt
dan in mijn herte , ô Godt der liefde ! blijft , ende
eet met my ; ende aengefien gy wel weet , hoe ghy
fult ontfangen zijn , ende hoe weynigh dat het is ,

het welck ick u kan aenbieden , gy iult de goetheyt

hebben , van de armoede van clit huys te verdra-

gen. AI dat daer in is , dat is arm > kout ende ver-

fmadelijck.
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imaedelijck. Gy en fult daer niet vinden , als flouwê
begeirten , bedorve wercken , bequaem om u eenen
af-keerte geven.Maer gy enkont evcnwel niet nae-

laten , ô Heere mi)nder ziele , van daer in te komen ,

aengefien dat ick het wenfche , ende dat gy my defe

begeirte ielve ingeefc. Gy fult daer alles in ordre fteL.

len naer uwe beliefte , alle goederen iullen met u daer

binnen komen , ende gy fultu felven daer binnen ont*

fangen.

Zyt indachtigh , naer gefeyt te hebben , datgyfoudt
kpmen by degene die u beminnen , ende mv Woordt be*

jvaren , ende datghy met hunfoudt bljven , Joan. 14.

x f . niet gelaten en hebt van íorge te dragen voor de
íõndaren , van hun te ibecken , ende van htm te be-

ibecken , al-hoe-wel íy u niet en beminden ende niet

en kenden : want gy komt by de Reclitveirdige , om
diefwille dat iyu beminnen , ende by de iondaren ,

op dat fy u iouden beminnen. Verweckt dan uwen
geeft in my , mijnen Godt 1 Vervult mijn herte met
uwe liefde , ende herftelt , daer in alle de ongeregelt-

heden , die gy daer in vindt. Is *t dat de Pharifeen mur-
mureren , de Engelen fullen hun daer over verheugen,

ende ick falu inder eeuwigheyt gebenedyden.
III. Ick gebenedyde u van nu af , Heere , dat gy

op den Sabboth-dagh geene andere rufte en hebt wiU
len nemen als die , de welcke gy vondt 3 om de men-
fchen wel te doen. Als uwe Goddelijcke ende altydt

werckende liefde , naer de weirelt gefchapen te heb-

ben op den tyt van ies dagen , den ievenften dag rufte

,

hier door en moet niet veritaen worden , dat iy dae-

rom moeften ledig blijven. De Pharifeen , die dit ge-

heym van uwe liefde niet en wiften , murmureerden ,

over het goet , het welck gy als dan dede : iy en wiften

niet , mijnen Godt , dat uwen Sabboth > is ru-

ilen
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ften ín mijne ziele , ende dat gy om defe reden geor-

donneert hebt , dat ick my op dien dagh niet cníoude
bekommcrcn , ais met u alleen. Macr dat de weirelt

hier van feght ai dat hy wilt , ick herkenne > ende ick

aenbidde defe eeuwige liefde , die u foo verre ghe-

brocht heeft , dat gy foo vele íchepíeien voor myn
goet uyt den niet getrocken hebt. Ick aenbidde de
Begeirte , door de welcke gy in my hebt willen ru-

ften. Ick aenbidde defe goetheyt , door de welckc

gy u felven hebt willen noemen den Heere van den

Sabboth , op dat gy my op dien dagh foo wel gratien

íòudt doen , ais op alie andere dagen , op de welcke

gy de gheheele weirelt geíchapen hebt. Ick bidde u ,

ô Heere > dat mijne íonden de uytwerckfelen van ee-

nen íoo jonfti^en wille nieten beletten,

Ick aenbidcle u , ô Goddelijcken Samaritaen , ver-

winner ende vyant der duyvelen. Depene die tegen

u murmureerdcn , verblint door de boosheyt van hut*.

ne herten , en wiften niet wat íy íeyden ; maer ick die

deCc. waerheyt kenne , bedancKe ti , dat gy my dit ge-

leert hebt. Gy hebt ô mijnen Salighmaker , onder de
gedaente van eenen fondaer , ende ais eenen Samari-

taen , onbekent aen de weirelt veríchenen. Ghy hebt

gheruft op d'aerde , gy hebt daer ellendige gequetfte

van hunne vyanden , íonder hulpe , ende fonder heel-

middelen gevonden ; geraeckt zijnde door hunne el-

lenden , gy hebt hun op uwe fchouderen genomen ,

ende hunne wonden vermaeckt, waer door ghy ge-

toont hebt, dat gy oníèn waerachtigen naeften > ende
oprechten vrient waert.

Ontdeckt my dit medelydende herte , ô Godda-
lijcke liefde ! Laet my eens gevoelen hoedanigh
dat uwe vreught was , ais gy veracht ? ende Sama-
litaen geheeten zynde, mijne teerigheyt indachtig

viert.
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wiert , die u verbonden hadde , van voor fulcken voot
ons ghehouden te worden. Van den eenen kant waert

ghy bedroeft te fien , dat de murmureerders de gratie

nieten herkenden die ghy hun dede ; ende van den
anderen kant hadde gy eene groote begeirte , dat íy u
hunne wonden fouden laten genefen. Gy en hebt
niet begeirt dat de liefde des naeften , daer gy een

uytdrucKelijck ghebodt van gegeven hadde > eenen
naeften foude hebben , die hem weirdigerende lief-

getalliger foude zijn , als <*y. Gy zyt , ô Heere , oníèn I

cerften en onfen waerachtigen naeften ; bewaert gy
felve de Wet , de welcke gy ons gegeven hebt *, doet

Ymijnder opficht het gene gy wilt , dat ick t'uwer

liefde doen ; bemint my , doet my d'uytwerckingen

van uwe liefde gevoelen ; zyt altijt met my , hebt alti jt

cene waeckende ooge op my ; aengefien dat my de
deught , de fterckte ende het licht , het welck ick

van noode hebbe om te volbrenghen , het gene gy
van my begeirt van daer moet komen.

IV. Ick gebenedyde oock , ô Goddelijcken Jefus y

ende ick aenbidde deie groote bermhertigheyt , die

gy aen de iondaren getoont hebt , uyt geheel mi jn her-

te , als gy , fonder te gaen in de huyfen der Priefteren ,

der Wets-geleerden ,der Grooten, ende der machti-

ge defer weirelt , de begeirten van den iondigen Za-
cheus ingefien hebt , die de begeirte hadde van u te

iien , encle in fijn huys fontfangen , al-hoe-wel dat gy
wel wifte dat fy daer over fouden murmureren. Waer
van komt dat Heere } Is het dan mogelijck dat de be-*

geirten der fondaren , ioo onvolmaeckt als fy oock
zijn , ioo koftelijck zyn voor u<

Maer is'er wel eenen grooten fondaer , ô mijnen

Jefus , als ick ben ? Ick wenfche u gelijck Zacheus

u weníchte , ô mijne ialigheyt ! Ick wenfche u ,

ô mija
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ô mijn opperfte goet 5 ick wenfche u , ô mijne berm-
hertigheyt ! Ick wenfche u , ô mijne ryckdommen ,

mijnen Vricndt , mijnen Verloífer , mijnen Vader , mi j-

nen íchat , alie mijne glorie , ende alie mijn geluck !

Ick quele doou de begeirte van u te íien ; maer ick

ben íoo kleyn , gelijck Zacheus was , dat de groote

menichte die my omringelt , my belet van u te íien.

Alie mijnen trooft is , dat gy my fiet, dat gy my kenr,

ende dat gy niet en verfoeckt , dat mijne begeirte vol-

maeckt zy , mits dat (y oprecht zy.

Maeckt dan , ô eeuwige waerheyt , dat dit onvol-

maeckt herte voor 't minften u oprechtelijck wenfche.

Aenfiet my met bermhertigheyt, gelijck gy Zacheus en

Mattheus aeníien hebt* Komt by my , ende maeckt dat

ick u met liefde^ende met vreugt ontfange.Brengt de fa-

ligheyt,ende den vrede in dit huys,blijft daer in altydt ,

ende en foeckt die niet , alwaer men u niet en wenlcht,

V. Ick gebenedyde u , ô mijnen Godt , over alie de
jonften , die gy aen de weirelt ^edaen hebt , ende die-

íe niet herkent en heeft ; over alie de wercken , van de
welcke hy tegen u gemurmureert heeft : ende ick geve

u duyfent danckfeggingen , dat gy de vervolginge der

fenijnige tongen 5 tot mijnen trooft , hebt willen lijden.

Leert my deíe foete waerheyt , de welcke tiwen H. Pro-

pheet ons verkondigt , ais hy vaç u gefeyt heeft : Gy
fult , o Heere , uwe dknaeren verborgen in net heymelyck

van uw aenficht ; gy fult hun hefchermen van ae tegen*

fegginge der tongen. Pi. 50.

Wat een geluckigh verrreck, mijnen Godt! wat
eene minnelijcke ichuyl-plaetfe is het geheym van a
aenficht ! wanneer fult gy mijn herte daer ontfangen

,

op dat ick aen alle menfchelijcke redingen ongevoe-
lijck worde ? Sy feggen het gene iy niet en fien

,

ende nice en weten. Maer wat en fiet hy niet >

die



\j^i Aenfpraeke en verhandelinge met Jejus ,

aie in het heymelijck van uw aeniicht verborgen is 1

Die ververfcht is door de iaeli^e waetercn van uw<
grade , gefpyft met uw hemels Broodt > Die uwe hey<

melijcke mede-deelingen geniet,ende den welckcr
dien verborgen fchat befit , die de wehelt niet en kent
Waerom ben ick , ô Heere foo gevoelijck in het gene
het welcke de menichen ieggen , ten zy om dat ick

noch beminne , het gene fy achten , ende dat ick niei

en imaecke , het gene in u verborgen is >

Is't dat gy mijn voedtfel , ende mijn leven zi jt , wat
belangt my , dat men iegt , dat ick arm ende ellendig
ben } Is't dat ick geheel met uwe liefde bekommeri
ben , moet ick my bedroeven , als men fal ieggen , dat
ick nergens toe nut en ben > Laet my toch , ô mijnen
Godt , onnuttig zijn aen de wekelt , mits dat ick van u
beieten ben. Laet de menichen feggen het gene hun
belieft > mits dat kk u aenhoore. Dat ly van my murmit.
reren midts dat ick u geniete. Dat iy my verftooten ,

midts dat ick u vinde. Dat fy my vericheuren , mits dat
ick u genoeghe. Wat leedt konnen my hunneredin-
gen doen , ofre wel wat voordeel en fal ick daer uyt
niet trecken, is't dat ick u beminne, die het eenigfte
geluck zijt van mijne ziele } Scheurt van een hemelen

;

opent u , eeuwige poorten , ende laet my , mijnen Hee-
re , ende mijn opperfte goet iien. Maer wat iegg' ick , ô
mijnen Goddelijcken Jefus I Den Hemel is doof , en*
de hy en verftaet my niet : uw Herte is mijnen waerach-
tigen Hemel , het heeft oogen om my te iien , ooren
om my te verftaen , eenen wille om my te beminnen ,

eene wijshey t om my te kennen , een licht om my te ge-
leyden , ende eene fchoonheytom my aen te locken,
Gy fiet my , ô levenden Hemel , ende gy door*

grondt mijne innigfte gepeyfen. Verthoont u oock
aen my, ende maeckt dat ick fien , het gene in u

is.
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h. Ontfangt my , beíluyt my in u , ende dat men daet

haer van my fegge , al het gene dat men wilt , godde-

lijcken Hemel , minnelijcken Hemel ! gy en zijt van u

felven noch hardt , noch genoten voor de iondaren

,

en zi)t het dan oock niet voor my. Is't dat ick dor en*

de onvntchtbaer ben , laet uwen hemelichen dauw

pvermy daelentis't dat ick blindt ben , maeckt my
deelachtigh van uw licht : is't dat ick met fonden be-

laden ben*, ftort uwe bermhertigheden over my.

VI. O Koningh der glorie , die verdragen hebt , dat

men tt belfebub noemde , tot trooft van uwe dienaren ,

ende die depijnen,die ick moefte lijden foo uytter-.

lijck gevoelt hebt, de welcke gy , om die voot

my te verfoeten , eerft in alle ftrafheyt hebt willen

lyden ; leert my het gheluck te achten van aen u

eeiijck te zijn. De weirelt oordeelt,dat eenenon-

clerfaet fijnen Koningh moet achten ? foo verre, dac

hy voor hem alien arbeydt , lafteringen , perijcke-

len , jae de doodt felve moet onderftaen ; wat en

moet ick dan voor u niet doen \

! Als ey u felven aen de menfchen voorftelde als Meel-

ter,eiide voor-beeldt , gy kende hunnc fwackheyt:

flaet uwe oogen op de mijne , Heere , ende ruckt dc

teerigheyt uyt mijn herte , de welcke het heeft over

de redingen des weirelts : gy weet dat fy mv onver-

ichilligh foudenzijn 5 waer'tdat ick geene begeirtc

en hadde van hem te behagen. Wanneer fal den tijdt

komen , Heere , als wanneer ick , van uwe dienaren

felve gelaftert zijnde , niemant meer en fal willen

behagen , als u alleen ?

Ick ontfange van u alle goederen , foo van hec

lichaem , als van de ziele , ende ick verwachtc

noch die van den Hemel. Is het dan foo hardt , de

quaede tongen oiii uwe liefde te verdragen \ Is
5

t

dat
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,

dat ick geluckigh genoeg hen om u te behagen , en
moet ick my niet trooften , als ick de weirelt fal mis-
hagen ? gy kent,o goddelijcke Wysheyt, d'onvol-

maecktheyt van mijn herte : gy fiet , hoe grootelijckx

dat het gevoelt , het gene men feght , ende hoe groo-
telijckx dat het vreeft , het gene men íeggen fal. Ver-
licht my met uw licht , op dat ick defe waerheyt ont-

decke , ende onderfteunt my door uwe kracht , op dat

ick geene reden en geve , van met recht tegen my te

murmureren ; maer dat ick u eenvoudelijck foecke te

behagen , ende dat ick daer van niet af-gekeert en wor-
de door al het gene de menichen iouden konnen ieg.

gen ; dat ick geenen tiidt en verlieie , om my by hun
te rechtveirdigen ; maer dat mijn leven over-gebrocht

worde in de begeirte van u te behagen , ende om alles

t'uwer liefde te lijden.

VII. O Meefter van de eeuwige waerheyt, gy hebt ons
geboden te bidden voor de gene, die ons lafteren 5 endc

gy en wih niet gebeden zi jn , ten zy , op dat wy fouden
verhoort worden. Ick bidde u dan , ô mijnen Godt , dat

çy aen hun alien wilt vergeven , die van my qualijk fpre-

teen. Gy weet dat fy veel min feggen als dat'er van is

,

ende dat de booshey t , met de wetcke fy my vervolgen,

niet gelijck en is aen de goetheyt,met de welcke gy my
verdraegt ; maer gy , ô Heere , kont in alles middelen

,

my de gratie gevende van my te beteren , ende aen hun
die van geenen achterklap meer te ipreken.

Engedooght niet dat iemant van die , de welcke
u foo dier gekoft hebben , om mijnen't wille verlo-

ren gaet. Maeckt hun de iuyverheyt van nwe liefde

kennelijck 3 op dat iy die wenfehen ; de rijekdom-
men van uwen geeft , op dat fy die vraegen ; de ioet-

heyt van uwe verkeeringe > op dat iy die foecken;

ende de goederen , die gy mede-deek aen de gene

die
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die u beminnen , op dat fy met u bekommert zijnde ,

op my niet meer en peyfen > niet tot mijne verlichtinge ,

macr tot mijn geeftchjck profijt.

Lcert dele mifdaedige tongen uwe bermhertighe-
den fingen ,op dat íy u eeren , naer dat fy u foo vergramt
hebben. Stort uwe liefde in de mis-feggende herten ,

op dat fy my helpen van in my te beteren , daer íy iet

tegen te feggen vinden : vereenigt ons al te faemen met
eene oprechte liefde , op dat wy u al te iaemen gebe-
nedijden.

Verkrijgt voor my > ôMoederGodts , ende voor allc

de gene die van my qualijck fpreken , eene plaetfe on-
der de huys-genoten van uwen Sone. Ende gy geluck-

iaelige Geeften , maeckt dat onie tongen dien hier be-
neden fonder op-houden loven , den welcken gy eei}*

wiglijck looft in den Hemel. Amen.

HEX XXII. LYDEN
VAN

JESUS-
1. De eenfonde ofquaedegenegentheyt treckt tot andere. Daer

homt groot quaet in de Cloofters en onder de Chriftenen door kleyne

verflappingen. De gewoonte van murmureren veroorfaeckt groot

quaet» 2. Waer toe fy gebracht heeft de gene die tegen Jefus gemur-
rnureert hebben. 3. Hunne ondanckbaerheyt veroorfaeckte duyfent

pynelyckheden aen Jefus die met en jocht als hunne jaligheyt. Hoe
verre de boosheyt gaet van s'menfchens herte , als het eens verhart

is in de bekende waerheyt te beflryden. 4. De hertneckigheyt in de

ivaerheyt te beftryden duert noch. De zueirelt befchildert de gene

van welcke fy de grootfte weldaeden foude konnen bekomen ifoodae*

nigh was oock de boosheyt der Joden. 5. Als Kechtveirdlghe eenige

tegen-fegginge lyden , moeten fy hunne oogen op Jefusflaen. *Tis

ten alder-Qrootfle mifdaet áe opperft^ "Waerheyt , dan Sone van den

11 Dcel. M m Uvmdm
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1

L Lyden van Jefus.
Uvenden Qoât > opperften Priefter , Zaligmaker van alie mer£

fchen te beftryderii De bekende waerheyt en het goet beftryden ,

is Godt beflryden.

Men feght tegenftjne Leeringhe , ende men UJiert

[yne wercken*

I. T? Ene fonde in ^ewoonte verandert, treckt ge-

Xl/ meynelijck vele andere fonden naer haer 5 de
Welcke oock dickwils veel grooter ende gevaerlijcker

zijn , ais d'eerfte : want eelijck den H. Gregorius fegt :

de fonde , die door de boetveirdigheyt niet af-gewaf-

fchen en is , treckt ons door haer eygen gewicht tot

nieuwe fonden , ende den meních * die op fy felven

eene waeckende ooge heeft, weet door d'ondervin-

dentheyt,dat is het iaken hy de genegentheyt > de
welcke hy tot een befonder quaet gevoelt , veronacht-

faemt te veríterven , dit de poorte tot vele andere mid
daden haeft ial openen. Ende hierom is't > dat den duy-

vel ííjn befte doet , om deie genegentheyt in ons t'on-

derhouden ; ende is't by aldien dat iijne begeirte hier

in volbrocht wort , ioo en is hv niet veel in pijne van

iv felven tegen het goet te ftellen , het welck wy van
den anderen kant doen , veriekert zijnde , dat foo lang

als defe poorte voor hem fal open ftaen * hy altydt de
gelegentheyt ende de middelen fal vinden , om ons te

hinderen. Hem belangt oock feer weynigh daer aen ,

dat deie fonden groot oft kleyn zijn , als iy maer uyt

gewoonte gefchieden : want al is't fchoon, dat men
niet dickwils in merckelijcke gebreken valt , foo is 't

nochtans dat de lichfte gevaerlijck worden > als íy ver*

onachtfaemt zijn : ende volgens het feggen van den
Wyfeman ; Die kleyne dingen veracht ,fal alienskens in

groote vervallen. Eccl. 19.

Dit bemerckt men dickwils in de Cloofters , al-

waer elck een meer bekommert is met de forge

van
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Van cte volmaecktheyt. Men valt daer door grove ge*

breken niet iefFens in d'ongebondentheyt , maer aliens-

kens door klyhe verflappingen ; fy en vallen daer in

oock niet al te iamen > het quaet begint door eene *

ofte twee , de welcke gevolght zijn van eenige andere \
ende ten leften van alle d'andere. Men gaet achter-

waerts door trappeh , datelijck verflapt onien eerften

iever , men veronachtiaemt de ftilfwygentheyt t'onder-

; houden , men laet fig gaen aen de verftroeyinge , daer

fiaer valt men in de murmuratie > van daer in de onver-

duldigheyt , ende in d'ongehoorfaemheyt , ende ten

leften krijgtmen eene walge van den Regel , ende van
de Cloofterliicke onderhoudinge.

Eenige verliefen de ingekeertheyt door de ledig-

heyt , andere door d'aengekleventheyt aen beufelrijen >

Vele door de befoeckingen , ende door de onderhan-
delin^e metde weirelt; ende alioo van defe klyne
draeijtjens, de welcke in het beginiel niet met alien

fchijnen te zijn , door d'onachtfaemheyt van d'Over-
ften * die geen acht en nemen , als op groote dingen *

worden banden gemaeckt , die men noch door het

yfer , noch door het vier niet meer en kan breken.

De natuerlijcke ghenegentheyt , die wy tot de
íbnde hebben , brenght deie cmaden altijdt voorts

,

is 't dat men geene forge en draeght van den loop
in den oorfpronck te ftutten. Wat beroerte * by
exempel , en verooriaeckt de gewoonte niet van
te murmureren , het weick in 't eerfte maer een
Vermaeck en ichijnt te wefen ? daer uyt volgen de leu-

genen , de vermetelijcke oordeelen 3 quaede uytleg-

gingen , den achterklap , de valfche getuijgeniíTen >de

gramfchap , het verfmaet , beipottingen , ende vervoi-

gens de verbintenifle van de eere des naeftens te her-

Sclien, het welck by naer noijt en gefchieu

M m % Ten
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Ten leften , de gewoonte van te murmureren van al-

ie dingen , brengt fulck eene bedorventheyt in ons

oordeel, dat het goet, quaet genaemt wordt > ende dat

de deugt felve verworpen wordt door de paflie , die

men heeft van tegen te íèggen , van't geiagh van d'an-

dere te veriwacken , ende van hun alle ongelijck te

doen , het welck men doen kan.

IL Men moet geene andere preuve hebben als de
boosheyt daer die in vielen , de welcke foo groote-

lijckx murmureerden tegen Jefus , mitsíy ioo verre

toe-nam , dat fy oock tegen fijne leeringe leijden , en-

de fijne wercken lafterden. Hoe fijne leeringe klaerder

was , hoe fy die meerder trachten te verduijfteren ; en-

de hoe fijne wercken wonderlijcker waren , hoe fy die

meerder trachten te verminderen , ende te mifachten.

Den geeft van murmuratie veroorfaeckte alle defe

quaden , om diefwille dat men hem in't "beginfel

niet en heeft trachten te dempen , ende behalven

het ongelijck, het welck hy dede aen de gene, die

hem involghden , bedroefde hy onfen Salighmaker

oock grootelijckx , om dieiwille dat hy hem ver-

belghde in het gene , het welck hem 't gevoelijck-

fte was : want men belette daer door den voortganck

van 't Evangelic , men verergerde de iwacke , men
maeckte de ftercke wanckelbarigh , ende men gaf

de boofe ende de quaede goeden moedt ; men ver-

harde de ongeloovige , ende men gaf aen Jefus het

miínoegen , clat hy dien tyt verbonden was te befte-

den om te wederftaen aen het quaet , den welcken

hy gefchickt hadde om goet te doen.

Àís hy hun de ver^ifFeniife hunder ionden dede
verhopen , fy beichuldighden hem van lafteringhe :

als hy bethoonde dat hy den Sone Godts was , iy

feyden , dat hy ghetuygeniife van fy ielven gaf >

ende
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ènde (y trachten aldus de kracht van (1 jne Mirakelen die

hy dede om fijn Woordt te beveftigen , vruchteloos

te maken. Sy vraeghden van hem in't openbaer , op
dat fy hem de gelootbaerhey t by het volck fouden be-

nemen ,feggende , uytwat machtdathy derfde Pre-

dicken ende Mirakelen doen } als hy die in hnnne Sy-

nagogen dede , om fijne leeringe , die hy verkon-

dighde , te beveftigen , fy joegen het volck daer uyt

,

onder den deckmantel dat het hunnen Sabboth-dagh
was. Sy vergaderden dickwils , om de middelen te

vinden van hem fiilckx te beletten , onder den ichyn

van het gemeyn goet , ende uyt vreefe , feyden fy , dat

de Romeynen miifchien fouden ghelooven , dat hy
het volck tot oproeringe foudeverwecken. Als fijne

verborge Difcipelen tot fijne befcherminge iet feyden,

fy wierden door het gelchreeuw van de menichte
overvallen.

De Pharifeen fiende , dat de waerheyt alrijdt d'over-

hant hadde, feyden onder hun : Gyfiet dat ivy met en

unnnen , alle de weirelt loopt naer hem. Joan. 12. Hec
welck klaerlijck te kennen gaf , dat hunne boosheyt

,

ende af-gekeertheyt , die fy in hunne herten hadden
van fijne leeringe , noch veel grooter was , als fy wel
uytwendighlijck te kennen gaven ; maer Jefm kende
hunne meyninge , ende door fijne goddelijcke Wys-
heyt doorgronde hy de innighfte gepeyfen van hun-
ne herten.

III. Siende dat hy op eenen íèkeren dagh van eene

groote menighte van volck gevolgt wiert , dragen-

de Palm-tacken in hunne hant , ende gevende hem
duyíent benediótien , íy wierden door eene Coo groote

rafernye vervoert , dat iy met luyder ftemme klaegden
waerom dat hy deie menigte niet en dede fwygen. Sy
itelden hem eenige vragen voor in de tegenwoordig-

Mm 5 heyt
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heyt van alle het volck , de welcke hun feer fwaef
dochten te zijn om die te verklaren , op dat iy hem al-

foo fouden beichaemt maken ; maer fiende dat iy door
íijne antwoorden felve beichaemt bleven , waren fy

genootfaeckt andere verborge liften te foecken , om
hem te verlieíèn.

Jefus brocht alfoo de dry jarcn van fijne predicatie

over in deie geduerige tegen-feggingen 3 tot dat fijne

vyanden , fiende dat alle hunne tochten vruchteloos

waeren , vaft befloten hadden van hem te vangen j

maer de dienaren die daer mede belaft waren 5 qua-

men wederom fonder iet uyttc wercken , ingenomen
zijnde van de leeringe des Salighmakers. Sy verbo-

<den dan het volck van hem te volgen op groote ftraf*

fen ; ende gelijck men hun aenbrochte , dat hy alle da*

gen nieuwe Mirakelen dede , fy gongen die met alle

ftrengigheyt onderfoecken , die van hem geneien

waren , op dat fy in fijne Mirakelen felve eenige re*

den fouden vinden , om hem te veroordeelen.

Alfoo hebben fy gedaen ten opficht van den Gich-
tigen , die hy by ae Pifcine ghenefen hadde. Infge-

lijckx hebben fy oock gedaen ten opficht van den ge-

boren blinden Man , die fy ichandelijck uyt de Syna-

goge geiaegt hebben , om diefwille dat hy hun al te

wel voldaen hadde op hunne vragen. Sy wilden La-

zarus , die Jefus eerft van de doodt verweckt hadde

,

wederom ter doodt brengen , om diefwille dat'er vecl

door dit Mirakel in Jefus geloofden. Ten leften , iy

vervolghden dit goddelijck Lam in alle ghevallen ,

waer over hy fig langen tijdt te voren door fijnen

Propheet Ifaias beklaeght heeft ; ende hy heeft figh

daer naer oock beklaeght door fijnen Apoftel Pau-

lus : Ick^ hebbe den geheelcn dagh mtjne armen nyt-

gereçkf , tit een ongeloovi^h ends tegw-feggendç

volck
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wick* Rom. i o» Hy vertrock figh fomwylcn uyt het

Jodts-landt om aen de beroerte te wijcken ; ofte wel
hy bleef aldaenf eenige dagen verborgen , ende hy
quam van tijt tot tyt wederom , om te fieri , oft dat iy

I

noch niet een weynig verfacht waren, Als hy niet tc

! voorichyn en quam , Too geboden iy ftraffelijck , daf

men hun ibude komen ieggen > waer dat hy was. Als

hy fig verthoonde , waren iy wanhopigh , om dief.

wille dat iy hem niet enkonden hinderen. Sy volgh*

den hem over al , om de gelegentfreyt te konnen vin*

den , van hem in fijne woorden te vatten , en alioo

veroorfaeckten fy duyient pynlijckheden aen den ge»

pen , die niet en iocht , als hunne faligheyt,

Men kan't met geene woorden uyt fpreken , hoc
grootelijckx dat hy van hunne ondanckbaerheyt ge*

raeckt was $ maer het is noch meer ongelooflijck > hoc
verre dat de boosheyt van 's menfchen herte haer uyt*

ftreckt , als het eens verhardt is in de bekende waer*

heydt te befttyden , ende de wercken des Heeren te

lafteren , ende teghen te feggen. Want wat reden had*
den fy van Jcfw alioo te vervolgen } hy en vluchte

hun geielfchap niet \ hy en onweirdigde fig niet vat*

met hun te eten ; hy gonck in hunne huyien , als hy .

daer genoodtwas ; hy genas hunne fiecken, ende hy
leerde hun de hemeliche waerheden met eene foe»

tigheyt , ende met eene wonderlijcke verduldigheyt.

IV. Hy en fochte noyt hun achtbaerheyt , hun«
ne goederen , ende hunne vryheyt te verminderen,

Jae hy feyde opentlijck , dat men aen de Schriben 9

ende Phariféen moefte gehoorfaemen , ende doea
het orene dat fy feyden , al-hoe-wel dat iy hem in

alie âingen tegen ieyden. Naer dat fy hem belooft

hadden , op fijn woordt den H. Joannes Baptifta

vqoi: hunnçn Mcífias te herkennen 3 fy en hebbea

Mm 4 faw
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hem ielve in defe hoedaenigheyt nict willen ontfaiv
gen. Maer de hertneckigheyt van de waerheyt te be-
ftryden, en heeft niet ge-eyndigt met dit ondanck-
baer volck. Het is eene vervolginge de welcke deu<*-
dehjcke menichen tot beproevinghe van hunne
deugt

, noch daegelijckx lyden , niet alleenlijck van
onbekende , maer van hunne Vrienden

, Quders ,

Breeders
, van de gene , die fy dienft bewefen heb-

ben , ende dickwils van perfoonen die het meefte ge-
iagh

, ende de meefte achtinge in de weirelt hebben

,

welckers haet foo veel te gevaerli jcker is , door dien
dat hy figh gemeynlijck bedeckt onder den fchyn van
rechtveirdigheyt

, ende van godtvruchtigheyt. Dit
Cruys is ioo fwaer , dat den dienaer Godts eene <noo-
te vaftigheyt van noode heeft om niet te befwyclen ,
terwylen dat men niet op en houde van hem alle fijne
geloofbaerheyt te benemen in de bekommerniiren
van fijnen iever.

Het is't gebruyck van de bedorve weirelt die tc
beichilderen

, die voor hem d'alder-noodtfakelijckfte
zyn

, van de welcke hy de grootfte voordeelen foude
konnen trecken

; niet dat hy van hun eenigh quaet
vreeft

; maer om dat hy liever heeft berooft te zyn van
alle die goederen , als die van elders te ontfangen,
ende alioo te blyven in fijne ellende , als den voort-
ganck ende de achtbaerheyt te fien van de gene die
íydaeruyt trecken. Eene heymelijcke jaloursheyt
heeft meer vermo^en over hem > als de rechtveirdig-
heyt , de confeientie , de liefde des naeftens > de aen-
merckinge van het gemeyn goet , ende als fijn eygen
baet

; ende fijne eerfte forge is altyt, van figh te fteL
len teghen de goede voornemingen , ende°tegen de
achtinge van de dienaeren Godts.

Soodanigh was de boosheyt der Joden : want
daer
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daer en konde voor hun niet glorieufer noch profijti-

ger zijn
?
als datfe Jefus iouden aen-gehangen hebben

die den Heere was van Hemel ende van aerde , den
Heyligen der Heyligen , den Meefter der Elemen-

ten , den Boom des Levens , ende des Doodts ; maer
uyt vreefe , dat men foude meynen dat fy voor hem
eenigeachtinge hadden, iy befloten onder hun van

hem in alie dingen tegen te ieggen. Als het vergifvan

den haet ende nyt die eens bevangen heeft , de welke
T^elydenifle van de deught doen , fy worden vreede

vervolgers , ende het is by-naer onmogelijck van hun
tot reden te brengen : want onder den ichyn van iever

,

laten iy hun fonder cenige wederhoudentheyt van

hunne paifien vervoeren , ende alibo vervolgen iy

de deught, latendehun ielven voorftaen >dat iy die

onderfteunen.

V. Hier foude veel te feggen vallen tot trooft van

de Rechtveirdighe , die diergelijcke teghenfeggingen

lyden , de welcke âltijdt uytterlijck gevoelijck zijn

aen de gene die Godt , ende den naeften oprechtelijck

beminnen. Maer aengeiien dat den Heere , die fy

dienen iulckx alioo toelaet , om hunne Croone te

verrycken , ioo moet het hun genoegh zijn , van hun-
ne oogen op Jefus te flaen , ende hem te dancken ,

dat fy weirdigh gevonden zijn van gehandeltte wor-
den , gelijck hy , die hun voorbeeldt ende Rechter is.

Men foude noch veel meer moeten feggen tot

verbeteringe van de gene die aen dek fonde onder-

worpen zijn; maer gemerckt dat iy de oogen fluy-

ten aen het licht het welck hunne verblintheyt fou-

de konnen ghenefen , laet ons voor't minften de
andere beletten van daer in te vallen > hun voor
oogen ftellende het gene den Propheet Ofeas fegt

,

alwaer Godt gefeyt hebbende , dat hy niet meer
en
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en konde wachten van de groote fonden fijns volck*
te ftraifen , om diejiville datfy in hem nut meer en leef-»

den , noch in de waerheyt , noch in de bermhertigheyt ,

noch in de kpnnijfe van Godt ; maer dafer niet en wa*
ten als valfche Beden , leughentalen , Doodt-flagen ,

Overfpelen , geweldigheden , ende vreedtheden ; Oiee 4,
Soo voeghde hy ten leften daer by , orb dele fchric.

kelijcke drcygementen rechtveirctig te maken , ende
om te kennen te geven de volheyt der boosheyt van
dit volck, Datjygelijckgeworden waren am de gene

die de Priefters tegen feydw, Ibid. Al oft hy wilde
feggen , dat de ionden des volck gekomen waren
tot fulk eenen trap van leelijckheyt , dat fy dien geli jck

maeckten aen den genen die de Priefters tegen feyde 1

want de Priefters hun gegeven zijnde om dc Godts*
dienftigheyt te bewaeren , ende oock de kennifle van

den waerachtigen Godt , en van de iuyverheyt van

iijne Wet , om hun te verfoenen door de gebeden ,

ende door de Sacrificien ; de Priefters tegen te ieg-

gen , is hun ielven van alie nieuwe ooriprongen van

op te ftaen te berooven 5 ende alle middelen te verach-.

ten. Wat voor een mifdaet en moeft het dan niet we^-

íèn , de opperfte waerheyt , den Sone van den leven*

den Godt , den eeuwigen Piiefter volgens d'oorden

van Melchifedech , den VerloiTer ende den Saligh-

maker van alle menichen tegen te ieggen , ende tc

beftryden ? Al wat men hier van kan ieggen , en kan
noyt genoegh zyn.

Maer om dieiwille dat het ghebeurt , dat men
ibmwylen in defe foute valt fonder te kennen hoe
groot dat het quaet is «, de bekende waerheyt te be-

ftryden '; foo moet men weten , dat de gewoonte
van het goet te beftryden , eene foorte van veiv

bondt is met den Vader der leugeivtale ? eene

fonde
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Ibnde tegen den H, Geeft , endc een beletfel bynaer

onverwinnelijck , om tot de Saligheyt te geraken

,

om diefwille dat alle waerheyt , in wat menich dat fy

gevonden wort , eene deelachtigheyt is van de God-
delijcke Wysheyt ; overfulckx figh te ftellen tegen de
waerheyt , die ons geboodtichap isgeweeft,is figh

ftellen tegen Godt ielve ; ende den genen die figh ge*.

woon maeckt van te houden ftaen , het gene hy eens

geíey t heeft , ende dat tegen het licht , het welck hem
getoont is , ende dat hy fijne dolingen niet en wilt

her-roepen , als hy^fe kent , ioo komt hy allenskcns

ioo verre , dat hy alle achtinge voor de waerheyt , en*

de voor de deught komt te verliefen , ende fonder

wederhoudentheyt te beftryden , al het gene dat het

klaerfte ende het ialighfte is.

Hierom is't dat den Wyfeman ons waerfchouwt ,

Dat men het woordt van de waerheyt isgeender manie-

ten en foude beftryden , ende dat men liever de be-»

fchaemtheyt van onfe onwetentheytfoude lyden : Eccl.

4. Want daer en is geen fekerder teecken van eenen
ilappen geeft , als de waerheyt niet te konnen hou-
den ftaen , noch afftant doen van de dolinge* Dc
waerheyt is ioo ichoon , ende foo gelijckformigh aen
onfe nature, dat iy den menich volmaeckt , hem
maeckende oprechtelijck vry , volgens het woort van
de eeuwige Waerheyt,

AENSPRAEKE EN VERHANDELINGHE
.Met Jesus , op de tegenfeggingen 3 die hy lydt injijne

leeringe,

i.Jefus isdenwegh , de Waerheyt en het Leven. Wenfcht
tlien wegh te wandelen , die waerheyt te kennen , dit le*

ven te bejitten, 2. Betrouwt op de goetheyt van Jefus , die

met foo groote fachtmoedigheyt gehandelt heeft , felfs met
jijne vyanden die hern in alles beftnden. $• Het was aen

Jefm



^$6 -Aenffraekp en verhandelinge met Jefm ,

Jefus foeter tefterven als tefien de tegenjeggingen van datvolck,

de welcke den oorfpronck waren van hun eeuwigh ongeluck. 4»
Wy en fijn niet min plichtigh als dejoden 5 wj vervremden ons

van Godt , en nock omrlngeli hy ons met fijne bermhertigheden.

5. De Zlele bekent haere ellenden en ondanckbaerheyt , en fy
bidt Jetr ootmoedeilick om bermhertigheyt. 6. Sy wenfcht hei
gehecht te zyn aen Jefus , en om defe aenhechtinge , gelijck dm
blint-geboren wegh gejaeght en verflooten zijnde van de we!*

relt , van Jefus gefocM en aengenomen te worden onder fijm
Di(cipelen. Verjuchtingen tot Maria om van a lie Jlechte af-

fetlien en van ons felven onthecht zijnde , eeuwighl'^ ck in

Godt te leven.

I. /~\ Goddeli jck Woordt 5 Sone van den levenden

\^J Godt , ceuwige ende opperfte Waerheyt , ick

voege my , om u te gebenedyden met alle uwe Enge-
len , met alle de Geluckfalige , ende met alle de
Rechtveirdige, met alle uwe H. Kercke , met alle

uwe íchepíèlen , met alle uwe volmaecktheden , ende
met alle uwe wercken , die u fonder ophouden glo-

rificeren. Gy zijt mynen Wegh , mijne Waerheyt, en-

de mijn Leven. Gy zijt den wegh , lanckx waer ick

tot u kome *, de waerheyt , door 5e welcke ick u ken-

ne , ende het leven , door het welck ick in u leve ;

wegh fonder peryckel , waerheyt fonder bedrogh ,

leven fonder doodt. Den genen die met u niet en
gaet , dien loopt verdoolt ; den genen die uw licht

niet en fiet , is blindt ; ende den genen die in u
niet en leeft , fterft altijdt. Gy zyt eenen verfeker-

den wegh , eene loutere waerheyt , een waerachtigh

leven. Gy zyt den levenden Godt , den welcken
ick diene ; den waerachtigen Godt , die ick aen-

bidde ; den onfaelbaeren Godt , die ick volghe.

Geleyt my , ô Heere , op dat ick noyt eenen an-

deren wegh en volge ; verlicht my , op dat ick

fonder
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fonder ophouden uwe waerheyt magh fien , ende leeft

altydt in my > op dat ick geen ander leven en hebbe >

als u. Ende gemerckt dat het goet niet en kan komen

,

als van uwe handt , verloft my van het qnaet > het

welck ick van myne vyanden ende van my felven

moet vreefen : want is \ dat gy my daer van niet en

verloft , ick foi haeft door myne eyge kranckheyt her-

vailen , ende als dan Í00 veel ellendiger worden , als

gy my door uwe bermhertigheden mildelycker foudt

voorkomen hebben.

Gy weet , dat uw licht niet en ial dienen 3 als om my
meerder te verblinden , is 't dat het den grondt van

mijn hertenieten doorgaet, ende is't dat ick niet

en wandele , terwylen dat het my verlicht. Zijt in-

dachtigh dat gy geieyt hebt aen de gene , die hun
laten voorftaen , dat iy verlicht zijn , dat Godt wilde ,

dat iy hunne verblindtheyt fouden herkennen , ende

dat fy , by gebreck van die te herkennen , blinder wor-
den. Ick belyde dat ick blindt geboren ben , ende van

my felven altydt foude blindt zyn : Hebt medelyden

met my , Jesus Sone van David : maeckt dat ick u fien *

u kenne door uwe wercken , ende ingenomen zijnde

van de fchoonheydt uws lichts , u over al volge. Ick

en vrage hier van u niet anders , als het gene gy
my telve wenicht te geven , ende u Too veel ar-

beydts gekoft heeft. Geeft my uwe gratie , op dat

ick-íè wenfche , ende maeckt dat ick-fe verdiene

door de groote begeirte die ick hebbe, ende dat

ick-fe vervolgens ontfange met eene ootmoedighe
herkenteniiTe. Gelijck gy niet en wilt , dat uwe
weldaeden my fonder mijne mede-werckinghe
profijtigh zijn , Í00 en konnen fy my oock fon-

der uwe gratie niet baeten. Leert my dan van die te

beminnen , van die te wenichen , van die t'ont-

fangen ?
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fangefl , van die te kcnnen , ende van die te achten

jop dat fy my eyndelijck foodanigh maecken
, gelijck

gy my wenfcht te zijn.

II. Wei hoe Heere , kont gy my weygeren , het ge-
ne gy van my vráeght, al-hoe-wel dat ick het onweir-
dig ben , ende niet en wete , hoe dat ick het moet vra*
gén > en zi jt gy den felven Heere niet , ibo bermher-
tigh

,
die den geheelen dagh uwe handen , vol van <n*a*

tien , mtnjckte tot een ongeloovig , wederfpannig , ende
tegen-fèggendevolck ? Iía. 6 f . Aengefien gy den felven
zijt

, ende dat uwen arm niet verkort , noch uwe liefde
vermindert is , ende dat gy niet min mijnen Salig-
maecker en zijt, als van alle andere menfchen , hoort
my,helpt my, ende doetmyuwe bermhertigheden
gevoelen.

Zijt indachtigh met wat eene goetheyt gy dit onee-
ioovigh volck gehandelt hebt, met wat fachtmoedig-
heyt gy hun verdragen hebt , ende met wat verduldig-
heyt gy hunne geduerige tegen-feggingen onderrtaen
hebt. Uw licht hadde hun in fulcker voegen ver-
blindt , dat fy niet en konnen verdragen dat andere
daer door fouden verlicht geweeft hebben. Sy trach-
ten uwe deughden door hunne lafteringen te verduyk
teren , ende de menfchen van uwe kenniíTe ende van
awe liefde te vervremden. Sy beftreden de alder-klaer-
fte waerheden. Sy verkrenckten de achtbaerheyt van
uwe Mirakelen ioo veel als't hun mogelijck was * ende
iy ftelden hun tegen uwe Hemeliche leeringe in de te-

genwoordigheyt van alle het volck. Sy ftonden over
al tegen u op ; fy wierden booier door het goet

,

het welck gy dede > veel plichtiger door uwe ver-
duldigheyt , veel harder door uwe teerigheyt , veel
blinder door u licht , veel flecker door uwe reme-
dies , ende verdoemelijcker door uwe verloifin-

ge:
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£e;{y haetten hunne eyge Saligheyt, ende iy be*

linden hun verlies.
a

III. Het ioude u veelioeter geweeft hebben, o god-

delijck Lam , alie daghen te fterven , ais de tegen-feg*

gingcn van defe ongetrouwe herten te fien , het welck

den oorfpronck was van hun eeuwigh ongeluck. Den

Moordenaer die aen het Grays hangende , bekeeit

wiert , verkreeg het Paradys , ende fy in't midden van

den Tempel , alwaer iy als Heyligen fchenen te zijn ,

verdienden de helle. Ende hier-en-tufTchen gy ver-

droeght hun , gy trachte hunne vcrftecnthey t door uwe

foetaerdigheyt , ende hunnen haet door uwe welda-

den te verwinnen \ maer gy en konde van hun niets

verkrygen; iyverloren hun felven ipijt uwe goetheyt

,

ende naer íoo vele pynlijckheden > gy waert noch

droef van hun te iien verloren gaen.

Ah 1 Heere > keert alle defe minnelijckc forghvul-

digheden tot my. Ick beleijde de waerheyt, die iy

niet en hebben gelooft ; ick aenbidde de deught

die fy vervoteht hebben : ick love de wercken die

fy beftreden hebben. Aengefien dat gy Í00 veel ge-

daen hebt voor de gene die u verftooten , komt

,

mijnen Godt>tot de gene die u roepen. Gyhebt

gefeyt. Opent den mondt,ende tckfalhem vervullen.

Och ofte alle de krachten mijnder ziele , ende alle de

deelen mijns lichaems veranderden in foo vele openc

monden , op dat gy-fe foudt vervullen ! Ick verbreydc

mijn herte Í00 veel als ick kan ,door mijne geduerige

veriuchtingen , ende daer en is niet dat ick foo feer

weniche , als het van u , ende van uwen ^eeft vervult te

fien. Komt dan Heere > fendt rnv licbt, tnde uwe
waerheyt met alle de gratien , met de welcke gy uwe
dienaeren gewoon zijt te vervullen.

IV. Ick wete dat gy mijne verdienften onder-

foeckt
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foeckt volgens de ftrengigheyt van uwe Rechtveirdig-

heyt. Gy iult uwe oogen af-keeren , op dat iy de ydcl-

hcytvan mijne wercken nieten iouden fien. Gy fult

uwe ooren ftoppen , op dat fy mijne ftgmme niet en
iouden hooren ; ende gy fult my van uwe foete tegen-

woordigheyt berooven , gemerckt dat ick niet min
plichtigh en ben als de gene die uwe woorden ende
wercken met fulcke hertneckigheytbeftreden hebben i

want geloovende het gene fy loochenen , ende aenbid-

dende het çene fy met hunne teçen-íeççinçen beftre-
J '11* l r • ••

den , ick en laete met wedenpannig te zijn aen uw
licht , ende doofaen uwe ftemme.

Is't datick ellendig ben, mijne ellende en komt
niet van u , maer van my. Gy hebt my onderricht

,

voor ende al-eer dat ick u kende : gy hebt my geroe-

pen , als ick u vluchte ; gy hebt my vedicht , als ick op
u niet en peyfde. Als ick ibndighde , ick gevoelde de
falige verwytingen die gy my in-gaeft;als ick lauw
was 3 gy verwermde my ; gy voor-quaemi my met uwen
zegen , gy onderfteunde my door uwe gratien , gy om-
ringelde my met uwe bermhertigheden ; ende hier-en-

tuifchen ick volgde mijne quaede genegentheden ,

ick wederftondt aen uwen wille , ende aen uwe
"Wet ; ick Hep naer de valiche goederen , die mijn

herte ende mijnen geeft bedirven.

Ick ben eenen van die , van de welcke ghy u

foo rechtveirdelijck beklaeghde , die n den rugge

keeren , ende niet het aenfecht. Gy hadde de oogen
op my geveftight , en ick en beiagh niet als d'aer-

de
; gy focht my , ende ick vervremde my van u

;

gy beminde de fchepfelen , gy waert geheel in my ,

ende ick was geheel buyten u. Al is't dat ick door

mijn geloove uwe wjierheden niet en hebbe be-

ftreden , foo is't dat ick het even-wel door mijne

were-



ép de tegenfeggingen die hj lydt infijne leeringe. 5 6 1

farercken gedaen hebbe ; ende ai is't dat ick uwe Jee-

tin*c niet selaftert en hebbe , ick hebbe evenwel

uwen dienft verlaten.

V. Ick en kan't met geene genoeghfânle droefheyt

belyden >ôGodt der bermhertigheyt , hoc groote-

lijckx dat ick ti wederftaen hebbe , ende noch geduc*

Irigh wederftaen. Ick ben onderfteunt van uwe gratie*

ende nochtans altyt flap \ verlicht door uwe leerin-

ge, ende altyt blindt ; vervult met uwe goederen , en-

de altijt ellendigh. Het is noodeloos ,ô mijnenGodt,

aen u hier alie mijneellenden uyt te leggeft : want íy

zijn u meer bekent , ais aen my felven ; maer aenge-

fien dat gy die met de íelve goetheyt aeníiet > de weU

ké it die doet verdragen , geneeft my met de íelve lief.

de > die u verbindt van u aen my te geven. Het is waer-

achtigh dat ick op mijn eerfte veríoéck , het welcít

ick doen > om tot u wederom te komen , u niet en ver-

diene te vinden , naer dat ick u foo dickwils verftoo-.

ten hebbe ; maer en weygert my voor 't minfteíi de

òotmoediee belydcniíle , erlde de oprechte droefheyt

niet van u mishaeght te hebben. Wat hebbe ick ghe-

wonnen met u te wederftaen > Wat blijft'er my van

mijne ongehoorfaemheyt , ten zy het miihoegen , van

my arm , verlaten , bedeckt met wonden voor u tc

fien , daer ick in teghendeel rijck ende doot de me.

de-deelingen van uwe goederen geluckigh konde zyn,

Gy en zyt niet , bermhertigen Vader , gelijck

dien rijcken Vreck 5 den welcken Lazarus voor iijne

poorte lagh liegen , tender beweeght te zyn

over fijne ellende : gy en zijt Í00 gierigh niet over

uwe gaven > aengefien gy die foo minnelijek biedt

"aen de gene felve die-fe van u niet en vragen ; gy

en wilt-íè niet allcen voor u bewaren , aengefien

*hy den Saiighmaker van alles zyt. Maeckt my
JL Dal. N n d»
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dan deelachtigh van de oneyndeiijcke ichatten die in

u befloten zijn
\
geeft aen dcien armen fondaer voor

eene aelmoeífè , de vergiffenifle van fijne fonden , het

licht aen defen blinden , de ghefonthey t aen deien

iiecken , den iever aen deien iwacken , de onderwer-

finge aen deien wederfpannigen , het leedt-wefen aen

deien verharden , ende het leven aen defen dooden.
Aengeiien dat gy my uw Bloet gegeven hebt om my te

waifchen , maeckt dat ick daer van de kracht ende
d'uytwerckinge gevoele. Neemtgeheel mijnherte,

geheel mijne liefde , alle mijne krachten , ende ghe-
heel mijne ziele met u wegh- Doet van nu af mijne

vluchtingen , mijne wederipannigheyt , ende mijne

írjorreringen ophouden. Treckt , Heere uyt de han-

den van uwe vyanden , het gene u toe-komt in my

,

bewaert het , ende en gedooght niet , dat het u oy

t

meer ontfnappe.

VI. En iiilt gy het in fulcker voegen niet doen ,

ô mijnen Godt , dat de weirelt my verftoote , my ver-

achte , en my voor hem als onweirdi<*h kenne , ter

ooríaken van de aenhechtinge , die ick voor u fou-

de hebben 3 alfoo is 't dat hy den geboren blinden

Man handelde , die de wonderheden van uwe
macht verkondighde \ maer wegh-ghejaeght zynde
van de weirelt , als eenen menich , die 3en u gehecht

is , ende u niet konnende vinden , gonck gy hem fel-

ve foecken , ende gy oordeelde hem weirdigh te zyn
van u met die oogen te fien , de welcke gy hem ge-

opent hadde , ende te lyden om uwe liefde , dat de
weirelt hem niet en iouae aenfien , als met fchroom.

Als dan is 't geweeft, dathy u waerachtelijck fagh >

u herkende , li aenbadt , u volghde , ende dat ghy
hem voor altijt onder

5

t getal van uwe Difcipelen ont-

ibnekt. Hoe geluckigh foud' ick my achten , dat

i my
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my iulckx gebeurde I is het íaken dat de oogen een

beletfel zyn,om fulck een ghcluck te bekomen ,

ineemt-ie van my wegh , ô Heere , op dat ick u magh

fien ; ende is't dat het gene , het welck ick buyten a

fien, mybeletvanute fien, veftigt mijnc oogen al-

leenliick maerop u , ende doet u aen mijn herte get

voelen , op dat het door uwe liefde ontfteken worde.

Acht gy dan die foo veel , de welcke van de weirelt

verachtzyn , wiens achtinge ick altydt met eene
_
foo

oroote ongeregelde genegentheyt gefocht hebbe í

Ach 1 hoe ben ick te beklagen , is't dat gy my de gra-

tie onweirdigoordeelt , die gy doet aen defen airmen

blinden Man ! Soo haeft als hy u fagh ; wiert hy ryck

,

ende hy vondt fy ielven van alle fijne ellenden

verloft. ..-

O rijckdommen aen de weirelt onbekent ! waer-

om laet gy my foo langen tydt Í00 fwacke hulpe onder

de fchepfelen bedelen ? ontdeckt u aen my , ô mijnen

Schat ; verfchynt aen mijnc oogen , ô oneyndehjcke

fchoonheyt ! gy en hebt van defen blinden Man met

anders gevraeght , als dat hy in u ioude gelooven ^en-

de dat hy u weni'chte te fien , ende gy hebt u datelijclc

aen hem oethoont. Siet my hier , ô Heere , in de fel-

ve oeftekenifle. Ick geloove , ende ick wenfche

uyt °eheel mijn herte u te fien , te kennen , ende u te

bemlnnen; en weygert mydoch niet , het gene gy

my dòet wenichen. Wei is waer , dat defen blin-

den van te voren niet met alien gefien en hadde-,

het welck fijn herte konde bekommeren ; maer

het eerile voorworp dat hy fagh , was uwen per-

foon; maerde Pharifeen, vervult met gefichten van

tydelijcke afFecliem, en wildenuniet kennen. Maer

ey en hebt uwe bermhertigheytnietbepaelt,om de

blinden alleen deught te doen ; den H. Paulus en

Nni was
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was niet blindt , als gy hem verblinde , om u ielveti

aen hem telaten fien. Ishetfaken dat
;
het nootiake-

lijck is , om u te iien , niet te fien als u , ick ben te vre-

deli dat gy mijne oogen iluyt , op dat fy de ydelheyt

niet en foil den fien , ende niet en iouden aenfchou-

wen, als u alleen , ô fuyver licht , ô Goddelijcke

ke vvaerheyt, ôíoeteende eeuwige rufte van mijne

ziele !

O Alderheylighfte Moeder Godts ! O ootmoedige
DienaereriTe d(^s Heere , die altyt meer geacht hebt de
onderworpentheyt van DienaereriTe , als de weirdig-

heydt van Moeder Godts te zijn ; maeckt dat mijn

herte figh verootmoedighe , en trecke uyt het bedrog
des weirelts , ende dat het figh onderv/erpe aen de
waerheyt , op dat de waerheyt het felve verloiTe. He*
melfche Geeften , die de eeuwige goederen fiet , be->

geirt ende befit, aengefien dat ickgeichapen ben ge-

weeft om die met U-lieden te befitten , verheft mijn
herte door uwe hulpe boven d'aerde , op dat ick van
die flechte affe&ien , ende van my felven onthech

jsijnde , met U-L. eeuwighlijck in Godt leve. Ament

Eynde van den Eeerjlen Boeck*
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